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หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สานักวิชา/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาฟิสิกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Doctor of Philosophy Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่ออังกฤษ:

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Physics)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Physics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วย
กิต) สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ที่เรียน
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (การวิจั ย เพื่อทํ าวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิช า) สํ า หรับผู้ สํ าเร็ จการศึกษา
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
แบบ 2.2 (การวิจั ย เพื่อทํ าวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิช า) สํ า หรับผู้ สํ าเร็ จการศึกษา
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 และ 2.1 เปนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต ร 3 ปี (สํ า หรั บ ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
แบบ 2.2 เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ปี (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต)
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการร่วมผลิตบัณฑิตเป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 การใหปริญญาแก่ผูสาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนปการศึกษา 1/2560
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ **/2560 วันที่ ***
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ **/2560 วันที่ ***
7. ความพรอมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพรอมในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปการศึกษา 2562 (สําหรับมหาบัณฑิต) และ 2563 (สําหรับดุษฎีบัณฑิต)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายชูกิจ ลิมปิจานงค์ เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2542)
M.S. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2539)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ค)
(2) นายสิริโชค จึงถาวรรณ เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ค)
(3) นายชิโนรัตน์ กอบเดช เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Theoretical Physics), University of London, UK (2538)
M.Sc. (Mathematical Physics), University of London, UK (2533)
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ค)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเปนตองนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น เป็ น อย่ า งดี ใ นหมู่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ว่ า การผลิ ต กํ า ลั ง คนด้ า น
วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอนับเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสํ าหรับการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ และวิช าฟิสิ กส์นับเป็นสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ ที่มีความสําคัญที่ประเทศไทยยังมีความขาดแคลนอยู่มาก การผลิ ตนักฟิสิกส์ที่มี
คุณภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้และช่วยสนับสนุนให้ประเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในระยะยาว
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ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเร่ งส่ งเสริ มการลงทุนวิจัย พัฒ นาและผลั กดันสู่ การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม กอปรกับนโยบายการนําพาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการทางเทคโนโลยี จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและมี ศั ก ยภาพใน
หลากหลายมิติ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 คือยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้
คนไทยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปรัชญาในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะของนักฟิสิกส์ ที่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสนใจใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ สอดรับกับยุทธศาตร์ในการพัฒนาประเทศตามข้อ 11
เป็นอย่างดี ทั้งนี้การผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาฟสิกส์ ถือเปนการ
ส่งเสริมใหประเทศมีจํานวนนักวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหนายิ่งขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. วิ จั ย และค้ น คว้ า เพื่ อ สร้ า งสรรค์ จ รรโลงความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และการนํ า
ผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จึงเป็ นที่ ชัดเจนว่าการดําเนิ นการปรับปรุง หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นอย่างดี
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
เป็นหลักสูตรคู่ขนานกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุ ก ต์ รวมทั้ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ร องรั บ หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
“มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ที่มีความพร้อมในการทํางานวิจัยและพัฒนา
มีทักษะและความสามารถระดับสูงของนักฟิสิกส์ ในการเชื่อมโยงความรู้ด้านฟิสิกส์ โดยมุ่งพัฒนาให้
เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนในสังคม และสนใจใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ”
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่จะทํางานในด้านการวิจัย
และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดําเนินงานด้านการเรียน การสอน การวิจัยการให้การศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สาขาวิช าฟิสิ กส์ สํ านักวิช า
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ขึ้น โดยพิจารณาจากความ
พร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การวิจัย โดยเหตุที่ในระยะแรกได้เปิดการ
เรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อันเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ผ่านการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัยที่มีคุณภาพ โดยระยะแรก
สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เน้นหนักในการให้การศึกษาด้านฟิสิกส์อนุภาคและนิวเคลียร์ (Nuclear and
Particle Physics) ฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator Physics) การแผ่รังสีซินโครตรอน
(Synchrotron Radiation) และฟิสิกส์สสารควบแน่น (Condensed Matter Physics) และ
ต่อมาได้ขยายขอบเขตการศึกษาและวิจัยครอบคลุมไปถึงด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science)
และด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astronomy and astrophysics)
ด้วยปัจจัยต่างๆข้างต้น ประกอบกับความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาทําให้ในช่วง
ยี่ สิ บ ปี ที่ผ่ า นมา สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ มี พัฒ นาการและเติ บโตอย่ างรวดเร็ ว จนกระทั่ ง ได้ รั บการ
ประเมินและจัดอันดับโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยว่ามีความเป็นเลิศทางวิชาการวิจัย
ในสาขาวิชาฟิสิกส์สี่ครั้งติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2550 2552 2554 และ 2557 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ
ของสาขาฯ ในการผลิตผลงานวิชาการและกําลังคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศได้
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ทั้ ง นี้ ฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น วิ ท ยาศาสตร์ ที่ สํ า คั ญ มากแขนงหนึ่ ง ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต่ อ การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศ จากรายงานของโครงการวิจัยนําร่ องเกี่ย วกับการ
คาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของ
รัฐ 8 แห่ง ที่สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พบว่าประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนาอยู่ใน
ระดับที่ต่ํามาก กอปรกับในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
ทําให้เกิดการขาดแคลนกําลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีอยู่แล้วก็ไม่อาจตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ ทั้งด้านกําลังความสามารถ
ในการผลิ ต และความไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะผลิ ต กํ า ลั ง คนระดั บ สู ง ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานได้
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) กอปรกับนโยบายการนําพาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขั บเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจําเป็น ต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพื่อให้ก้าวทันต่อบริบ ทที่สํ าคัญและจําเป็นต่อการพัฒ นากําลั งคนและผลงานวิจัยด้าน
ฟิสิกส์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้ทําการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความสาคัญของหลักสูตร
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สําคัญสาขาหนึ่งซึ่งเป็นองค์ ความรู้รากฐานสําคัญต่อการ
สร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในสาขานี้เป็น
อย่างมาก สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเปิดให้มีการ
เรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านครุภัณฑ์
อุปกรณ์การวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) และหอดูดาวเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสี มา ของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากความสําเร็จของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ผ่านมา
ทั้งผลงานการวิจัยเชิงวิช าการและการผลิตกําลังคนวิจัยระดับสูงให้แก่สถาบันการศึกษาและ
องค์กรต่าง ๆ ของประเทศ ในด้านฟิสิกส์ทฤษฎี (Theoretical Physics) ฟิสิกส์อนุภาคและ
นิวเคลียร์ (Nuclear and Particle Physics) ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator Physics)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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แสงซินโครตรอนและการประยุกต์ (Synchrotron Radiation and Applications) ฟิสิกส์สสาร
ควบแน่น (Condensed Matter Physics) วัสดุศาสตร์ (Materials Science) และด้านดารา
ศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astronomy and astrophysics) สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ บริบทที่สําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนากําลังคน
และผลงานวิ จั ย ด้ า นฟิ สิ ก ส์ และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ ในการพั ฒ นาประเทศด้ ว ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงคของหลักสูตร
สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จึง
ได้ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟิสิ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้หลักฟิสิกส์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง และแสดงให้
เห็นถึงความเชี่ยวชาญในฟิสิกส์ขั้นสูงในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
2. ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต ที่ ส ามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการดํา เนิน การทบทวนวรรณกรรม
วางแผน ออกแบบและดําเนินการวิจัยในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
3. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ/หรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัยต่อ
ยอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
4. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร/อธิบายผลงานวิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาและ
แก่ประชาคมฟิสิกส์ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์
6. ผลิตดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์ทแี่ สดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
เพื่อใหสอดคล้องกับ การ
ความตองการของภาคราชการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมที่
และหน่วยงานอื่น ๆ ในดาน
เกี่ยวข้อง
กําลังคน การพัฒนา การวิจัย
2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคล้องกับ
การสรางนวัตกรรมต่าง ๆ
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานความตองการจากภาค
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การเปลีย่ นแปลงดานวิชาการ 2. สร้างการมีส่วนรวมจากทุกภาค
และอุตสาหกรรม
ส่วนในการพัฒนาหลักสูตร
3. ปรับปรุงการจัดการเรียน การ 3. มีระบบติดตามและประเมินผล
สอนเพื่อใหนักศึกษาบรรลุ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ 4. ใหความรูทางวิชาชีพแก่อาจารย
เรียนรู้
เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน

4.
5.
6.
7.

ประจําหลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสารการไดรับการพัฒนาทาง
วิชาชีพของอาจารย
รายงานการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบไตรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1 หน่วยกิต ในระบบไตรภาค เท่ากับ 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เทียบเท่ากับ 0.8 หน่วย
กิตในระบบทวิภาค โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 และ 2.1 เปนผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบ 2.2 เปนผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาอื่ นที่
เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวข้อง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาบางคนอาจมีพื้นความรูไม่เพียงพอ แต่อาจพิจารณาให้มีการทดลองศึกษาได้
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แกไขปัญหา/ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อใหคําแนะนําแก่นักศึกษาที่มีป ญหาใน
ระหว่างทดลองเรียน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป มีดังนี้
จานวนรับเข้า
2560
2561
2562
2563
2564
ปีที่ 1
10
10
10
10
10
ปีที่ 2
5
10
10
10
ปีที่ 3
5
10
10
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
5
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแนวคิด
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยงบประมาณตามแผนในระยะเวลา 5 ปี แสดงในตารางดังนี้
หน่วย: พันบาท
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2560
2561
2562
2563
2564
งบบุคลากร
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
งบลงทุน
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
งบดําเนินการ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
รวม
17,000 18,000 19,000 20,000 21,000
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในสาขาทางวิทยาศาสตรมาก่อน เมื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
2. นักศึกษาสามารถขออนุมัติลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาได
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 ระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดย
ไม่นับหน่วยกิต) จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วย
กิต โดยผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท
แบบ 2.1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) จํานวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต โดยผู้เข้าศึกษาต้องเป็น ผู้สําเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาโท
แบบ 2.2 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) จํานวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต โดยผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
(1) กลุ่มวิชาสัมมนา
รวม
2 หน่วยกิต
105897 เสวนา 3
1 หน่วยกิต
(Colloquium III)
105997 เสวนา 4
1 หน่วยกิต
(Colloquium IV)
(กลุ่มวิชาสัมมนา เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
(2) วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
105999 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(Ph.D. Thesis in Physics (for M.Sc. holder))
แบบ 2.1
(1) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสัมมนา
รวม
2 หน่วยกิต
105896 สัมมนา 3
1 หน่วยกิต
(Seminar III)
105996 สัมมนา 4
1 หน่วยกิต
(Seminar IV)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(3) วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า
105999 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(Ph.D. Thesis in Physics (for M.Sc. holder))
แบบ 2.2
(1) กลุ่มวิชาแกน
ไม่นอยกว่า
105613 กลศาสตร์
(Mechanics)
105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
(Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
(Statistical Physics)
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
(Quantum Theory I)
(2) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
(3) กลุ่มวิชาสัมมนา
รวม
105696 สัมมนา 1
(Seminar I)
105796 สัมมนา 2
(Seminar II)
105896 สัมมนา 3
(Seminar III)
105996 สัมมนา 4
(Seminar IV)
(4) วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า
105799 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต)
(Ph.D. Thesis in Physics (for B.Sc. holder))

48 หน่วยกิต

16 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4

หน่วยกิต

4

หน่วยกิต

4

หน่วยกิต

20 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1

หน่วยกิต

1

หน่วยกิต

1

หน่วยกิต

63 หน่วยกิต
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3.1.2 รายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
(1) กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
105613 กลศาสตร์
(Mechanics)
105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
(Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
(Statistical Physics)
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
(Quantum Theory I)
(2) กลุ่มวิชาสัมมนา (Seminar Courses)
105696 สัมมนา 1
(Seminar I)
105697 เสวนา 1
(Colloquium I)
105796 สัมมนา 2
(Seminar II)
105797 เสวนา 2
(Colloquium II)
105896 สัมมนา 3
(Seminar III)
105897 เสวนา 3
(Colloquium III)
105996 สัมมนา 4
(Seminar IV)
105997 เสวนา 4
(Colloquium IV)
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4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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1(1-0-9)
1(1-0-9)
1(1-0-9)
1(1-0-9)
1(1-0-9)
1(1-0-9)
1(1-0-9)
1(1-0-9)
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มคอ. 2

(3) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis Courses)
105699 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(M.Sc. Thesis in Physics)
105799 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต)
(Ph.D. Thesis in Physics (for B.Sc. holder))
105999 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(Ph.D. Thesis in Physics (for M.Sc. holder))
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
(4) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
รายวิชาเลือก ให้เรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
105606 การทําวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
(Research with large collaborations)
และเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่น จากรายวิชาต่อไปนี้
รายวิชาเลือกทั่วไป
105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
(Applied Mathematics for Physics)
105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
(Quantum Theory II)
105703 ฟิสิกส์คํานวณ
(Computational Physics)
105704 ทฤษฎีกลุ่ม
(Group Theory)
105713 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
(Continuum Mechanics)
105714 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
(Nonlinear Physics)
105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
(Special Relativity and Symmetry)
105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
(Relativity and Space-Time)

2(2-0-4)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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105743
105745
105765
105782
105783
105784
105788
105823

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
เทคนิคเครื่องมือการทดลองสําหรับการวิจัยฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Instrumentation Techniques for Physics Research)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4(4-0-8)
(Vacuum Science and Technology)
สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4(4-0-8)
(Atomic and Molecular Spectroscopy)
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
4(4-0-8)
(Selected Topics in Applied Physics)
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics I)
หัวข้อที่เลือกสรรสําหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Selected Topics for Industrial Problem Solving)
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics II)
ทฤษฎีสนามควอมตัม
4(4-0-8)
(Quantum Field Theory)

รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์อนุภาค
(Elective Courses in Theoretical Physics and Particle Physics)
105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
(Nuclear and Particle Physics)
105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
(Geometrical Methods in Physics)
105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
(Advanced Quantum Field Theory I)
105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
(Chiral Perturbation Theory)
105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
(Advanced Quantum Field Theory II)
105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
(Heavy Ion Reactions)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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มคอ. 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
4(4-0-8)

105974 ระบบหลายควาร์ก
(Multi-Quark Systems)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และจักรวาลวิทยา
(Elective Courses in Astronomy, Astrophysics, and Cosmology)
105633 ดาราศาสตร์
(Astronomy)
105634 จักรวาลวิทยา
(Cosmology)
105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
(Methods and Instrumentation for Astronomy)
105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
(Astrophysics)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์สารควบแน่น
(Elective Courses in Condensed Matter Physics)
105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
(Condensed Matter Physics I)
105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
(Condensed Matter Physics II)
105753 การปลูกผลึก
(Crystal Growth)
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
(Electron Microscopy)
105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
(Dislocation Theory)
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
(Solid State Spectroscopy)
105764 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็ง
และวัสดุระดับนาโน
(Electronic Structures of Solid Surface
and Nanoscale Materials)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
4(4-0-8)

105853 สภาพนํายวดยิ่ง
(Superconductivity)
105854 วิธีการคํานวณสําหรับวัสดุจริง
(Computational Methods for Real Materials)
105855 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
(Surface Physics)

รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคและแสงซินโครตรอน
(Elective courses in Accelerator Physics and Synchrotron Radiation)
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
(Accelerator Physics I)
105742 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2
(Accelerator Physics II)
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลําเลียงแสง
(Applied Optics and Beam Line Technology)
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
(Physics of Synchrotron Radiation)

4(4-0-8)
4(4-0-8)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

รายวิชาเลือกในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(Elective courses in Applied Physics)
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสําหรับฟิสิกส์ประยุกต์
4(4-0-8)
Mathematical and Numerical Methods for Applied Physics
105604 การจําลองแบบและการจําลองในฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Modeling and Simulation in Physics)
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
4(4-0-8)
(Back-of-the-Envelope Physics)
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Electrodynamics)
105616 อุณหพลศาสตร์
4(4-0-8)
(Thermodynamics)
105618 กลศาสตร์ของไหล
4(4-0-8)
(Fluid Mechanics)
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105619
105625
105643
105644
105653
105654
105655
105656
105661
105662
105663
105664
105665
105666
105667
105668

มคอ. 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
4(4-0-8)
Mechanics and Thermal Physics
ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Quantum Physics)
เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
4(4-0-8)
(X-ray Scattering and Diffraction Techniques)
สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
4(4-0-8)
(X-ray Absorption Spectroscopy and its Applications)
ฟิสิกส์วัสดุ
4(4-0-8)
(Materials Physics)
วัสดุนาโน
4(4-0-8)
(Nanomaterials)
ฟิสิกส์โพลิเมอร์
4(4-0-8)
(Polymer Physics)
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้งาน
4(4-0-8)
(3D Printing Technology and Applications)
ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
4(4-0-8)
(Physical Optics I)
ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
4(4-0-8)
(Physical Optics II)
ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ํา
4(4-0-8)
(Low Temperature Physics)
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4(4-0-8)
(Materials Characterization)
พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
4(4-0-8)
(Fundamentals of Photonics)
เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
4(4-0-8)
(Laser Technology and Applications)
ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
4(4-0-8)
(Nonlinear Optics)
การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-8)
(Optical Systems Design)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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105669
105681
105682
105683
105684
105685
105715
105716
105766
105767
105768
105771

105773
105774

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4(4-0-8)
(Optical Tomography)
ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Biological and Medical Physics)
นาโนไบโอเทคโนโลยี
4(4-0-8)
(Nanobiotechnology)
ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
4(4-0-8)
(Biomedical Optics)
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร 4(4-0-8)
(Biotechnology for Physicists and Engineers)
บทนําสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
2(2-0-4)
(Introduction to Applied Physics)
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Electronics)
คลื่นและโซลิตอน
4(4-0-8)
(Waves and Solitons)
อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4(4-0-8)
(Quantum Electronics I)
อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4(4-0-8)
(Quantum Electronics II)
เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Laser in Industry)
การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆใน
4(4-0-8)
ฟิสิกส์อนุภาค
(Application of Grid and Cloud Computation in
Particle Physics)
ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4(4-0-8)
(Nuclear Reactor Physics)
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Nuclear Physics)
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มคอ. 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
4(4-0-8)

105785 ชีวฟิสิกส์
(Biophysics)
105786 ฟิสิกส์การแพทย์
(Medical Physics)
105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
(Applied Optics Laboratory)
105813 ฟิสิกส์ที่ความดันสูง
(High-Pressure Physics)
105814 ธรณีฟิสิกส์
(Geophysics)
105815 ฟิสิกส์บรรยากาศ
(Atmospheric Physics)
105825 การคํานวณเชิงควอนตัม
(Quantum Computation)
105864 พื้นฐานของฮอโลกราฟี
(Fundamentals of Holography)
105865 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
(Information Optics)
105913 อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Instrumentations and Automations)
105914 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
(Sensor and Transducer Technology)
105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
(Data Storage Technology)
105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
(Semiconductors Technology)
105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(Nanoscience and Nanotechnology)
105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
(Thin-film Technology and Applications)

4(4-0-8)
2(0-6-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมบัณฑิตที่มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมตาม
นโยบายพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” จึงแนะนํารายวิชาเลือกนอกเหนือจาก
โครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Innovation)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
พิจารณาตัวเลขประจําวิชาเริ่มจากทางซ้ายมือ ดังนี้
ตัวเลขที่ 1
แสดงถึง สํานักวิชาที่รับผิดชอบ
เช่น เลข 1 หมายถึง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ตัวเลขที่ 2 และ 3 แสดงถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
เช่น เลข 05 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์
ตัวเลขที่ 4
แสดงถึง ระดับของรายวิชา
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นต้น
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง
เลข 8-9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง
ตัวเลขที่ 5
แสดงถึง แขนงวิชา
เลข 0 หมายถึง ฟิสิกส์ทั่วไป คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ ฟิสิกส์
คํานวณ (General Physics, Mathematical
Physics, Computational Physics)
เลข 1 หมายถึง กลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อุณหพลศาสตร์
ฟิสิกส์เชิงสถิติ (Mechanics, Electricity and
Magnetism, Thermodynamics, Statistical
Physics)
เลข 2 หมายถึง ทฤษฎีสนามควอมตัม ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์เชิง
ทฤษฎี (Quantum Field Theory, Quantum
Physics, Theoretical Physics)
เลข 3 หมายถึง สัมพัทธภาพ ความโน้มถ่วง ดาราศาสตร์
(Relativity, Gravitation, Astronomy)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวเลขที่ 6

มคอ. 2

เลข 4 หมายถึง ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค การแผ่รังสีซินโครตรอน
(Accelerator Physics, Synchrotron
Radiation)
เลข 5 หมายถึง ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์ของสารควบแน่น
(Solid State Physics, Condensed Matter
Physics)
เลข 6 หมายถึง ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล ทัศนศาสตร์
(Molecular and Atomic Physics, Optics)
เลข 7 หมายถึง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
(Nuclear and Elementary Particle Physics,
Astrophysics)
เลข 8 หมายถึง หัวข้อที่เลือกสรร และแขนงอื่น ๆ (Selected
Topics and Others)
เลข 9 หมายถึง ปฏิบัติการ สัมมนา วิทยานิพนธ์ (Laboratory,
Seminar, Thesis)
แสดงถึง ลําดับวิชาในแต่ละแขนง

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

- 24 -

3.1.3 แผนการศึกษา
ระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่
นับหน่วยกิต) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
105897 เสวนา 3
(Colloquium III)

9

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6

105997 เสวนา 4
(Colloquium IV)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)
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มคอ. 2

แบบ 2.1 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) สาหรั บผู้สาเร็ จ
การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)

4

วิชาเลือก (Elective Course)

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
105606 การทําวิจัยที่เป็นความ
ร่วมมือขนาดใหญ่ (Research with
large collaboration)
วิชาเลือก (Elective Course)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

วิชาเลือก (Elective Course)

4

3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

105896 สัมมนา 3
(Seminar III)

1

วิชาเลือก (Elective Course)

4

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

12

4

9

105996 สัมมนา 4
(Seminar IV)

1

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
105999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)
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แบบ 2.2 (การวิ จั ย เพื่ อ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละมี ก ารศึ ก ษารายวิ ช า) ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105613 กลศาสตร์ (Mechanics)

105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
(Electrodynamics)

4

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
(Quantum Theory I)

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
(Statistical Physics)

4

105606 การทําวิจัยที่เป็นความ
ร่วมมือขนาดใหญ่ (Research with
large collaboration)

2

105696 สัมมนา 1 (Seminar I)

1

วิชาเลือก (Elective Course)

4

4
4

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6

3

105796 สัมมนา 2 (Seminar II)

1

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6
1

6

105896 สัมมนา 3 (Seminar III)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

1

6

105996 สัมมนา 4 (Seminar IV)
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 3
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)

4

วิชาเลือก (Elective Course)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก (Elective Course)

105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
วิชาเลือก (Elective Course)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

4
6

6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
105799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

6

3

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)

หมายเหตุ
นักศึกษาทุกคนควรฝึกทักษะการสอนโดยเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(ภาคผนวก ข)
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารยประจาหลักสูตร
(1) นายชูกิจ ลิมปิจานงค์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2542)
M.S. (Physics), Case Western Reserve University, USA (2539)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
รายวิชา 105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
รายวิชา 105854 วิธีการคํานวณสําหรับวัสดุจริง
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105654 วัสดุนาโน
รายวิชา 105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
(2) Mr. Yupeng Yan
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Tuebingen University, Germany (2537)
M.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (2530)
B.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (2527)
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
รายวิชา 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
รายวิชา 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
รายวิชา 105704 ทฤษฎีกลุ่ม
รายวิชา 105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
รายวิชา 105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
รายวิชา 105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม
รายวิชา 105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายวิชา 105814
รายวิชา 105825
รายวิชา 105974

ธรณีฟิสิกส์
การคํานวณเชิงควอนตัม
ระบบหลายควาร์ก

(3) นายสันติ แม้นศิริ
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (2544)
M.Sc. (Ceramic Processing), University of Leeds, UK (2540)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105616 อุณหพลศาสตร์
รายวิชา 105653 ฟิสิกส์วัสดุ
รายวิชา 105654 วัสดุนาโน
รายวิชา 105655 ฟิสิกส์โพลิเมอร์
รายวิชา 105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
รายวิชา 105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(4) Mr. Joewono Widjaja
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ D.Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan (2537)
M.Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan (2534)
B.Eng. (Electronic Engineering), Satya Wacana Christian University,
Indonesia (2529)
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
รายวิชา 105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
รายวิชา 105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
รายวิชา 105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
รายวิชา 105864 พื้นฐานของฮอโลกราฟี
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รายวิชา 105865
รายวิชา 105866

มคอ. 2

ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม

(5) นายประสาท สืบค้า
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Arizona State University, USA (2527)
M.S. (Physics), Indiana University, USA (2523)
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2515
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
รายวิชา 105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
(6) นายประพันธ์ แม่นยา
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (2538)
M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford, UK (2534)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105753 การปลูกผลึก
รายวิชา 105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105653 ฟิสิกส์วัสดุ
รายวิชา 105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
(7) นางสาวพวงรัตน์ ไพเราะ
เลขประจ าตั ว ประชาชน x
xxxx คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2544)
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (2539)
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105853 สภาพนํายวดยิ่ง
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105618 กลศาสตร์ของไหล
(8) นายประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Gothenburg University, Sweden (2540)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2533
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
รายวิชา 105742 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2
รายวิชา 105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลําเลียงแสง
รายวิชา 105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
รายวิชา 105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
(9) นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramics Science),
The Pennsylvania State University, USA (2544)
M.S. (Physics), University of Tennessee, Knoxville, USA (2538)
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2536
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสําหรับการวิจัยฟิสิกส์
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายวิชา 105615
รายวิชา 105665
รายวิชา 105815

มคอ. 2

พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
ชีวฟิสิกส์
ฟิสิกส์บรรยากาศ

(10) นายสิริโชค จึงถาวรรณ
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105703 ฟิสิกส์คํานวณ
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105604 การจําลองแบบและการจําลองในฟิสิกส์
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
(11) นายชิโนรัตน์ กอบเดช
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Theoretical Physics), University of London, UK (2538)
M.Sc. (Mathematical Physics), University of London, UK (2533)
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
รายวิชา 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
รายวิชา 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
รายวิชา 105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105771 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค
(12) นายวรวัฒน์ มีวาสนา
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), Stanford University, USA (2551)
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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M.S. (Physics), Stanford University, USA (2550)
B.S. (Physics), University of California, Santa Barbara, USA (2545)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
รายวิชา 105663 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ํา
รายวิชา 105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
รายวิชา 105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
รายวิชา 105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
(13) Mr. Michael F. Smith
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2548)
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (2543)
B.Sc. (Physics), McMaster University, Canada (2541)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
รายวิชา 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
รายวิชา 105716 คลื่นและโซลิตอน
(14) นายอายุทธ ลิ้มพิรัตน์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2552
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2548
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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มคอ. 2

รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105763 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
รายวิชา 105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
รายวิชา 105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
(15) นายพนมศักดิ์ มีมนต์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Optics) University of Central Florida (2553)
M.S. (Optics) University of Central Florida (2550)
วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
รายวิชา 105863 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
รายวิชา 105668 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
รายวิชา 105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
รายวิชา 105685 บทนําสู่ฟสิ ิกส์ประยุกต์
รายวิชา 105785 ฟิสิกส์การแพทย์
(16) นายสาโรช รุจิรวรรธน์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (2543)
M.S. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (2541)
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
รายวิชา 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
รายวิชา 105745 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105736 เครื่องมือและสเปกโทรสโกปีทางดาราศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

105913
105914
105915
105953
105955

อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์ใช้

(17) นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Astrophysics), University of Durham, UK (2539)
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2534
วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่
รายวิชา 105633 ดาราศาสตร์
รายวิชา 105634 จักรวาลวิทยา
(18) นายขรรค์ชัย โกศลทองกี่
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
รายวิชา 105613 กลศาสตร์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105675 ฟิสิกส์การแพทย์
รายวิชา 105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
(19) นางสาววรศม กุนทีกาญจน์
คุณวุฒิ Ph.D. (Applied Physics), Stanford University, USA (2556)
M.Sc. (Applied Physics), Stanford University, USA (2552)
Sc.B. (Honors), Brown University, USA (2549)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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มคอ. 2

ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105601 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ประยุกต์
รายวิชา 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
รายวิชา 105653 ฟิสิกส์วัสดุ
(20) นางสาววรินทร ศรีทะวงศ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics), The Graduate University for Advanced Studies,
Japan (2553)
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105704 ทฤษฎีกลุ่ม
รายวิชา 105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
รายวิชา 105823 ทฤษฎีสนามควอนตัม
(21) นายวิวัฒน์ นวลสิงห์
เลขประจาตัวประชาชน x xxxx xxxxx xx x
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics of Nanostructures and Advanced Materials),
University of the Basque Country (2557)
M.Sc. (Nanoscience), University of the Basque Country (2554)
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
รายวิชา 105654 วัสดุนาโน
รายวิชา 105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
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3.2.2 อาจารยผู้สอน
(1) นางสาวสุกัญญา เตชะไตรภพ
คุณวุฒิ Ph.D. (Electrical Engineering), University of Maryland at College
Park, USA (2545)
M.Eng. (Electrical Engineering), University of Maryland at College
Park, USA (2540)
วท.ม. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2538
วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว
รายวิชา 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่
รายวิชา 105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
รายวิชา 105666 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
รายวิชา 105667 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
รายวิชา 105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
รายวิชา 105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
รายวิชา 105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ปัจจุบันยังไม่มอี าจารย์พิเศษที่สอนประจําหลักสูตร
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การดําเนินงานจัดทําวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์
และ การสอบวิทยานิพนธ์
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการวิจัยทางดานฟสิกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผนการทดลอง
สรุปและนําเสนอผลงานวิจัย โดยกําหนดผลการเรียนรูดังนี้
(1) มีความซื่อสัตยเชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
(2) รูหลักการและทฤษฎีทางฟสิกส์เพียงพอที่จะอธิบายผลการทดลอง
(3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเปนระบบและสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข
(4) สามารถนําเสนอผลการวิจัยโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
ตามข้อกําหนดของหลักสูตร
5.5 การเตรียมการ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คําแนะนําในการเลือกปญหาทางฟสิกส์เพื่อดําเนินการวิจัย
และนักศึกษาตองทําการวางแผนการดําเนินการค้นคว้า ระเบียบวิธีวิจัย ทดลอง วิเคราะห์ผล
พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากขั้นตอนการดําเนินการวิจัย กล่าวคือ การวางแผนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ขอมูล การสรุปผลการวิจัย การนําเสนอผลต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความใฝรู้ โดยใชทักษะ
- ส่งเสริมใหคนคว้าและแกปญหาโดยใชหลักการทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมใหเรียนรูดวยการแสวงหาความรูดวยตนเอง
- เน้นการทําวิจัย กระบวนการวิจัยที่นําไปใชจริง
มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ - มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีภาวะผูนําทางความคิดกล้าแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อผลงานที่นําเสนอ
- มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแสดงออกซึ่งศักยภาพดาน
ภาวะผูนํา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทํางานให้เต็มกําลังความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สร้างความเคารพและ
ศรัทธาในตนเองได้
(3) มีจิตสํานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกําหนดใหมีการสอดแทรกนําประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่
เกี่ยวของ การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การ
อ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกตองและครบถวน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจัยใหถูกตอง
ตามข อเท็ จ จริ ง การปฏิ บั ติ ต นระหว่ า งเรี ย น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี น้ํ า ใจและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูอื่น
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงานที่ไดรับมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขาร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การเข้าฟังสัมมนารับเชิญ การบรรยายเชิงวิชาการ
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในรายงาน การสอบ และการลอกงานของผู้อื่น
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางดานฟสิกส์ขั้นสูง
(2) มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น ในสภาวการณ์ ข องโลกปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา สามารถติดตามความก้าวหนาทางวิชาการดานฟสิกส์ และวงการวิจัยได้
(3) อธิบ ายความเชื่อ มโยงแบบบู รณาการของศาสตร์ ห ลั กในการดํ าเนิน ชีวิ ต มี
ความรู้ขั้นสูงทางวิทยาศาสตรด้านต่าง ๆ และสามารถนํามาบูรณาการการค้นคว้าวิจัยได้
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานความรู้
เนนการสอนที่ผู เรียนสามารถแสวงหาความรู เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญ
วิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในวิช าต่าง ๆ และวิช า
สัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในวิธีต่าง ๆ ดังนี้
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค
(2) รายงานเรื่องที่ให้ศึกษา
(3) การนําเสนอในชั้นเรียน
(4) มีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปญหาในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ด วิ เ คราะห อย่ า งเป นระบบ และมี เ หตุ มี ผ ล ตามวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานได้และนําข้อสรุปมาใช้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรม
ทางความคิด นําความรูทางฟสิกส์ไปประยุกตใช้กับสถานการณต่าง ๆ ไดอย่างถูกตองและ
เหมาะสม
(3) มี ค วามเป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้ เ พื่ อ การศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดชี วิ ต สามารถวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ความรูจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายไดอย่างถูกตอง เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เนนการสอนที่ก ระตุ น ให้ นั กศึ กษาคิ ดวิ เ คราะห์ ร่ว มอภิป รายปญหาต่า ง ๆ กั บ
อาจารย ตลอดจนให้นักศึกษาคนควาดวยตนเอง และจัดทํากรณีศึกษาภายใตการแนะนํา
ของอาจารย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปญหาตามลําดับขั้นตอนในหลักการ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(2) การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา
(3) การสอบเคาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่า
2.4 ทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นํา และสมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
(3) รู้ จั ก ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมเพื่ อการปรั บตั ว ในการทํ า งานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองคกร
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหว่างผู สอนกับผู เรียน และผู เรียน
กับ ผู เรี ย น ร่ ว มกัน คิ ดในการแกปญหาและแบ่ง ความรั บผิ ด ชอบในการทํ างานร่ว มกั น
รวมทั้งฝึกความเปนผู นํ าในการอภิปรายในแต่ล ะหัวขอ และมีระเบียบปฏิบัติในการใช
เครื่องมือร่วมกัน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึก ษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทํ า
ร่วมกัน รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมืออย่างถูกตอง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย
และสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
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(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา และงานประชุมวิชาการที่มีการวิเคราะห์
และส่งเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานต่อผูร่วมฟง
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการนําเสนอรายงานที่มีการใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล
(2) ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การใหระดับคะแนนมีทั้งระบบการใหคะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่า
ระดับขั้น ระบบการใหคะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นแบ่งเปน 6 ระดับ คือ A B+ B C+ C และ F
ซึ่งคิดเปนค่าระดับขั้น 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0 ตามลําดับ
สําหรับระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้นแสดงดวยสัญลักษณและความหมายต่อไปนี้
S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W ได้รับอนุมตั ิให้ถอนรายวิชา (Withdrawal)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผู รั บ ผิ ดชอบหลักสู ตรประเมินขอสอบหรือวิธีการประเมินของแต่ละรายวิช าว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูหรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาตองผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรที่ไดรับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นักศึกษาทราบ
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม่ใหรูจักมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหเขาใจวัตถุ
ประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงช่วยใหคําแนะนําต่าง ๆ แก่อาจารยใหม่
1.2 ใหความรูแก่อาจารยใหม่ในดานการบริหารวิชาการของสํานักวิชา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ เพื่อให้อาจารยปฏิบัติตนไดอย่างถูกตอง
เข้าใจและอยู่ในสังคมของมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม่เกี่ยวกับการ
สอนทั่ว ไป รวมทั้ง การวั ดและประเมิน ผลเบื้อ งต น และมีร ะบบอาจารย์ พี่เลี้ ยง (Mentoring
System) เพื่อให้คําแนะนําในด้านการสอน การวิจัยต่าง ๆ
2. อาจารยทั้งหมดตองไดรับการพัฒนา โดยอาจเขารับการอบรมดานวิชาชีพในหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสรางแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู ที่
อิงพัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน และการใชและผลิตสื่อ
การสอน
3. สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ
1. สนับสนุนใหอาจารยเขาร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางฟสิกส์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมใหอาจารยทําวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมทางวิช าการ ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
3. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ประจําจํานวน 3 คน เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร และมีอาจารย์ประจําจํานวน 5 คนเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีหน้าที่ วางแผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องต้น ทั้งนี้คุณสมบัติของ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อพิจารณากํากับการดําเนินงานของแต่ละ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ที่ประชุมสาขาวิชา เป็นผู้พิจารณากําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชา รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของทุกรายวิชา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
หัวหน้าสาขานําเสนอคณะผูบริหารของสํานักวิชา (คณะกรรมการประจําสํานักวิชา) เพื่อให้ทราบ
ผลการดําเนิ น งานของแต่ล ะหลั กสู ตร อนุมัติผ ลการศึกษาของทุกรายวิชา ให้ ความเห็ นชอบการ
ปรั บปรุงและพัฒ นาหลักสูตร ทั้งนี้มีคณบดีเปนผู กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนมอบ
นโยบายปฏิบัติใหแก่สาขาวิชา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีระบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อน
ผลการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
ต่อไป
2. บัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จึง
ได้ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟิสิ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณภาพและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ห ลั ก ฟิ สิ ก ส์ ใ นวิ ช าแกนและแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
เชี่ยวชาญในฟิสิกส์ขั้นสูงในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถดําเนินการทบทวนวรรณกรรมในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ/หรือเทคนิคการทดลองในการต่อยอด
องค์ความรู้ทางฟิสิกส์
4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร/อธิบายผลงานวิจัยแก่ ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาและแก่
ประชาคมฟิสิกส์ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสอนฟิสิกส์
6. ผลิ ตบั ณฑิตฟิสิกส์ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
โดยสามารถประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจน
ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาจะต้องมีผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยโดยสภา
วิชาการกําหนด อาทิ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus หรือ
ฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ
3. นักศึกษา
การรับเข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้สนใจเข้าศึกษา จะยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอินเตอร์เนต ผ่านศูนย์บริการการศึกษา จากนั้น
ศูนย์บริการการศึกษาจะรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตรและแจ้งให้สาขาวิชา
ดําเนินการคัดเลือก โดยจะทําการทดสอบความรู้พื้นฐานและสัมภาษณ์ จากนั้นสาขาวิชาจะแจ้ง
ผลการคัดเลือกให้ ศูนย์บริการการศึกษาทราบ เพื่อศูนย์บริการการศึกษาจะได้ จัดทําประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามลําดับต่อไป
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่มีอาจยังมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ อาจรับเป็นนักศึกษาทดลองเรียน
การควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปใหแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีป ญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุกคน
จะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก่นักศึกษา และควรมีช่วงเวลาเพื่อให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได
การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นั ก ศึก ษามี ความสงสั ยเกี่ ยวกับผลการประเมิน ในรายวิช าใด ก็ ส ามารถที่จ ะขอ
ตรวจสอบผลการสอบ และประเมินได โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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การสําเร็จการศึกษา
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ว่าด้ว ยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก)
4. อาจารย์
การรับอาจารยใหม่
การรับสมัครอาจารยใหม่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาเปนผูกําหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต องการ แล้วแจ้งให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ ดํา เนินการประกาศรับสมัคร และ
ดําเนิ น การสั มภาษณ์โ ดยกรรมการคณะหนึ่ งที่ มหาวิ ทยาลั ยแต่ง ตั้ง โดยมีอ ธิก ารบดี ห รื อผู้ ที่
อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการ รวมทั้งกรรมการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการสอนอีกด้วย
การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเจ้าหน้าที่มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ ให้รับรู้พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและตระหนักในหน้าที่ของคณาจารย์ สถานพัฒนาคณาจารย์ จัดการอบรมการ
พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์อยู่เสมอ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและผู สอนมีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร
การวางแผนจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
รวมทั้งแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในการ
เปลี่ยนผู้สอนรายวิชาต่างๆ เมื่อทําการเรียนการสอนมาได้ระยะเวลาหนึ่ง และใหความเห็นชอบ
การประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข อมู ล เพื่ อ เตรี ย มไวสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียน
รูอย่างน้อยตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาฟสิกส์ที่กําหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยมหาวิทยาลัยมีระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” จึงทําให้สามารถจัดหา จัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยสาขาวิชา
ฟิสิกส์และสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเสนอความต้องการทรัพยากรไปยังหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาได้อย่างพอเพียง
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ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและสัมมนา
มีอาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
พร้อมอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มีศูนย์บริการการศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้รองรับการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีอาคารวิชาการ 1 และ 2 สําหรับจัดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้จากผู้เชียวชาญด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการและวิจัย
มีกลุ่มอาคารเครื่องมือ ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงทําให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอและพร้อมสําหรับจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการ และสําหรับการทําวิจัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของ สถาบันวิจัยแสง
ซิน โครตรอน (องค์ การมหาชน) และ หอดูด าวเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
นครราชสีมา จึงทําให้สาขาวิชาฟิสิกส์ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านฟิสิกส์
ของเครื่องเร่งอนุภาค การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสําหรับการศึกษาวิจัย รวมทั้งการศึกษา
วิจัยด้านดาราศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพร้อมด้านหนังสือ ตําราและการสืบคนผ่านฐานข้อมูล
มีห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมี
ตําราเรียนทางสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
และในการวิจัย นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวารสาร
ชั้นนําทางฟิสิกส์จาก American Physical Society และ American Institute of Physics ซึง่
มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นประจํา นอกจากนี้ยังมีระบบบริการสารสนเทศที่ทันสมัย และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการยืมและขอ
สําเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้
ความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีทรัพยากร
สารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
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หนังสือฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ได้ แก่ Audiobooks on EBSCOhost
Cambridge Books Online
CRCnetBASE
eBooks on EBSCOhost
ebrary
John Hopkin Collection
Knovel
MyiLibrary
OVID (e-Books)
Science Direct eBook
SpringerLink eBook
Wiley InterScience
Wood Head
World Sciencetific
สํานักพิมพ์อื่นๆ อาทิ Bentham
E-book Library
วารสารฉบับพิมพ์
ได้แก่ วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ

126,564 เล่ม
19,481
8
28
7
12,464
194
3
3,000
153
5
366
2,336
195
49
42
404
227

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

266 ชื่อเรื่อง
137 ชื่อเรื่อง
129 ชื่อเรือ่ ง

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
4,818 ชื่อเรื่อง
ได้แก่ AAP eJournal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน
5 ชื่อเรื่อง
แพทยศาสตร์
ACS Online & ACS Online Archives ฐานข้อมูล
36 ชื่อเรื่อง
บรรณานุ กรมบทคัดย่ อ และเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัยจาก
วารสารด้ า นเคมี แ ละสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1996 ถึ ง
ปัจจุบัน สําหรับ ACS Online Archives ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1879 - 1995
AIP/APS Journal วารสารอิเ ล็ กทรอนิกส์ ของสํานักพิมพ์
19 ชือ่ เรื่อง
American Institute of Physics and American Physical Society
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(AIP ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีถึงปัจจุบัน, APS ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึง
ปั จ จุ บั น ) ให้ ข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม บทคั ด ย่ อ และเอกสารเต็ ม ของ
วารสารด้านฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Annual Reviews ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและ
เอกสารเต็ ม วารสารของ Annual Reviews ครอบคลุ ม สาขาวิ ช า
Biomedical, Physical Science, Social Science ย้อนหลัง 4 ปี ถึง
ปัจจุบัน
ASCE Journal ฐานข้อมูล วารสารอิเล็ กทรอนิกส์ ของ
American Society of Civil Engineering ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของ
บทความวารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึง
ปัจจุบัน
ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เอ กส าร เต็ ม ขอ ง A me ri c an S oc i et y of M e ch an ic a l
Engineers ศูน ย์บ รรณสารและสื่อการศึกษาได้บอกรับวารสาร ซึ่ง
สามารถเข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้
Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างด้ า นการจั ด การ ได้ แ ก่ การเงิ น และการบั ญ ชี
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษั ท และนวั ต กรรมการดู แ ลสุ ข ภาพ การจั ด การ
ทรั พยากรมนุ ษย์ อุตสาหกรรมการ จัดการภาครัฐ บาล การจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการ
พัฒนาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาการ การจัดการ
การจั ด การคุ ณ ภาพ การตลาด วั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละวิ ศ วกรรม การ
ปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการ
และประเมินผลการเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ถึงปัจจุบัน
JSTOR ฐานข้อมูล วารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วน
ของ JSTOR archive collection
ProQuest Agricultural Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. ครอบคลุม
สาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้

34 ชื่อเรื่อง

37 ชื่อเรื่อง

8 ชื่อเรื่อง

92 ชื่อเรื่อง

107 ชื่อเรื่อง

450 ชื่อเรื่อง

1,700 ชื่อเรื่อง
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การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1970 ถึงปัจจุบัน
Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มจาก
วารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบัน
SpringerLink Journal ฐานข้อมูล วารสารอิเล็ กทรอนิกส์
เอกสารเต็มของ Springer. Part of Springer Science + Business
Media ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
Wiley-Blackwell ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสาร
เต็มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการแพทย์ และมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จั ดทํ าโดย John
Wiley & Sons ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลออนไลน์
ได้แก่ ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ
และเอกสารเต็ ม ของบทความวารสารทั่ ว โลกกว่ า 800 ชื่ อ เรื่ อ ง
ครอบคลุมทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การ
จัดการมนุษย์ การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง
รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท
Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา
ได้ แ ก่ ศึ ก ษาศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์
จิ ต วิ ท ยา ศาสนา นิ ติ ศ าสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวารสารข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 12,500 รายการ
รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ฉบั บ เต็ ม ซึ่ ง ได้ รั บ การประเมิ น โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ภายนอกมากกว่า 4,600 ชื่อเรื่อง มีไฟล์ข้อมูลย้อนหลังแบบ PDF
ย้อนกลับ ไปปี ค.ศ. 1978 หรือก่อนหน้านั้นสําหรับวารสารมากกว่า
100 รายการ และรายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง
Access Medicine ฐานข้อมูลรวบรวม Clinical Library
(หนังสือทางคลินิกไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) LANGE Educational
Library (หนั ง สื อ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 17 ชื่ อ เรื่ อ ง
หนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้ นไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบ
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1,130 ชื่อเรื่อง

1,200 ชื่อเรื่อง

23 ฐาน

- 51 -

มคอ. 2

ตนเอง USMLEasy ข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย วีดิโอคลิป ตลอดจนข่าวสาร
ทันสมัยในวงการแพทย์
ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article
reviews และเอกสารเต็ ม ของบทความวารสาร นิ ต ยสาร รายงาน
ความก้ า วหน้ า เอกสารการประชุ มวิ ช าการ สิ่ ง พิ มพ์ ต่ อเนื่ อ ง และ
จดหมายข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่
เกี่ ย วข้ อ งกว่ า 400 ชื่ อ เรื่ อง จั ดทํ าโดย ACM (Association for
Computing Machinery) ตั้งแต่ ค.ศ. 1985 ถึงปัจจุบัน
ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสารด้านวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 ชื่อ
เรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of
ASTM International, Journal of Testing and Evaluation จาก
สํานักพิมพ์ American Society for Testing and Materials โดยให้
ข้อ มู ล ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1987 ถึ ง ปั จ จุบั น และมาตรฐานกว่ า
12,000 มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งยางปิ โ ตรเคมี คอนกรี ต
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้
พร้อมกัน 35 ผู้ใช้
Clinical Skills เป็น ฐานข้อมูล ทางการพยาบาลที่นําเสนอ
ข้อมูลและหลักฐานทางการพยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะ
ทางการพยาบาล พร้ อ มคู่ มือ ประกอบต่า ง ๆ รวมไปถึง แบบฝึ ก หั ด
ทบทวน เพื่อให้ ผู้ ใช้ส ามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการทําทักษะ
ทางการพยาบาลในแต่ละเรื่องนั้น ๆ
Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุม
ขอบเขตการวิจัย และการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดรรชนีและสาระสังเขปของ
วารสารเชิงวิชาการสิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จาก
รายการทรัพยากรอันหลากหลายกว่า 2,000 รายการ และให้ข้อมูล
เอกสารเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
Dissertation Full Text in PDF format ฐานข้อมูลเอกสาร
เต็มของวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง
Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะ
ทางด้านการศึกษามีเนื้ อหาครอบคลุ มการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารเต็มกว่า
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1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนถึ ง การศึ ก ษาขั้ น สู ง รวมทั้ ง มี ห นั ง สื อ (Books
and
monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกจํานวนมาก
H.W. Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็ม
ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ บริหาร กฎหมาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1994 ถึงปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 11 ฐานข้อมูล
ย่อย
IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลเอกสารเต็ม
ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม
รว มทั้ ง เอกสา รมาตรฐ านต่ า ง ๆ ทางด้ า น วิ ศ ว กรรมไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจาก
สิ่ ง พิ ม พ์ ม ากกว่ า 12,000 ชื่ อ เรื่ อ ง จาก 2 แหล่ ง ข้ อ มู ล คื อ The
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ
The Institution of Engineering and Technology (IET)
ILO Encyclopaedia ฐานข้อมูลของ The International Labour
Office (ILO) เพื่อใช้ใช้ Encyclopaedia of Occupational Health
and Safety แบบเข้าใช้ได้ทีละ 1 คน (Single User) โดยเลือกคลิกที่
ชื่อหัวข้อที่จะอ่านกรอก User&Password และสามารถสั่งพิมพ์ได้
Library, Information Science & Technology
Abstracts™ with Full Text (LISTA with FT) ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของวารสารกว่า 270 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย
และเอกสารทางด้ า นวิ ช าการ ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
บรรณารั ก ษศาสตร์ การค้ น คื น สารสนเทศออนไลน์ การจั ด การ
สารสนเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึงปัจจุบัน
NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้
ข้อมูลการอบรมกฎหมาย มาตรฐานและสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ProQuest Dissertations & Theses Global เป็น
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็มของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึ ง บางสถาบั น การศึ กษาจากทวี ป ยุโ รป ออสเตรเลี ย
เอเชีย และแอฟริ กา มากกว่า 1,000 แห่ ง ประกอบไปด้วยเอกสาร
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ฉบั บ เต็ม ของวิทยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ ปี ค.ศ.
1997 ถึ ง ปั จ จุ บั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นรายการ และสาระสั ง เขป
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
SEA Digital Library เป็นฐานข้อมูลที่ผ ลิตโดย SAE
International รวบรวม Technical Paper มากกว่ า 90,000
รายการ และหนั ง สืออิเล็ กทรอนิกส์ มากกว่า 110 รายการ ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1998 ถึ ง ปั จ จุ บั น ครอบคลุ ม เนื้ อ หาด้ านวิ ศ วกรรมยานยนต์
แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
Safety Info ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน
เอกสาร แบบฟอร์ม รูปภาพ โปสเตอร์ คู่มือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้เอกสารมากกว่า 5,000
ชื่อเรื่อง
SCOPUS
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ดรรชนี แ ละสาระสั ง เขปของ
วารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจาก
สํานักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึงปัจจุบัน ซึ่ง
รายการวารสารที่ ป รากฏหากเป็ น วารสารที่ ศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้
Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
UpToDate เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพรจาก
สหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือได้ของโลก โดยสามารถสืบค้นหาคําตอบตรงจุด
ตรงประเด็น ครอบคลุม 18 สาขาทางการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์ใน
สาขาต่าง ๆ, สูติ-นรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
ศัลยศาสตร์โดยทําการ review จากวารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก
อ่านได้ไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าใช้
Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อม
การอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อเรื่อง
เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ถึงปัจจุบัน
ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบค้นที่
ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย
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ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณ
หรื อ องค์ ก ร ต้ อ งการทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ในรู ป แบบของข่ า ว สั ม ภาษณ์
บทความ บทวิเคราะห์ -วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
กับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีก กว่า 30 ฉบับในเมืองไทย
สื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์

4,436 รายการ

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย
สามารถเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปนต้องใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือเพื่อให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อดวย
ในส่ วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสรางต่าง ๆ สํานักวิชามีการประชุม
วางแผนเพื่ อ การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ และจั ด สร างสิ่ ง ก่ อ สรางต่ า ง ๆ เสนอต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของหลักสูตร
7.ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลั กสูตร ดัง
ภาคผนวก จ
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนประเมิน ประสิทธิผลของการสอนเพื่อนําไปใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกําหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเก่า
ดําเนินการประเมิน จากนักศึกษา โดยการติดตามหรือสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้จะ
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตร
สําหรับศิษยเก่านั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารีมีกระบวนการประเมินตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเกี่ยวข้องอื่น ๆ
ดําเนินการโดยสัมภาษณจากนายจาง หรือส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิตไปยังสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนิ นการโดยเชิญผู ทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือพิจารณาข้อมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนินการใหเปนไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินการในแต่ละป (ภาคผนวก จ)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในขอ 2 ทําใหทราบคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งทําใหสามารถ
วางแผน หรือเตรียมการสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5
ป ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย และสอดคล้องกับความตองการของประเทศ
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ภาคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําปี
แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้สําหรับหลักสูตรกับผลการ
เรียนรู้สําหรับรายวิชา
รายการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข
คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาฟิสกิ ส์
105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาํ หรับฟิสิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกนั กศึกษา ให้ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ ใช้ในการแก้ปัญ หาทางฟิสิกส์ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ตัวแปรเชิงซ้อน สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ข้อปัญหาค่าขอบ การหาคําตอบโดยวิธีการแยกตัว
แปร ข้อปัญหาสตูร์ม-ลียูวีลล์ ฟังก์ชันพิเศษที่พบในฟิสิกส์ อนุกรมฟูริเยร์และอินทิกรัลฟูริเยร์ การ
แปลงลาปลาซ สมการเชิงปริพันธ์ ฟังก์ชันของกรีน แคลคูลัสของการแปรผัน และทฤษฎีกลุ่ม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105503 Applied Mathematics for Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course has been designed with the intention of training the student with
the basic mathematical tools used in physics. The emphasis and the amount of
coverage of the different mathematical techniques are: complex variables, second
order ordinary and partial differential equations, boundary value problems, method
of separation of variables, the Sturm-Liouville problem, detailed treatment of special
functions often encountered in physics, Fourier Series and Fourier integrals, Laplace
transforms, integral equation, Green functions, calculus of variations, and group
theory.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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3. relate and apply physics knowledge related to this course
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสําหรับฟิสิกส์ประยุกต์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน:
รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สาํ คัญสําหรับการศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์
หัวข้อที่ศึกษาประกอบไปด้วยแคลคูลัสแบบเวกเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เบื้องต้นสมการของลาปลาซ ข้อปัญหาค่าขอบ เนื้อหาทางคณิตศาสตร์จะใช้ศึกษาปรากฏการณ์ใน
ฟิสิกส์ และมีการสร้างแบบจําลองเชิงตัวเลขในกรณีที่ไม่สามารถแก้หารูปสมการคําตอบได้
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105601 Mathematical and Numerical Methods for Applied Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course aims to provide the essential mathematical backgrounds and
numerical methods used in applied physics. The topics includes basics of vector
calculus, ordinary differential equations, introduction to partial differential equations,
Laplace’s Equation, boundary value problems. The mathematical concepts will be
used to study systems in physics. Numerical approach will be applied when
analytical solutions do not exist.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105604 การจําลองแบบและการจําลองในฟิสิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เป็นการแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่จําเป็น เพื่อการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ โดย
การสร้างแบบจําลองจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และนําแบบจําลองที่ได้ไปใช้จําลองสถานการณ์และ
หาผลเฉลยเชิงตัวเลขหรือแนวโน้มภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข การหาค่าเหมาะที่สุด การปรับเส้นโค้งและวิธีกําลังสองน้อยสุด ฟังก์ชันและ
แบบจําลองเชิงเอมพิริคัล อัตราการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับแคลคูลสั เชิงปริพันธ์ แบบจําลอง
พลวัตของระบบ การเติบโตและการลดระดับ แรงและการเคลื่อนที่ เทคนิคการจําลอง
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105604 Modeling and Simulation in Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course aims to provide students with essential concepts for problem
solving in physics by making models based on mathematical functions, then utilize
the models to simulate and solve for numerical solution or trend under different
conditions. The topics include numerical data-analysis, optimization, curve fitting and
method of least squares, functions and empirical models, rate of change, concepts
of integral calculus, system dynamics models, growth and decay, force and motion,
simulation techniques.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการประมาณหาปริมาณต่าง ๆ ในเรื่อง กลศาสตร์
เสียงและแสง ความร้อน ไฟฟ้า อะตอมและโมเลกุล กลศาสตร์ควอนตัม และดาราศาสตร์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

4(4-0-8)

105605 Back-of-the-Envelope Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course focuses on how to estimate the physical quantities in the
following topics: mechanics, sound and light, heat, electricity, atoms and molecules,
quantum mechanics, and astronomy
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105606 การทําวิจัยทีเ่ ป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะอธิบายเกี่ยวกับการทํางานในโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ในแขนง
ต่างๆของฟิสิกส์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทําวิจัยที่เป็นความร่วมมือจากหลาย
กลุ่ ม วิ จั ย /สถาบั น /ประเทศ โดยมี ก ารอธิ บ ายถึ ง กรณี ศึ ก ษาของโครงการต่ า งๆ อาทิ Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), Jiangmen Underground Neutrino
Observatory (JUNO), Five hundred meter ApertureSpherical Telescope (FAST), ก า ร
สร้างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, โครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานระดับโรงงานต้นแบบ และ
โครงการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
5. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
8. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
9. มีทักษะในการทํางานกลุ่มวิจัยได้
105606 Research with large collaborations
2(2-0-4)
Prerequisite: Consent of the School
This course is designed to provide basic understanding of working in large
physics collaborations. Students will be prepared in working in collaboration among
research groups/institutes/countries. Case studies may include Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire (CERN), Jiangmen Underground Neutrino Observatory
(JUNO), Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST), construction of
synchrotron radiation facility, industrial-scale energy-storage project and/or solar-cell
project.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. show responsibility and discipline
5. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
6. make use of research database
7. communicate, review and discuss physics knowledge
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8. relate and apply physics knowledge related to this course
9. have research collaboration skills
105613 กลศาสตร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของวิชากลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้ การทบทวนกลศาสตร์แบบฉบับ หลักการของการแปรผันและลากรานเจียน แรงสู่ศูนย์กลาง
วัตถุแข็งเกร็ง การแกว่งกวัดขนาดเล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฮามิลโทเนียน และการแปลงแบบ
บัญญัติ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
1. นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
2. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
3. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105613 Mechanics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers fundamentals of mechanics which include the following
topics: review of basic mechanics, variational principles, Lagrangian, Hamiltonian,
central force, rigid body, small oscillation, special theory of relativity, and canonical
transformations.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105614
พลศาสตร์ไฟฟ้า 4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นหัวข้อต่อไปนี้ ไฟฟ้าสถิตรวมทั้งข้อปัญหาค่าขอบ มัลติโพล ไฟฟ้าสถิตในไดอิ
เล็กทริก แม่เหล็กสถิต สนามแปรผันกับเวลา สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่
ของคลื่น ท่อนําคลื่น โพลาไรเซชัน การหักเห การส่งผ่านและการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนั้น
จะศึกษาการแผ่รังสีโดยประจุเคลื่อนที่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักย์ไฟฟ้าเลนนาร์ด-วิชเชิร์ต และ
เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105614 Electrodynamics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course emphasizes on the following topics electrostatics including
boundary- value problems, multipoles, electrostatics in dielectrics, magnetostatics,
time-varying fields, Maxwell’s equations, electromagnetic wave, propagation of wave,
waveguides, polarization, reflection and electromagnetic radiation. Radiation by
moving charges will be also studied, especially, Lienard-Wiechert’s potential, and
synchrotron radiation.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ข-8

105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาเน้นหัวข้อต่อไปนี้ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามแปรผันกับเวลา สมการแมกซ์เวลล์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น ท่อนําคลื่น โพลาไรเซชัน การหักเห การส่งผ่านและการ
แผ่รังสีแ ม่เหล็ก ไฟฟ้ า รวมถึงการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม เช่น การสื่ อ สารแบบไร้สาย ระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลกหรือระบบจีพีเอส และ หลักการเบื้องต้นของเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105615 Applied Electrodynamics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course focuses on the following topics: electrostatic, magnetostatic,
time-dependent field, Maxwell's equations, electromagnetic wave and the
waveguide, polarization, refraction, electromagnetic radiation. The courses will also
cover engineering applications such as wireless communications, the global
positioning system or GPS system and the basic principles of synchrotron radiation.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105616 อุณหพลศาสตร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ หลักมูลและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎี
จลศาสตร์ของแก๊ส พลังงานภายใน ความจุความร้อน เอนโทรปีและกฎข้อที่สอง วัฏจักรคาร์โนท์
เครื่องยนต์แบบต่าง ๆ และประสิทธิภาพ พลังงานเสรี การเปลี่ยนรูปของเลอช็องดร์ สมดุลเฟส และ
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การเปลี่ยนเฟส ความเชื่อมโยงระหว่างอุณหพลศาสตร์กับฟิสิกส์เชิงสถิติ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ในเชิงวิศวกรรม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105616 Thermodynamics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course will cover the following contents: fundamental law and the first
law of thermodynamics, kinetic theory of gases, internal energy, heat capacity,
entropy and the second law, engine cycles, engine efficiency, free energies, Legendre
transformation, phase equilibrium, the phase transition, the link between
thermodynamics and statistical mechanics, and examples of engineering applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เป็นการแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงสถิติ ทั้งสถิติแผนเดิมและสถิติควอนตัม
หัวข้อประกอบด้วย หลักมูลฐานของกลศาสตร์เชิงสถิติ เอนเซมเบิลส์ และฟังก์ชันแบ่งกั้น รากฐาน
ของระเบียบวิธีทางสถิติควอนตัม เมทริกซ์ความหนาแน่น ระบบเฟร์มีและโบส และหัวข้อเลือกพิเศษ
ขึ้ น กั บ ความสนใจ ได้ แ ก่ สภาพของไหลยวดยิ่ ง สภาพนํ า ยวดยิ่ ง ปรากฏการณ์ วิ ก ฤต และการ
กระเพื่อม
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105617 Statistical Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course introduces students to the very useful branch of statistical physics
emphasizing the classical as well as the quantum aspects of the theory. Some of the
topics to be covered are: the fundamental principles of statistical mechanics,
ensembles and partition functions, foundations of quantum statistical methods,
density matrix, Fermi and Bose systems. In addition, selection of special topics
depending on current interest such as: superfluidity, superconductivity, critical
phenomena and fluctuation may be covered.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105618 กลศาสตร์ของไหล
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิชากลศาสตร์ของไหลเป็นการบรรยายพื้นฐานของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหลที่อยู่
นิ่งและของไหลที่เคลื่อนที่ เราจะใช้แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน
สําหรับของไหลในการเรียนในหัวข้อต่อไปนี้พร้อมกับการประยุกต์ ความดันในของไหลที่อยู่นิ่ง แรงบน
พื้นผิวและจุดศูนย์กลางของความดัน ความหนืด แรงตึงผิว สภาพคะปิลลา การไหลแบบคงตัวและ
แบบปั่นป่วน แอโรไดนามิกส์ และการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับของไหล
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105618 Fluid Mechanics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
Basics of Fluid Mechanics describes the fundamentals of fluid static and fluid
dynamic phenomena. Basic physics concepts (e.g. the conservation principles of
mass, momentum, and energy for fluid) are used for exploring the following topics
and their related applications: pressure in static liquid, forces on submerged surface
and the center of pressure, viscosity, surface tension, capillarity, steady and turbulent
flow, aerodynamics, and fluid measurements.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105619 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของวิชากลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้ การทบทวนกลศาสตร์แบบฉบับ หลักการของการแปรผันและลากรานเจียน แรงสู่ศูนย์กลาง
วัตถุแข็งเกร็ง การแกว่งกวัดขนาดเล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฮามิลโทเนียน และการแปลงแบบ
บัญญัติ ส่วนเนื้อหาวิชาอุณหพลศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ หลักมูลและกฎข้อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลศาสตร์ของแก๊ส พลังงานภายใน ความจุความร้อน เอนโทรปีและกฎข้อที่
สอง วัฏจักรคาร์โนท์ เครื่องยนต์แบบต่าง ๆ และประสิทธิภาพ พลังงานเสรี การเปลี่ยนรูปของ
เลอช็องดร์ สมดุลเฟส และการเปลี่ยนเฟส ความเชื่อมโยงระหว่างอุณหพลศาสตร์กับฟิสิกส์เชิงสถิติ
และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105619 Mechanics and Thermal Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers two fundamentals of physics: mechanics and thermal
physics. Mechanics part includes the following topics: review of basic mechanics,
variational principles, Lagrangian, Hamiltonian, central force, rigid body, small
oscillation, special theory of relativity, and canonical transformations. Thermal
Physics part covers the following contents: fundamental law and the first law of
thermodynamics, kinetic theory of gases, internal energy, heat capacity, entropy and
the second law, engine cycles, engine efficiency, free energies, Legendre
transformation, phase equilibrium, the phase transition, the link between
thermodynamics and statistical mechanics, and examples of engineering applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เป็นวิชาแรกใน 2 รายวิชาทางฟิ สิกส์ควอนตัม เริ่มต้นด้วยการแนะนํานักศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ความน่าจะเป็นในการศึกษาฟิสิกส์แผนใหม่ในระดับจุลทรรศน์ เนื้อหาของรายวิชานี้
ประกอบไปด้วย ประวัติค วามเป็นมาและพั ฒ นาการของกลศาสตร์ควอนตัม พลศาสตร์ค วอนตัม
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษากลศาสตร์ควอนตัม สัจจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ตัว
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แกว่งกวัดฮาร์มอนิก โมเมนตัมเชิงมุม ข้อปัญหาใน 3 มิติ อะตอมไฮโดรเจน อนุภาคเหมือน ทฤษฎี
การรบกวน และการจัดสูตรปริพันธ์ตามวิถีของกลศาสตร์ควอนตัม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105621 Quantum Theory I
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This is the first of two courses on quantum physics. It is designed to introduce
the student to the common probabilistic language of modern physics of the
microscopic world. Topics to be covered are: historical review of experiments and
theories in the development of quantum mechanics, mathematical tools, postulate
of quantum mechanics, harmonic oscillator, spin and angular momentum, hydrogen
atom and other three dimensional problems, perturbation theory, and path integral
formulation of quantum mechanics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชาทฤษฎีควอนตัม 1 ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาของการหมุนและ
การบวกของโมเมนตัมเชิงมุม วิธีการประมาณ การกระเจิง กลศาสตร์ควอนตัมสัมพัทธ์ สมการไคลน์กอร์ดอน สมการดิแรก และควอนไทซ์เซซันของสนาม
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
105622 Quantum Theory II
4(4-0-8)
Prerequisite: 105621 Quantum Theory I or consent of the School
This course is an extension of the course Quantum Theory I. Topics to be
covered are: rotation and addition of angular momentum, approximation methods
and variation principle, scattering and quantum collision theory, relativistic quantum
mechanics, Klein-Gordon and Dirac equations, and field quantization.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. show responsibility and discipline
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนําความแปลกประหลาดของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก
(กลศาสตร์ควอนตัม) และที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีความเร็วสูงมาก (สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์) โดยจะ
เน้ น แนวคิ ด พื้ น ฐาน และเทคนิ ค การคํ า นวณที่ เกี่ ย วข้ อ ง สํ า หรับ กลศาสตร์ ค วอนตั ม เนื้ อ หาจะ
ครอบคลุมหลักการและวิธีคํานวณที่ประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
วัสดุศาสตร์ และ ฟิสิกส์ของอะตอม สําหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ เนื้อหาจะครอบคลุมหลักการที่
สําคัญและการประยุกต์ใช้เข้ากับฟิสิกส์นิวเคลียร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
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3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105625 Applied Quantum Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course introduces the weirdness of both the very small (quantum
mechanics) and the very fast (Einstein’s relativity). The principles and methods of
quantum mechanics are covered in a practical context: students learn through
applications to problems in modern electronics, material science and atomic physics.
Similarly, the essentials of special relativity will be taught with reference to real
applications in nuclear and astrophysics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105633 ดาราศาสตร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ทรงกลม พลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบสุริยะ ดาวแปรแสง กาแล็กซีและจักรวาล กล้องโทรทรรศน์
ดาราศาสตร์ วิทยุ การสํารวจอวกาศ เทคนิคการสังเกตการณ์ และเทคนิคการคํานวณ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105633 Astronomy
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
The course covers historical background, spherical astronomy, celestial
dynamics, solar system, variable stars, galaxies and universe, optical telescope, radio
astronomy, space exploration, observation techniques, and computation techniques.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105634 จักรวาลวิทยา
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื้อหาของรายวิชารวมถึงประวัติของจักรวาล สสารในจักรวาล กาแล็กซีและวิวัฒนาการ
ความผันผวนของพื้นหลังคอสมิก สสารมืดและพลังงานมืด ค่าคงที่ของจักรวาลวิทยา ความเร่งและ
การขยายตัวของจักรวาล
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105634 Cosmology
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
Course content includes the history of the universe, matter in the universe,
galaxies and their evolution, cosmic background fluctuations, dark matter and dark
energy, the cosmological constant, and the accelerating and expanding universe.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
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2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั ว ข้ อ ที่ ค รอบคลุ ม ประกอบด้ ว ย แหล่ ง กํ า เนิ ด รั ง สี ท างดาราศาสตร์ ข้ อ จํ า กั ด ของการ
สังเกตการณ์ ทัศนศาสตร์และกล้องโทรทรรศน์ ผลกระทบจากชั้นบรรยากาศ เครื่องตรวจวัดชนิดต่าง
ๆ โฟโตเมตรีและถ่ายภาพ สเปกโทรสโกปี กล้องโทรทรรศน์วิทยุ การสังเกตการณ์รังสีคอสมิก การ
สังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วง กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105637 Methods and Instrumentation for Astronomy
4(4-0-8)
Prerequisite: 105613 Mechanics or consent of the School
Topics include: astronomical radiation sources, observational limits, optics
and telescope, atmospheric effects, detectors, photometry and imaging,
spectroscopy, radio telescope, cosmic radiation observations, gravitational wave
observation, space telescope.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ ฟิสิกส์พื้นฐานการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการกระเจิง
รังสีเอ็กซ์มุมเล็ก เทคนิคการกระเจิงรังสีเอ็กซ์มุมกว้าง ฟิสิกส์พื้นฐานการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ เทคนิค
การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์แบบต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัยและการประยุกต์ใช้
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105643 X-ray Scattering and Diffraction Techniques
4(4-0-8)
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or consent of the School
This course covers the following contents: the basic physics of X-ray
scattering, small-angle X-ray scattering technique, and wide-angle X-ray scattering
techniques, the basic physics of X-ray diffraction, and various X-ray diffraction
techniques. Examples of research studies and applications are described.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. describe knowledge in the frontier physics
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problemss
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ ฟิสิกส์พื้นฐานของการดูดกลืนและการสะท้อนของรังสี
เอ็กซ์ เครื่องและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ การประยุกต์ใช้แ สงซิน โครตรอน โครงสร้างอิ เล็ กทรอนิ กส์แ ละ
โครงสร้างอะตอม การวิเคราะห์สเปกตรัมช่วงต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัย
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105644 X-ray Absorption Spectroscopy and its Applications
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following contents: the basic physics of absorption and
reflection of X-rays, relating instrumentations, application of synchrotron light,
electronic and atomic structure and spectral analysis at different energy ranges.
Examples of research studies are described.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105653 ฟิสิกส์วสั ดุ
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างผลึก พันธะในของแข็ง การเลี้ยวเบนและ
แลตทิซส่วนกลับ ความเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบในของแข็ง แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส
คุณสมบัติทางกล ไฟฟ้า แสง แม่เหล็กของวัสดุ ประเภทของวัสดุ พื้นผิว ฟิล์มบาง หน้าสัมผัส และ
การสังเคราะห์สาร
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ท่เี กี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105653 Materials Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School
This course covers the following topics: crystal structure, bonding types in
solids, diffraction and the reciprocal lattice, crystal and disorder in a solid, phase
diagram and phase transition, optical properties, magnetic and electrical properties,
mechanical properties, thin film materials, surface and interface, and various
methods of synthesis.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105654 วัสดุนาโน
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ พื้นผิวของวัสดุนาโน การเปลี่ยนเฟสในวัสดุนาโน การ
สังเคราะห์แบบแก๊สเฟส สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเชิงกล รูปแบบ
ของอนุภาคนาโนแบบต่าง ๆ การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน และตัวอย่างงานวิจัยทางด้าน
วัสดุนาโน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105654 Nanomaterials
4(4-0-8)
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School
This course covers the following contents: the surface of nano materials,
phase transition in nanomaterials, gas-phase synthesis, magnetic and electrical
properties, optical properties, mechanical properties, various types of nanoparticles,
and the characteristics of nanomaterials. Examples of research studies are described.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105655 ฟิสิกส์โพลิเมอร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ที่ ม าของวิท ยาศาสตร์ โพลิ เมอร์ ชนิ ด ของโพลิ เมอร์
โมเดลของเส้ น โพลิ เมอร์ ในอุ ด มคติ โมเดลของเส้ น โพลิ เมอร์ จ ริ ง อุ ณ หพลศาสตร์ ข องการผสม
สารละลายโพลิเมอร์ การแข็งตัวของโพลิเมอร์ การเชื่อมโยงเครือข่ายของโพลิเมอร์และเจล พลศาสตร์
ของโพลิเมอร์อิสระ และ พลศาสตร์ของโพลิเมอร์แบบพันกัน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105655 Polymer Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following topics: the origin of polymer science, types
of polymers, model of the ideal polymer, model of the line (realistic) polymer,
thermodynamics of mixing, polymer solution, coagulation of polymers, linked
network of polymers and gels, and dynamics of free and tangled polymers.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105656 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้งาน
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ
ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 4.0 การศึกษาหลักการทํางานของเครื่องพิมพ์สามมิติ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ทางฟิสิกส์ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการออกแบบและสร้างเครื่อง
การฝึกใช้งาน การซ่อมบํารุงรักษา ตลอดจนการเรียนรู้สมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ การพัฒนาวัสดุขั้น
สูงให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน หรือเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงศึกษาวิธี
ตรวจวิเคราะห์สมบัติของชิ้นงาน ที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105656 3D Printing Technology and Applications
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
The course covers a general understanding of additive manufacturing. This
includes applications of 3D printing technology in Industry 4.0, physics of various 3D
printing methods, design and construction, operation and maintenance.
Development of advanced materials and characterizations of 3D printed parts are
also included.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. relate and apply physics knowledge related to this course
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ข-24

105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้อธิบายการแผ่ของคลื่นแสงบนหลักการของสมการคลื่นและทฤษฏีการแปลงฟูริเยร์
หัวข้อครอบคลุม สมการคลื่น ทฤษฎีเคิร์ชฮอฟฟ์ ทฤษฎีเรย์ลี-ซอมเมอร์เฟลด์ การเลี้ยวเบนของแสง
ในแบบระยะใกล้และระยะไกล สเปกตรัมเชิงมุม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
105661 Physical Optics I
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
The course covers principles of light wave propagation based on wave
equation and Fourier transform theory. Topics include wave equations, Kirchhoff
theory, Rayleigh-Sommerfeld theory, near- and far-field diffractions and angular
spectrum.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105661 ทัศน์ศาสตร์กายภาพ 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้อธิบายทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบทัศนศาสตร์ หัวข้อ
ประกอบด้วย สมบั ติของเลนส์ การแปลงแบบฟูริเยร์เชิงทัศ น์ การกรองและการคํ านวณเชิงทั ศ น์
ระบบถ่ายภาพและฟังก์ชันการส่งผ่านทางทัศนศาสตร์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ท่สี ําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
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3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105662 Physical Optics II
4(4-0-8)
Prerequisite: 105661 Physical Optics 1 or consent of the School
This course covers theory for analysis, design and set up of optical systems.
The topics include properties of lenses, optical Fourier transform, optical filtering and
computing, optical imaging system and optical transfer function.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105663 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ํา
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105616 อุณหพลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาต่ อ ไปนี้ สมบั ติ ข องฮี เลี ย ม ฮี เลี ย มเหลวและของไหลยวดยิ่ ง
ของแข็งที่อุณหภูมิต่ํา พฤติกรรมของโฟนอน อิเล็กตรอน โมเมนต์แม่เหล็กและสปิน การนําไฟฟ้า
ยวดยิ่ง เทคนิคการทําความเย็น และเครื่องมือวัดที่อุณภูมิต่ํา
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105663 Low Temperature Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105616 Thermodynamics or consent of the School
This course covers the following contents: properties of helium, liquid helium
and superfluid, solids at low temperatures, behavior of phonons and electrons at
low temperature, angular momentum and spin, superconductivity, cooling
techniques and instrumentations for low-temperature research.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเทคนิคต่อไปนี้ จุลทรรศน์เชิงแสง การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จุลทรรศน์โพรบกวาด สเปกโทรสโกปี
รังสี เอ็ ก ซ์ สํ า หรั บ การวิ เคราะห์ ธ าตุ สเปกโทรสโกปี อิ เล็ ก ตรอนสํ าหรับ การวิ เคราะห์ พื้ น ผิ ว การ
วิเคราะห์มวลไอออน สเปกโทรสโกปีอินฟราเรด และการวิเคราะห์เชิงความร้อน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105664 Materials Characterization
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the various techniques for characterization: optical
microscopy, X-ray diffraction, transmission electron microscopy (TEM), scanning
electron microscopy (SEM), scanning probe microscopy, X-ray spectroscopy for
elemental analysis, electron spectroscopy for surface analysis, ion mass
spectrometry, infrared spectroscopy and thermal analysis.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เนื้อหาครอบคลุมวัสดุเลเซอร์แบบเนื้อเดียวกัน และไม่เนื้อเดียวกัน ลําแสงเกาส์
เซียน ออปติคัลเรโซเนเตอร์ ทฤษฎีการเกิดเลเซอร์ สมการการเปลี่ยนแปลงของอะตอมต่อเวลา
ระบบเลเซอร์ 3 และ 4 ระดับพลังงาน ระบบเลเซอร์ทั่วไป และการใช้ประยุกต์ใช้งานของระบบ
เลเซอร์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
1. นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
2. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
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105665 Fundamentals of Photonics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers homogeneous and inhomogeneous laser medium,
Gaussian beam, optical resonators, theory of laser oscillation, rate equation, 3 and 4level laser system, general laser system, and laser applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. describe knowledge in the frontier physics
3. make use of research database
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้นําขบวนการพื้นฐานของเลเซอร์ คิวสวิทช์ โหมดล๊อค เฟ็มโตเช็คคันเลเซอร์ มา
วิเคราะห์การใช้งานทางอุตสาหกรรม อันตรกิริยาของรังสีกับวัสดุ ทางการแพทย์ การตรวจและ
การวัดสัญญาณ ความปลอดภัยของการใช้งานเลเซอร์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
6. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105666 Laser Technology and Applications
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers laser fundamentals, Q-switching, mode-locking,
femtosecond laser, laser technologies in industries, interaction of laser and material,
medical application, detect and measure laser signal, and laser safety.
Expected Learning Outcomes:
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On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. make use of research database
5. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
6. relate and apply physics knowledge related to this course
105667 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
อัตรกิริยาในทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น คุณสมบัติของสภาพรับไว้ได้แบบไม่เชิงเส้น สมการคลื่น
ของอันตรกิริยาแบบทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น ความสัมพันธ์แมนลีย์-โรว์ การเกิดฮาร์มอนิกที่สอง ใน
การจับคู่ของวัฏภาค กลศาสตร์ควอนตัมของทฤษฎีทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น สภาพรับไว้ได้ การ
คํานวณเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของสภาพรับไว้ได้ ความหนาแน่นเมตริก ดัชนีหักเหที่ขึ้นกับความเข้ม
แสงเมตริก การคํานวณเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของสภาพรับไว้ได้ ดัชนีหักเหที่ขึ้นกับความเข้มแสง
ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้นในระบบสองระดับพลังงาน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105667 Nonlinear Optics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
Nonlinear optical interaction, properties of the nonlinear susceptibility, wave
equation description of nonlinear optical interactions, the Manley-Row relations,
second harmonic generation, phase matching, quantum mechanical theory of
nonlinear optical susceptibility, , calculation of linear and higher order of
susceptibilities, density matrix, intensity-dependent refractive indexes, nonlinear
optics in the two-level approximation.
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. make use of research database
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105668 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีและหลักการทํางานของอุปกรณ์เชิงทรรศนศาสตร์พื้นฐาน เช่น แหล่งกําเนิดแสง เลนส์
กระจก ปริซึม อุปกรณ์แบ่งลําแสง ใยแก้วนําแสง อุปกรณ์ควบคุม โพลาไรเซชันของแสง เกรทติ้ง
อุปกรณ์ กรองความถี่แสง อุปกรณ์ สําหรับเบี่ยงเบนลําแสง และอุปกรณ์ อิเล็กโตออพติค หลักการ
ทํางานและการประยุกต์ ของอุปกรณ์ ทางแสงแต่ละชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ ได้ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ตัวอย่างการออกแบบระบบทางแสงเพื่อการใช้งานในทางชีวการแพทย์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105668 Optical Systems Design
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
Concepts and principles of various basic optical components and accessories
such as light sources, lenses, mirrors, prisms, beam splitter, fiber optics, polarizer,
retarders, gratings, optical filters, beam steering devices, and Electro-Optics devices,
working principles and implementation of each components, specification and
selection guide, and examples of optical system design of basic optical systems for
biomedical applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข-31

1.
2.
3.
4.

ภาคผนวก ข

describe concepts in complicated physics problems related to this course
execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
relate and apply physics knowledge related to this course

105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการทํางานของระบบถ่ายภาพแบบตัดขวางด้วยแสงเลเซอร์ โดยเน้นการศึกษาระบบ
ออพติกคัลโคเฮียเรนซ์โทโมกราฟฟี หรือ โอซีที เป็นหลัก หลักการพื้นฐานของระบบโอซีที ระบบโอซี
ที ในโดเมนเวลา ระบบโอซี ที ในโดเมนความถี่ ระบบถ่ ายภาพโอซีที ด้วยเลเซอร์ชนิ ดกวาดความถี่
คุณสมบัติของโอซีทีในด้านความละเอียดในการถ่ายภาพ ความไวในการตอบสนองของสัญญาณ ช่วง
ของการทํางาน เทคนิคการชดเชยการกระจายเชิงความถี่ของแสง การประยุกต์ใช้ระบบโอซีทีในทาง
ชีวการแพทย์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105669 Optical Tomography
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
Principle of optical tomograhy, focusing on Optical Coherence Tomography
(OCT), OCT basic principle, time domain OCT, frequency domain OCT, swept-source
OCT, resolution, sensitivity, dynamic range, techniques for dispersion compensation, a
few examples of OCT applications in biomedical imaging.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิ ช านี้ ศึ ก ษารากฐานของฟิ สิ ก ส์ นิ ว เคลี ย ร์ โ ดยย่ อ อั น ได้ แ ก่ สมบั ติ ข องนิ ว เคลี ย ส
แบบจําลองนิ วเคลี ย ร์ แรงนิ วเคลี ย ร์ และปฏิ กิ ริย านิ วเคลี ย ร์ จากนั้ น จะศึ ก ษาสาขาของฟิ สิ ก ส์ ที่
เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานในขั้นสูงซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยจะเน้นที่หัวข้อต่อไปนี้คือ การแปลง
สมมาตรและสมมาตรของกลุ่มที่เกิดขึ้นในฟิสิกส์อนุภาค กฎการอนุรักษ์และการแตกสมมาตรที่เกิดขึ้น
เอง การจําแนกประเภทของอนุภาค แบบจําลอง ควาร์ก และบทนําสําหรับทฤษฎีการรวมอันตรกิริยา
หลักมูลให้เป็นหนึ่งเดียว
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105673 Nuclear and Particle Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105622 Quantum Theory II or consent of the School
After a brief introduction to the foundations of nuclear physics covering topics
like properties of nuclei, nuclear models, nuclear forces, nuclear decays and nuclear
reactions, the main part of the course is designed to treat at an advanced level the
very rapidly developing branch of physics dealing with elementary particles. The
course will emphasize the following: symmetry transformations and symmetry groups
arising in particle physics, conservation laws and symmetry breaking, particles
classification and the quark model, and introduction to unified theories of the
fundamental interactions.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105674 ดาราศาสตร์ฟสิ ิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ และ 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
รายวิช านี้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ มวลและความโน้ ม ถ่ วง กาแล็ ก ซี แ ละสสารระหว่าง
ดวงดาว สถานภาพภายในดวงดาว สมบั ติข องดวงดาว การสั งเคราะห์ นิ วเคลี ย ส โครงสร้างและ
วิวัฒนาการของดวงดาว สเปกโทรสโกปีทางดาราศาสตร์ ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน พัลซาร์ หลุมดํา
และแบบจําลองจักรวาล
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105674 Astrophysics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105613 Mechanics and 105614 Electrodynamics or consent of the
School
The course covers gravitation and mass, galaxy and interstellar matter,
physical state of the stellar interiors, properties of stars, nucleosynthesis, stellar
structure and evolution, astronomical spectroscopy, white dwarf, neutron star, pulsar,
black holes, and models of the universe.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายถึงหลักการและเครื่องมือในด้านเคมีกายภาพและฟิสิกส์ระดับ
โมเลกุลในการกําหนดและวิเคราะห์โครงสร้าง พลังงาน พลศาสตร์ และปฏิสัมพันธ์กับชีวโมเลกุล ซึ่ง
นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านจีโนมิก โปรติโอมิกซ์ ระบบนําส่งยา ไบโอเซนเซอร์ การตรวจวินิจฉัยโรค
ทางคลินิก ยา และการรักษาโรค
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
105681 Introduction to Biological and Medical Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course aims at teaching the concepts and tools of physical chemistry
and molecular physics to define and analyze the structures, energetics, dynamics,
and interactions of biological molecules, leading to the applications in fields of
genomics, proteomics, drug delivery, biosensors, clinical diagnostics, medicines and
therapy.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe knowledge in the frontier physics
2. make use of research database
3. communicate, review and discuss physics knowledge
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ เน้ น ในด้ านนาโนเทคโนโลยี ที่ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ในด้ านชี วภาพ การบรรยายถึ งได้ แ ก่
โครงสร้างระดับนาโนเมตรในรูปแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ด้านเซนเซอร์ ไบโอชิป ระบบนําส่งยา
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ มะเร็ง ทันตกรรมรักษา การเกษตร อาหาร และเวชสําอาง ตลอดจนการศึกษาด้าน
ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105682 Nanobiotechnology
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course puts an emphasis on nanotechnology in biological applications,
describing on various nanostructures and their applications in biosensors, biochips,
drug delivery system, tissue engineering, cancer, dental care, agriculture, food and
cosmetic dermatology. In addition, safety and environmental effects are discussed.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105683 ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎี หลักการทํ างาน และการออกแบบเครื่องมือทรรศนศาสตร์พื้ นฐานต่างๆ ที่ มี การ
นํ าไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ในทางการแพทย์ อ ย่ างกว้ างขวาง เช่ น กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบทั่ วไป กล้ อ ง
จุลทรรศน์ แ บบเงามื ด กล้ องจุ ลทรรศน์แ บบโพลาไรเซชัน กล้ องจุล ทรรศน์ ชนิ ดคอนโฟคั ล กล้ อง
จุลทรรศน์แบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซ็นซ์ กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตอะคูสติก
ระบบถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสงแบบใช้คุณ สมบั ติการแพร่กระจายของแสงและแบบใช้คุณ สมบั ติ
อาพันธ์ของแสง รวมถึงเลเซอร์เพื่อการรักษาชนิดต่าง ๆ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
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3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105683 Biomedical Optics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
Basic principle of various optical techniques that have been developed for
biomedical applications, such as light microscopy, dark field microscopy, polarization
microscopy, confocal microscopy, two-photon and multi-photon microscopy,
fluorescence imaging, photo-acoustic microscopy, diffuse tomography, optical
coherence tomography, and photodynamic therapy. Optical design and engineering
aspects of these selected techniques will be explained as well as their advantages
and limitation in biomedical applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105684 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้บรรยายถึงชีววิทยาพื้นฐานของเซลล์ สิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล การถ่ายทอดพันธุกรรม
การแสดงออกของยี น การควบคุ ม การแสดงออกของยี น การกลายพั น ธุ์ รีค อมบิ แ นนท์ ดี เอ็ น เอ
เทคโนโลยี หลักการและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ศึกษา การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีว
โมเลกุล การตรวจวิเคราะห์ลําดับของดีเอ็นเอ การตรวจจับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน เซลล์ และการ
วิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข-37

ภาคผนวก ข

105684 Biotechnology for Physicists and Engineers
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course lectures on biological basis of cells, living organisms,
biomolecules, genetic inheritance, gene expression, gene regulation, mutation,
recombinant DNA technology, biotechnological principles and instruments for
studying biomolecule interaction, DNA sequence analysis, DNA-, RNA-, protein- and
cell-detection, and protein structure analysis
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105685 บทนําสูฟ่ ิสิกส์ประยุกต์
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนํางานวิจัยทางฟิสิกส์ประยุกต์ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสสาร ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
ฟิ สิ ก ส์ พ ลั ง งานสู ง ฟิ สิ ก ส์ คํ า นวณ ทั ศ นศาสตร์ โฟตอนนิ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี เลเซอร์ ทฤษฎี ท าง
อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม เทคโนโลยีนาโน ฟิสิกส์วิศวกรรม ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์ เนื้อหา
ในแต่ละหัวข้อเป็นการแนะนําทฤษฎีเบื้องต้น เน้นตัวอย่างการประยุกต์องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ และ
ความก้าวหน้าของแต่ละเทคโนโลยี
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
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105685 Introduction to Applied Physics
2(2-0-4)
Prerequisite: Consent of the School
This course aims to introduce various fields of research in Applied Physics.
The topics includes, for example, Electromagnetic wave and matters, Accelerator
physics, Condensed matter physics, Astrophysics and Astrodynamics, High energy
physics, Computational Physics, Optics, Photonics, and Laser technology, Electronics
and Control theory, Nanotechnology, Engineering physics, and Biological and Medical
physics. Contents should be limited to introduction, basic theorems, applications,
technology progress.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. describe knowledge in the frontier physics
3. make use of research database
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
105696 สัมมนา 1
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิช ากลุ่ ม สั ม มนาซึ่ งมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความสามารถในการนําเสนอหัวข้อทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเรี ย นรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการเขี ย นบทความในวารสารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0
3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
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105696 Seminar I
1(1-0-9)
Prerequisite: Consent of the School
The series of four seminar courses aim to develop scientific communication
skills of students. In this course, students will acquire the skills to deliver scientific
presentations suitable in style and quality for a professional conference. More
advanced writing skills for scientific articles will be emphasized. Joint seminars with
other institutes will be organized (field trips required). Grade: A, B+, B, C+, C, and F.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe knowledge in the frontier physics
2. make use of research database
3. communicate, review and discuss physics knowledge
105697 เสวนา 1
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิ ช ากลุ่ ม เสวนาซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา การเรียนจะถูกจัดให้มีบรรยากาศคล้ายกับการเข้าร่วมการประชุมเชิง
วิชาการในระดับนานาชาติ นักศึกษาจะได้นําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
หัวข้อที่น่าสนใจ ตอบคําถามของผู้ฟังและอภิปรายร่วมกัน ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะเริ่มสร้างทักษะ
พื้นฐานในการนําเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองใน
การเป็นวิทยากร มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผล
การประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
105697 Colloquium I
1(1-0-9)
Prerequisite: Consent of the School
The series of four colloquium courses aim to develop scientific
communication skills of students. The class is designed to simulate the environment
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ข-40

of an international academic conference: a student delivers a formal scientific
presentation in English about a topic of interest and then entertains questions and
discussion from an audience of peers. In this course, students acquire basic skills for
giving effective scientific presentations and build self confidence as public speakers.
Joint seminars with other institutes will be organized (field trips required). Grade:
Satisfactory and Unsatisfactory.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe knowledge in the frontier physics
2. make use of research database
3. communicate, review and discuss physics knowledge
105699 วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทําโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาํ คัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคํานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจยั
7. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
8. สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยได้
9. มีทักษะในการทํางานกลุ่มวิจัยได้
105699 M.Sc. Thesis in Physics
Prerequisite: Consent of the thesis advisor
Individual research of a topic to be agreed upon with the thesis advisor.

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข-41

ภาคผนวก ข

Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. describe knowledge in the frontier physics
3. show responsibility and discipline
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. analyze the research experimental data or simulation by appropriate means
6. make use of research database
7. relate and apply physics knowledge related to this course
8. design and conduct research
9. have research collaboration skills
105703 ฟิสิกส์คํานวณ
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการคํานวณสําหรับแก้ปัญ หาทางฟิสิกส์ขั้นสูง
เนื้อหาวิชาประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนเทคนิคพื้นฐานของการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เช่น การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต การจัดการเมตริก การแก้สมการอนุพันธ์ ส่วนที่
สองเป็นการประยุกต์เทคนิคเพื่อแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ทั้งฟิสิกส์แผนเดิมและกลศาสตร์ควอนตัม ใน
สาขาต่าง ๆ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105703 Computational Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course provides an introduction to computational techniques for solving
advanced physical problems. The course is divided into two parts. The basic part is a
brief summary of basic numerical methods of solving general mathematical
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problems, e. g. differentiations, integrations, matrix manipulation, and solutions of
differential equations. The application part demonstrates various examples of solving
real physical problems by computation. Examples include both classical and
quantum mechanical problems in various fields of Physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105704 ทฤษฎีกลุ่ม
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนนักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดมูลฐานของทฤษฎีกลุ่ม และการ
นําไปใช้ในฟิสิกส์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นตัวอย่างที่พบในฟิสิกส์แผนใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้
วิธีการและแนวคิดที่ได้จากกลสาสตร์ควอนตัมมาเพื่อช่วยทําความเข้าใจในรายวิชานี้ กลุ่มที่สําคัญ
ได้แก่ กลุ่มการเรียงสับเปลี่ยน กลุ่มยูนิทารีพิเศษ SU(N) กลุ่มเชิงตั้งฉาก SO(N) กลุ่มวิยุต และการ
นําไปใช้ในฟิสิกส์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105704 Group Theory
4(4-0-8)
Prerequisite: 105621 Quantum Theory I or consent of the School
The course is designed to systematically teach students the fundamental
concepts of group theory and the applications of various groups in physics. It is
emphasized time to time by examples in the course that group theory is a powerful
method for modern physics. Knowledge, methods, and concepts developed in
quantum mechanics are applied in the course to help students overcome
understanding difficulties, which usually come in a course of group theory given in
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the viewpoint of mathematics. Important groups like permutation group, SU(N) group,
SO(N) group, discrete group, and Lorentz group and their applications in physics are
given in details.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105713 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหากลศาสตร์ของระบบที่ต่อเนื่องกันได้แก่ เชือก ผิวเมมเบรน และ
ของไหล โดยเริ่มจากการเขียนลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของระบบที่ต่อเนื่อง เพื่ออธิบายการสั่น
และคลื่นเสียงของระบบที่ต่อเนื่อง คลื่นบนผิวของของไหล การนําความร้อน และกลศาสตร์ของของ
ไหลที่มีความหนืด
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105713 Continuum Mechanics
Prerequisite: 105613 Mechanics or consent of the School
This course covers the topics in mechanics relating to continuous systems
such as strings, membranes and fluids. The course will start with Lagrangian and
Hamiltonian of continuous systems to explain about the vibration, sound wave,
surface wave, heat transfer, and viscous fluids.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
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3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105714 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เมื่อเรารบกวนระบบทางกายภาพเล็กน้อยด้วยเครื่องตรวจวัดหรือสนาม เราสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบได้ การเรียนในฟิ สิกส์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปที่ กรณี เชิงเส้น (หรือกรณี ที่มี การ
รบกวนอย่างอ่อน ๆ) นี้ แต่ในวิชานี้เราจะแนะนําให้นักศึกษาไปสู่โลกใหม่ที่อยู่นอกกรณีเชิงเส้น ฟิสิกส์
ไม่เชิงเส้นรวมเอาวิธีจัดการกับระบบที่ถูกขับเคลื่อนอย่างรุนแรงและระบบที่เปิดสู่สภาพแวดล้อมทําให้
เกิดรบกวนต่อระบบอย่างมาก จากสภาวะที่วุ่นวายความมีระเบียบสามารถเกิดขึ้นได้อย่างน่าแปลกใจ
เช่น การเกิดเนินทราย พลศาสตร์ของของไหลที่มีการรบกวนมาก ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และชีวภาพ เป็นต้น การมีรูปแบบเกิดขึ้นเกิดเนื่องจากผลของความไม่เชิงเส้น เราจะให้ภาพรวม
กว้าง ๆ ของปรากฏการณ์เหล่านี้ในบริบทของการวิจัยที่ทันสมัย
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105714 Nonlinear Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
When a physical system is disturbed slightly, using weak probes and fields, we
can learn about the undisturbed system. Most standard physics courses focus on
this linear (or weakly-disturbed) regime. This course introduces students to the
strange new world outside this regime. Non-linear physics deals with systems that
are strongly driven, far from equilibrium, and open to their environment--the
disturbance is essential. Amazingly, from these chaotic conditions order arises: in
sand drifts, fluid dynamics, chemical and biological reactions etc., unexpected
patterns emerge due to non-linear effects. A broad overview of these phenomena
will be given in the context of modern research.
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื้ อ หาวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ ต่ า งๆของวิ ช าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขั้ น สู งพร้ อ มกั บ ตั ว อย่ า งการ
ประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในออปแอมป์และในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆพร้อมตัวอย่างในการใช้งาน โดยเน้นเรื่องของออฟเซต อัตราการขยาย และความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง นอกจากนี้ยังให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ มอดูเลเตอร์กําหนดความกว้างของพัลส์ เอส
ซีอาร์ ไตรแอค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง เนื้อหาวิชานี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องการอินเตอร์เฟส
และการประมวลสัญญาณ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
6. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105715 Advanced Electronics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or consent of the School
This course covers more advanced electronics topics with a variety of
applications. The non-ideal effects in op-amps and various electronic devices will be
discussed with applications emphasizing offset, gain and linearity. Sensors, pulse
width modulations, SCRs, TRIACs and optoelectronics will be included. Interfacing
and signal processing will also be discussed.
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. communicate, review and discuss physics knowledge
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
5. relate and apply physics knowledge to industrial problems
6. relate and apply physics knowledge related to this course
105716 คลืน่ และโซลิตอน
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการคลื่นทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เนื่องจาก
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับคลื่นมีในหลาย ๆ เรื่องทั้งกลศาสตร์คลาสสิกฟิสกิ ส์ควอนตัม ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
สาขาอื่น ๆ ความเข้าใจในเชิงคณิตศาสตร์ทลี่ ึกซึ้งจะช่วยเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ดีขึ้นมาก ใน
วิชานี้จะเน้นที่ความรู้เชิงคณิตศาสตร์ที่ลึกซึง้ ขึ้นและอยู่ในรูปทั่วไปมากขึ้นกว่าการวิเคราะห์แบบฟูริ
เยร์ นักศึกษาจะได้เรียนการใช้สมการคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจําลองของปรากฏการณ์คลื่นจริง
รวมถึงคลื่นแบบไม่เชิงเส้นที่จําเป็นในการทําความเข้าใจคลืน่ โซลิตอน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
5. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้

4(4-0-8)

105716 Waves and Solitons
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
An introduction to linear and non-linear wave equations. Wave phenomena
are ubiquitous in physics: appearing in classical mechanics, electromagnetism,
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quantum mechanics, quantum field theory, astrophysics and many other areas. A
solid understanding of the mathematics of waves will thus benefit a student in any
physics sub-discipline. While most physics undergraduates are familiar with
elementary Fourier analysis, this course aims to lay a broader and deeper
mathematical foundation. Students will learn the mathematical tools needed to
understand and model physical waves, including non-linear methods required in the
study of solitary wave pulses (or solitons).
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. show responsibility and discipline
5. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
6. make use of research database
7. communicate, review and discuss physics knowledge
105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ และ 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และการ
ประยุกต์จากมุมมองที่ซับซ้อนขึ้น เนื้อหารายวิชาครอบคลุมถึงรากฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
ซึ่งประกอบด้วยการแปลงลอเรนทซ์ กลุ่มลอเรนทซ์ ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของสมการแมกซ์เวล
ผลเฉลยของแม่เหล็กไฟฟ้า จลนพลศาสตร์ของการชนที่พลังงานสูง ตลอดจนแคลคูลัสของสปินและ
สมมาตร
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105733 Special Relativity and Symmetry
4(4-0-8)
Prerequisite: 105613 Mechanics and 105614 Electrodynamics or consent of the
School
This course is designed to introduce the student the special theory of
relativity and its applications from an advanced point of view. The lectures will cover
foundations of the special relativity, Lorentz transformations and Lorentz group,
covariance of Maxwell’s equations, solutions of electrodynamics and kinetics of high
energy collisions, and spin calculus and symmetry.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิ ชานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะแนะนํ านั ก ศึก ษาเกี่ย วกั บ ทฤษฎี สัม พั ท ธภาพทั่ วไป เนื้ อ หา
รายวิชาครอบคลุมถึงรากฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์
เช่น เทนเซอร์และเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ พัฒนาการของสมการสนามของไอน์สไตน์ การยุบตัวความ
โน้มถ่วง และฟิสิกส์ของหลุมดํา จักรวาลวิทยาหลักมูล คอสมิกอินเฟลชัน การบรรยายในเชิงควอนตัม
การแผ่รังสีความโน้มถ่วง
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105734 Relativity and Space-Time
4(4-0-8)
Prerequisite: 105733 Special Relativity and Symmetry or consent of the School
This course is designed to introduce the student the general theory of
relativity from an advanced point of view. The lectures will cover foundations of the
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general theory, mathematical tools (tensor and differential geometry), development
of Einstein’s field equations, gravitational collapse and black hole physics,
fundamental cosmology, cosmic inflation, quantum description, and gravitational
radiation.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนําเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานของเครื่องเร่งอนุภาคและวงกักเก็บอนุภาค อธิบาย
หลักการของการเร่งอนุภาคและทฤษฎีการเร่งอนุภาคด้วยความถี่วิทยุ ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค
แบบทางตรงและเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม รวมทั้งวงกักเก็บอนุภาค ศึกษาพลศาสตร์เชิงเส้นของ
ลําอนุภาคในเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อทําความเข้าใจฟิสิกส์ของการเร่งอนุภาค และพฤติกรรมของอนุภาค
มีประจุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในเครื่องเร่งอนุภาค
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105741 Accelerator Physics I
4(4-0-8)
Prerequisite: 105614 Electrodynamics or consent of the School
The course demonstrates basic physics of particle accelerators and storage
rings. Principles of charged particle acceleration and theory of RF acceleration are
introduced. Physics of linear accelerators, circular accelerators and storage rings are
then explored. Linear dynamics of charge particle beam is investigated to give basic
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understanding of the physics of particle acceleration and behaviors of charged
particles under influence of linear magnetic fields of accelerator elements.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105742 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105741 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ต่อเนื่องจากวิชาฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 โดยมุ่งสร้างความเข้าใจระดับลึก
ของพลศาสตร์ของลําอนุภาค โดยเน้นพลศาสตร์ของลําอนุภาคซึ่งไม่เป็นเชิงเส้น ศึกษาฮามิลโทเนียน
ของลําอนุภาคอย่างละเอียด การรบกวนในอันดับสูง การเคลื่อนที่แบบเกี่ยวเนื่องของอนุภาคในเครื่อง
เร่งอนุภาค และทฤษฎีของปรากฏการณ์การกําทอนในเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมและวงกักเก็บ
อนุภาค
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105742 Accelerator Physics II
4(4-0-8)
Prerequisite: 105741 Accelerator Physics I or consent of the School
The course is a follow-up of Accelerator Physics I. This course aims to give
thorough understanding of charged particle beam dynamics. The emphasis is placed
on nonlinear beam dynamics. The Hamiltonian formalism of charged particle beam
dynamics is investigated in details. Higher order perturbations, coupled motion of
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charged particles in accelerators, and theories of resonance in circular accelerator
and storage rings are discussed.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสําหรับการวิจยั ฟิสิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ กล่ าวถึ งทฤษฎี และบทประยุกต์ การใช้ เครื่องมื อทดลองในการวิจั ยฟิ สิ ก ส์ โดย
ครอบคลุ ม เทคนิ ค การเก็ บ รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ทั ศ นศาสตร์ การเลี้ ย วเบนลํ า
อิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ อุปกรณ์โพรบกวาด การวิเคราะห์พื้นผิว การเตรียมพื้นผิวตัวอย่าง
การเคลือบผลึก เทคนิคการทดลองอุณหภูมิต่ํา เทคโนโลยีแม่เหล็ก รังสีและการตรวจจับอนุภาค และ
เทคนิคการทดลองฟิสิกส์ที่ค้นพบใหม่
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105743 Instrumentation Techniques for Physics Research
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
The course explores theories and applications of various instruments used in
basic and advanced experimental physics research. The techniques include data
acquisition and processing system, optical instruments, electron diffraction, X-ray
diffraction, scanning probe instruments, surface analysis, surface preparation, epitaxial
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growth, low temperature techniques, magnet technology, radiation and particle
detection, and novel techniques in experimental physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลําเลียงแสง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นเรื่องทัศนศาสตร์ของแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีของระบบลําเลียงแสง
ซินโคร-ตรอน ตลอดจนหลักการของเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โดยใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกเหนือจากการบรรยาย ยังมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
และการใช้งานระบบลําเลียงแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105744 Applied Optics and Beam Line Technology
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course aims at teaching synchrotron light optics and beam line
technology. The principles of measurement techniques using synchrotron light with
different energy ranges for physical science research are also given. The practical
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training of students on the design and operation of beam line is carried out using the
facilities of the Siam Photon Laboratory.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105745 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้กล่าวโดยละเอียดถึงฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสุญญากาศที่ใช้ในการทดลอง
ฟิสิกส์ โดยครอบคลุมหลักพื้ นฐานการวัดความดัน หลักการทํางานของปั๊มสุญ ญากาศชนิดต่าง ๆ
เทคนิคการวัดสุญญากาศที่ความดันต่ํา ฟิสิกส์ในการคายแก๊สของวัสดุ การตรวจสอบรอยรั่ว ระบบ
ควบคุ ม สุ ญ ญากาศ การออกแบบและสร้ างระบบสุ ญ ญากาศ รวมทั้ งการประยุ ก ต์ ใช้ งานระบบ
สุญญากาศสําหรับการทดลองฟิสิกส์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105745 Vacuum Science and Technology
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
The course describes, in details, physics and technologies of vacuum systems
used in physics researches. This includes fundamental of pressure measurement,
working principles of various vacuum pumps, measurement techniques of low and
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ultra low pressure, physics of out-gassing and materials, leak detection and vacuum
control systems, and design and fabrication of vacuum systems. Applications of
vacuum systems in various experimental physics research facilities are also explored.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมทฤษฎีของโลหะ โครงสร้างผลึก สมมาตรและการก่อตัว ความจุความ
ร้อนจําเพาะ ความหนาแน่นของสถานะอิเล็กตรอน สารกึ่งตัวนําและฉนวน กระบวนการส่งผ่านและ
กระเจิง แนะนําโครงสร้างแถบพลังงานอิเล็กตรอน สภาพแม่เหล็ก สภาพนําไฟฟ้ายวดยิ่ง และสถานะ
ของเหลว
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105751 Condensed Matter Physics I
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers theory of metal, crystal lattices, symmetries and bindings,
specific heat, electronics density of states, semiconductors and insulators, transport
and scattering processes, introduction to electron band structure theory, and
introduction to magnetism, superconductivity and liquid state.
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิ ช านี้ ต่ อ เนื่ อ งจากวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข องสารควบแน่ น 1 ประกอบด้ วย ทฤษฎี ก ารคํ านวณ
โครงสร้างแถบพลังงานอิเล็กตรอน การโดปสารกึ่งตัวนํา ความบกพร่องและการเลื่อนชั้นในผลึก
โฟนอนในผลึกสมบูรณ์และในผลึกที่มีความบกพร่อง โครงสร้างผลึกควอนตัม การเปลี่ยนสถานะของ
สสาร สภาพแม่เหล็ก สภาพนําไฟฟ้ายวดยิ่ง สภาพของเหลวยวดยิ่ง ปรากฏการณ์ควอนตัมของฮอล์ล
ระบบที่ไม่เป็นระเบียบ และการเปลี่ยนเฟสระหว่างโลหะกับฉนวน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105752 Condensed Matter Physics II
4(4-0-8)
Prerequisite: 105751 Condensed Matter Physics I or consent of the School
A continuation of Condensed Matter Physics I, this course covers theory of
computing band structure, doping semiconductors, defect and dislocation, phonon in
perfect crystal and phonon in crystal with defects, quantum structure, phase
transitions, magnetism, superconductivity, superfluids, quantum Hall effect,
disordered system, and metal-insulator transition.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105753 การปลูกผลึก
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม พื้ น ฐานจํ า เป็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปลู ก ผลึ ก สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการปลูกผลึก ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกผลึกให้มีคุณภาพสําหรับใช้ในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการศึกษาอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้
ในการปลูกผลึก
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105753 Crystal Growth
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course is intended to provide necessary background in the crystal growth
area to postgraduate physics students. It covers nucleation, epitaxy, concepts of
crystal growth phenomena, various theories, and details of the crystal growth
techniques. Details of growth parameters of certain technologically important
materials and their technical issues related to obtain device quality material are
addressed. The instrumentation aspects of crystal growth are also included.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทฤษฎี และการสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้ง
แบบทรานสมิชชันและแบบสแกนนิ่ง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ศึกษา การ
ปรับและการตั้งค่าต่าง ๆ ของกล้องก่อนการทํางาน ตลอดจนการเกิดภาพและการแปลภาพที่ได้ โดย
จะเน้นการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนและการเกิดภาพเนื่องจากความบกพร่องแบบต่าง ๆ ในผลึก
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105754 Electron Microscopy
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the theory and practice of obtaining and interpreting
techniques of transmission electron microscope (TEM) and scanning electron
microscopy (SEM). Topics include specimen preparation, adjustment and calibration
of the electron microscopes, and image formation. Special emphasis is placed on
electron diffraction and obtaining useful images of crystal defects.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับรูปทรงเรขาคณิต สมบัติ และพฤติกรรมของดิสโลเคชันในผลึกแบบต่าง
ๆ โดยอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต การเคลื่อนที่ และสมบัติความยืดหยุ่นของดิสโลเคชัน
ไปพร้อม ๆ กับวิธีการสังเกตและการศึกษาดิสโลเคชัน การบรรยายจะครอบคลุมรายละเอียดของดิส
โลเคชันในผลึกแบบต่าง ๆ สมบัติพื้นฐานของดิสโลเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ รูปทรงเรขาคณิต
และสมบัติการเรียงตัวของดิสโลเคชัน ตลอดจนการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างดิสโลเคชันด้วยกันเอง
และระหว่างดิสโลเคชันกับสิ่งเจือปนอื่น ๆ ในผลึก
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105755 Dislocation Theory
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course is account of the geometry, properties and behavior of
dislocations in crystals. Basic features of the geometry, movement and elastic
properties of dislocations are described along with an account of the methods of
observing and studying dislocations. Lectures include the description of the more
detailed features of dislocations in specific structures, basic properties of dislocation
associated with movement, the description of geometry and properties of array of
dislocation, and finally, the description of the interaction between dislocations and
imperfections in crystals related to stress to move dislocations through a crystal
containing imperfections.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
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3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายเรื่องสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนในวัสดุที่เป็นของแข็ง และ
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการกระตุ้นโดยโฟตอนพลังงานสูง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการ
วิจัย ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105763 Solid State Spectroscopy
4(4-0-8)
Prerequisite: 105614 Electrodynamics and 105621 Quantum Theory I or consent of
the School
This course aims at teaching electronic energy states and electronic processes
induced by high energy excitations and training on spectroscopic investigations of
solid materials. Lectures includes the issues on (a) electronic structure of solids (b)
excitations and excitonic processes, (c) electronic processes in correlated electron
systems, (d) the electronic structure of low-dimensional system and (e) experimental
probes of the solid state electronic structure. Students participate in research using
the experimental stations at the Siam Photon Laboratory.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
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2. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105764 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและวัสดุระดับนาโน
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมและ
โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุท่ีมีโครงสร้างในเรือนนาโนเมตร และได้รวมความรู้พื้นฐานที่จําเป็น
สําหรับการเข้าใจเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างระดับนาโนโดยกล้องจุลทรรศน์แบบกราด ซึ่ง
อาศัยแรงระหว่างอะตอมหรือการไหลของกระแสทะลุผ่านกําแพงพลังงานศักย์ โดยการบรรยายจะ
ครอบคลุมถึงคุณ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผิวและรอยต่อของของแข็ง และของวัสดุที่มี
โครงสร้างในเรือนนาโนเมตร
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105764 Electronic Structures of Solid Surface and Nanoscale Materials
4(4-0-8)
Prerequisite: 105614 Electrodynamics and 105621 Quantum Theory I or consent of
the School
This course aims to provide students with information necessary for research
in the field of atomic and electronic structure of solid surface and nano-scale
materials. The fundamental knowledge necessary for understanding contemporary
techniques of semiconductors, catalysis, and nano-technologies are presented.
Lectures include various topics related to physical and chemical properties of solid
surfaces and interfaces, and nano-scale materials.
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายเรื่องกระบวนการพื้นฐานที่เกิดขึ้นในอะตอมและในโมเลกุลที่ถูก
กระตุ้นโดยแสงโฟตอนพลังงานสูง และการร่วมงานวิจัยทางด้านสเปกโทรสโกปีประยุกต์ของอะตอม
และโมเลกุลที่อยู่ในสภาวะแก๊ส ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105765 Atomic and Molecular Spectroscopy
4(4-0-8)
Prerequisite: 105614 Electrodynamics and 105621 Quantum Theory I or consent of
the School
This course aims at teaching elementary physical processes brought about in
atoms and molecules by high-energy photon and training on basic and applied
spectroscopy of gaseous atoms and molecules. Students participate in research using
the experimental stations at the Siam Photon Laboratory.
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. relate and apply physics knowledge related to this course
105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิ ช านี้ เน้ น การบรรยายสมการโชดิ งเจอร์แ บบอิ ส ระต่ อ เวลา รู ป รหั ส นิ ย มกลศาสตร์
ควอนตัมเชิงเมตริก การปลอดปล่อยแบบเกิดขึ้นเองและแบบกระตุ้น อันตรกิริยาระหว่างแสงกับ
วัสดุ การเดินทางของแสงในตัวกลางแอนไอโซโทรบิค การมอดูเลตสัญญาณเลเซอร์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
105766 Quantum Electronics I
4(4-0-8)
Prerequisite: 105665 Fundamentals of Photonics or consent of the School
This course covers solutions of time-independent Schrödinger equation,
matrix formulation of quantum mechanics, spontaneous and stimulated emissions,
interaction of radiation with matter, propagation in anisotropic media and light
modulation.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. show responsibility and discipline
3. communicate, review and discuss physics knowledge
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105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้นและอุปกรณ์ แหล่งกําเนิดแสง
ที่เปลี่ยนความถี่ได้แบบโคเฮียร์เรนท์ ตัดแกว่งกวัดตัวเสริมเชิงทัศนศาสตร์ การแปลงผันความถี่
ปรากฏการณ์รามาน การสร้างและการวัดเลเซอร์ช็อตพัลล์ การประยุกต์ใช้งาน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105767 Quantum Electronics II
4(4-0-8)
Prerequisite: 105767 Quantum Electronics II or consent of the School
This course covers nonlinear optical effects, tunable coherent light source,
optical parameter oscillator, frequency conversion, stimulated Raman effects,
ultrashort pulse generation and measurement, and applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กฎเกณฑ์ พื้นฐานของเลเซอร์ คิวสวิตชิง โมดล็อค ระบบเฟ็ มโตเช็คคันเลเซอร์ การวัด
สัญญาณเลเซอร์ ความปลอดภัยของการใช้แสงเลเซอร์ และความก้าวหน้าและการใช้งานเทคโนโลยี
เลเซอร์ในอุตสาหกรรม เชื่อม ตัด เจาะ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยได้

105768 Laser in Industry
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers laser fundamentals, Q-switching, mode-locking,
femtosecond laser, detected and measured laser signal, laser safety, and laser
applications and technologies in industries; welding, cutting, drilling.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. describe knowledge in the frontier physics
4. relate and apply physics knowledge to industrial problems
5. design and conduct research
105771 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้นกั ศึกษาสามารถใช้งานการประมวลผลแบบ
กริดและกลุ่ ม เมฆในบริบ ททางด้านฟิ สิกส์อนุ ภาครายละเอียดครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกริดและกลุ่มเมฆ ระบบประมวลผลแบบกริดที่ LHC รูปแบบการประมวลผลแบบกระจาย
ศูนย์ การการพัฒนาและการออกแบบซอฟต์แวร์ การจําลอง การสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม ROOT ซึ่งเป็นโปรแกรมเชิงวัตถุที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเซิร์น สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105771 Application of Grid and Cloud Computation in Particle Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course provides students with the knowledge of grid and cloud
computing used in particle physics. The details cover introduction to grid and cloud
technology, the LHC computing grid, distributed computingmodel, software design
and development, simulation, reconstruction and data analysis using ROOT, an
object oriented program developed by CERN for large scale data analysis.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื้ อ หาในรายวิ ช านี้ ประกอบด้ ว ยการแนะนํ า หลั ก การเชิ งกายภาพของเครื่ อ งปฏิ ก รณ์
นิวเคลียร์ หั วข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย ปฏิ กิริยานิ วเคลียร์ นิ วเคลียร์ฟิ ชชัน ลักษณะของนิวตรอน
ทฤษฎี ก ารแพร่ของนิ วตรอน ทฤษฎี วิก ฤติ ทฤษฎี ห ลายกลุ่ม ทฤษฎี การชะลอ ผลกระทบต่ าง ๆ
จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ และวัฏจักรของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105773 Nuclear Reactor Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School
This course introduces the student physical principles of nuclear reactors.
Topics include nuclear reactions, nuclear fissions, neutron characteristics, neutron
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diffusion theory, criticality and multigroup theory, slowing down theory,
heterogeneity effects, reactor kinetics and dynamics, and nuclear fuel cycle.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เนื้ อ หารายวิ ช านี้ ป ระกอบด้ ว ย ความรู้ พื้ น ฐานและการประยุ ก ต์ ข องนิ ว เคลี ย ร์ ฟิ สิ ก ส์
ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติทางนิวเคลียร์ แบบจําลองทางนิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์ การแผ่
รังสีนิวเคลียร์และการประยุกต์ นิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชันและการประยุกต์ ปฏิกิริยาอื่น ๆ ของ
นิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105774 Applied Nuclear Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School
The course introduces the student both the basic knowledge and
applications of nuclear physics, covering topics: nuclear properties, nuclear models,
nuclear forces, nuclear radiations and applications, nuclear fission and fusion and
their applications, and other nuclear reactions and applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข-67

ภาคผนวก ข

3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ฟิ สิ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี ข องแสงซิ น โครตรอนและแหล่ งกํ าเนิ ด แสง
ซินโครตรอน ทฤษฎีการปลดปล่อยแสงซินโครตรอนโดยอนุภาคมีประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้
ความเร็วแสง หลักการของการออกแบบแหล่งกําเนิดแสงซินโครตรอน ทฤษฎีและเทคโนโลยีขั้นสูง
ของอุ ป กรณ์ แ ทรกสํ าหรับ แหล่ งกําเนิ ด แสงซิน โครตรอนความจ้ าสูง คุ ณ สมบั ติ สํ าคั ญ ของแสง
ซินโครตรอนและประโยชน์ในงานวิจัยขั้นสูง และหลักการพื้นฐานของเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105775 Physics of Synchrotron Radiation
4(4-0-8)
Prerequisite: 105614 Electrodynamics or consent of the School
The course is designed to explore physics and technologies of synchrotron
radiation and its sources. Theory of synchrotron radiation from relativistic charged
particles is discussed in details. Basic design principles and detailed discussion of
synchrotron radiation sources are given. The course also explores theories and
advanced technologies of insertion devices for high brightness synchrotron radiation
sources. Properties of synchrotron radiation from these sources are studied to give
pictures of advantages and disadvantages of synchrotron radiation for advanced
research. Fundamental principle of free electron laser is also discussed.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105782 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

4(4-0-8)

105782 Selected Topics in Applied Physics
Prerequisite: Consent of the School
Selected topics of current interest in applied physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course

4(4-0-8)

105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ทอี่ ยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

4(4-0-8)
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105783 Selected Topics in Physics I
Prerequisite: Consent of the School
Selected topics of current interest in physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course

4(4-0-8)

105784 หัวข้อที่เลือกสรรสําหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

4(4-0-8)

105784 Selected Topics for Industrial Problem Solving
Prerequisite: Consent of the School
Selected topics of current interest in applied physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course

4(4-0-8)
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105785 ชีวฟิสิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ปัญหาของนักฟิสิกส์ในชีวฟิสิกส์ สมบัติ
ของน้ํา โครงสร้างระดับนาโน โครงสร้างโมเลกุลและเซลล์ ปรากฏการณ์ควอนตัม แสงกับชีวิต การ
สังเคราะห์แสง กลศาสตร์ของเซลล์ อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรกล
ชีวภาพ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105785 Biophysics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following topics: physicists’ solutions to biophysical
problems, properties of water, nanoscale structure, structure of molecules and cells,
quantum effects, light and life, photosynthesis, cell mechanism, thermodynamics
and statistical physics which relate to bio-systems, and biological machines.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105786 ฟิสิกส์การแพทย์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนําหลักการทางกายภาพที่สําคัญ และนําไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพทาง
การแพทย์และการรักษาด้วยรังสีโดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ มาตรวัดภาพ การเกิดไอออไนซ์ด้วยรังสี
ความปลอดภัยในการฉายรังสี กัมมันตภาพรังสี รังสีรักษา การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ อัลตราซาวนด์และการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข-71

ภาคผนวก ข

ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105786 Medical Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
An introduction to key physical principles as applied to medical imaging and
radiation therapy. Topics include: imaging metrics, ionizing radiation and radiation
safety, radioactivity, radiation therapy, computed tomography, nuclear medicine,
ultrasound, and magnetic resonance imaging.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105788 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ทอี่ ยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

4(4-0-8)

105788 Selected Topics in Physics II
Prerequisite: Consent of the School
Selected topics of current interest in physics.

4(4-0-8)
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นเทคนิคการทดลองเพื่อการสังเกตปรากฏการณ์ทางแสง และการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณทางแสง
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

2(0-6-8)

105791 Applied Optics Laboratory
Prerequisite: Consent of the School
The course emphasizes on experimental techniques for observing optical
phenomena and quantitative data acquisitions.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course

2(0-6-8)
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105796 สัมมนา 2
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: 105696 สัมมนา 1
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิ ช ากลุ่ ม สั ม มนาซึ่ งมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความสามารถในการนําเสนอหัวข้อทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเรี ย นรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการเขี ย นบทความในวารสารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0
3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105796 Seminar II
1(1-0-9)
Prerequisite: 105696 Seminar I
The series of four seminar courses aim to develop scientific communication
skills of students. In this course, students will enhance their ability to give effective
scientific presentations and will also learn basic skills for writing articles in scientific
journals. Joint seminars with other institutes will be organized (field trips required).
Grade: A, B+, B, C+, C, and F.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105797 เสวนา 2
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: 105697 เสวนา 1
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิ ช ากลุ่ ม เสวนาซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความสามารถในการนําเสนอหัวข้อทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเรี ย นรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการเขี ย นบทความในวารสารเชิ ง

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ข-74

วิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผลการ
ประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105797 Colloquium II
1(1-0-9)
Prerequisite: 105697 Colloquium I
The series of four colloquium courses aim to develop scientific
communication skills of students. In this course, students will enhance their ability to
give effective scientific presentations and will also learn basic skills for writing articles
in scientific journals. Joint seminars with other institutes will be organized (field trips
required). Grade: Satisfactory and Unsatisfactory.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105799 วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทําโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคํานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยได้
มีทักษะในการทํางานกลุ่มวิจัยได้

105799 Ph.D. Thesis in Physics (for B.Sc. holder)
Prerequisite: Consent of the thesis advisor
Individual research of a topic to be agreed upon with the thesis advisor.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. describe knowledge in the frontier physics
3. show responsibility and discipline
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. analyze the research experimental data or simulation by appropriate means
6. make use of research database
7. relate and apply physics knowledge to this course
8. design and conduct research
9. have research collaboration skills
105813 ฟิสิกส์ที่ความดันสูง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105616 อุณหพลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ การบีบอัดแบบสถิต การบีบอัดพลวัต ฟิสิกส์พื้นฐานของ
ความดันสูงและเทคนิคการสร้างความดันสูง สมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของวัสดุที่ความดันสูง ฟิสิกส์
ความดันสูงกับธรณีวิทยา การสังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่ที่ความดันสูง และ การวิเคราะห์คุณสมบัติที่
ความดันสูง
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
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3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105813 High-Pressure Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105616 Thermodynamics or consent of the School
This course covers the following contents: static compression, dynamic
compression, the basic physics of high pressure, techniques for creating high
pressure, unique properties of materials at high pressure, high-pressure physics and
geology, synthesis of new materials at high pressure and analysis of physical
properties at high pressure.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105814 ธรณีฟิสิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนําการก่อตัวของดาวเคราะห์ โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเปลือกโลก แมนเทิล และแก่นโลก พลศาสตร์ของโลก การไหลของความร้อนและการพา
ความร้อนของแมนเทิลและการประยุกต์ฟิสิกส์กับธรณีวิทยา
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105814 Geophysics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105613 Mechanics or consent of the School
The course introduces the formation of planets, structure and composition of
the earth, interactions between crust, mantle, and core, earth dynamics, heat flow
and mantle convection, and applications of physics to geology.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105815 ฟิสิกส์บรรยากาศ
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของชั้นบรรยากาศ กฎหลักของอุณหพลศาสตร์
ระบบของแก๊สผสม ความชื้น การแผ่รังสีกับชั้นบรรยากาศ เมฆ กลศาสตร์ของบรรยากาศ คลื่น
บรรยากาศ พลังงานและการถ่ายเทความร้อนของบรรยากาศ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105815 Atmospheric Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following contents: the big picture of the atmosphere,
thermodynamics laws, systems of mixed gases, humidity, radiation effect on the
atmosphere, clouds, dynamics of the atmosphere, atmospheric waves, energy and
heat transfer in the atmosphere.
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Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีสนามลากรานจ์ ตัวแผ่และอันตรกิริยาของสนาม
ควอนตัม ทฤษฎี การรบกวน การประยุกต์ส ามัญ เช่น กระบวนการกระเจิง การเลื่อนของแลมบ์
ทฤษฎีการทํ าให้เป็นบรรทัดฐานอีกครั้ง กลุ่มการทําให้เป็นบรรทัดฐาน สถานะยึดเหนี่ยว และวิธี
ฟังก์ชันนัล
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105823 Quantum Field Theory
4(4-0-8)
Prerequisite: 105622 Quantum Theory II or consent of the School
This course covers the following topics: Lagrangian field theory, quantum
fields and propagators, interacting quantum fields, perturbation theory, simple
applications (scattering processes to the lowest order), renormalization theory and
renormalization group, bound states, and the functional method.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105825 การคํานวณเชิงควอนตัม
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนําหลักการของการคํานวณควอนตัมโดยครอบคลุมหัวข้อ
ดังนี้ ภาพรวมของกลศาสตร์ควอนตัม ระบบที่มีสถานะผสม และระบบควอนตัมเปิด ควอนตัมสิ่งกีด
ขวางและทฤษฎีบทของเบลล์ พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานสําหรับการคํานวณควอนตัมการเคลื่อนย้าย
สสารคลาสสิกและการเคลื่อนย้ายสสารควอนตัมรูปแบบวงจรควอนตัม และการคํานวณควอนตัมแบบ
สากล การแปลงฟูริเยร์ควอนตัม ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดควอนตัม ความเป็นไปได้ของ
การใช้งานการคํานวณเชิงควอนตัม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105825 Quantum Computation
4(4-0-8)
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School
The course is designed to introduce the student the principles of quantum
computation. Topics to be covered are: overview of quantum mechanics, mixed
states and open quantum systems, quantum entanglement and Bell's theorem, basic
linear algebra for quantum computing, classical teleportation and quantum
teleportation, quantum circuit model and universal quantum computation, quantum
Fourier transformation, various algorithms, quantum error corrections, possible
implications of quantum computation.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105853 สภาพนํายวดยิ่ง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 และ 105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
การสํารวจวัสดุตัวนํายิ่งยวดและกลไกการเกิดสภาวะนํายิ่งยวด หลักสูตรนี้จะศึกษาวิธีการที่
จําเป็นในการทําความเข้าใจตัวนํายิ่งยวดแบบธรรมดาและการแก้ปัญหา (ที่ยังไม่ได้ถูกแก้) ของตัวนํา
ยิ่งยวดแบบไม่ธรรมดา ในการเรียนวิชานี้จะมีการทบทวนสั้น ๆ เกี่ยวกับทฤษฎีของบาร์ดีน-คูเปอร์ชรีฟเฟอร์ (บีซีเอส) ซึ่งอธิบายตัวนํายิ่งยวดแบบธรรมดาที่มีอันตรกิริยาอย่างอ่อน และทฤษฎีกินส์
เบิร์ก-แลนเดาที่เกี่ยวกับเฟสของตัวนํายิ่งยวด จากนั้นจะอภิปรายเกี่ยวกับตัวนํายิ่งยวดที่มีค่าอันตร
กิริยาสูง ๆ ตัวนํายิ่งยวดอุณหภูมิสูง และระบบอื่น ๆ ที่เป็นที่เกี่ยวข้องทันสมัยและน่าสนใจ นอกจากนี้
ในวิชานี้จะแนะนําวิธีการทั่วไปในการศึกษาระบบที่มีอิเล็กตรอนที่มีอันตรกิริยาที่มีค่าสูง ๆ อื่น ๆ ด้วย
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105853 Superconductivity
4(4-0-8)
Prerequisite: 105621 Quantum Theory I and 105751 Condensed Matter Physics I or
consent of the School
A survey of superconducting materials and mechanisms: this course provides
students with the tools needed to understand conventional superconductors and to
approach the (unsolved) problem of modern unconventional superconductors. After
a brief review of the Bardeen-Cooper-Shrieffer (BCS) theory of conventional weakcoupling superconductors and the Ginzburg-Landau theory of superconducting
phases, discussion will move on to strongly-coupled superconductors,
unconventional high-temperature superconductors and other systems of modern
interest. General methods to study strongly-correlated electron systems will be
introduced.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105854 วิธีการคํานวณสําหรับวัสดุจริง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ศึกษาสมบัติของสารเชิงคํานวณขั้นสูงโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อแก้
สมการซึ่งตั้งขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีความหนาแน่นของอิเล็กตรอน ปัจจุบัน
ได้รับการยอมรับในแง่ความถูกต้องและถูกนําไปใช้ในแทบทุกสาขาที่เกี่ยวกับสารควบแน่น โดยจะ
แนะนําพื้นฐานการคํานวณสมบัติของสาร ตลอดจนกระบวนการที่นิยมใช้โดยทั่วไป การประมาณที่
สําคัญ ๆ (เพื่อให้การคํานวณสามารถกระทําได้บนระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน) และนักศึกษาจะได้
มีประสบการณ์ทดลองใช้งานซอฟท์แวร์คํานวณด้านนี้โดยตรง
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105854 Computational Methods for Real Materials
4(4-0-8)
Prerequisite: 105752 Condensed Matter Physics II or consent of the School
First principles simulations, using density functional theory, have proved to be
reliable and computationally manageable tool in condensed matter physics with
increasing impact on virtually every area. In this course, the introduction to basic
concepts, commonly used algorithms, widely accepted approximations, as well as
the potential and successful applications of the tool will be covered. Students will
have hand-on experience in first principles calculations using modern computational
codes.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105855 ฟิสิกส์ของพืน้ ผิว
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้กล่าวถึงสมบัติทางกายภาพและพลศาสตร์ของพื้นผิวหน้าของวัสดุและฟิล์มบาง
ต่างๆ โดยครอบคลุม ประวัติพื้นฐาน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว พันธะเคมี โครงสร้างผลึก โครงสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนข้ามเฟส สมบัติเชิงทัศน์ การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี การ
ถ่ายเทพลังงานจลนศาสตร์และพลศาสตร์ของพื้นผิว การเคลือบผลึก และอุปกรณ์ควอนตัมที่สร้างจาก
พื้นผิว
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105855 Surface Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
The course discusses various physical properties and dynamics of thin films
and the surface of bulk materials. The topics are historical review, thermodynamics,
chemical bonding, crystal structure, electronic structure, phase transitions, optical
properties, physisorption, chemisorption, energy transfer, kinetics and dynamics of
surfaces, and epitaxy and quantum structures based on surface.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105864 พื้นฐานของฮอโลกราฟี
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105661 ทัศน์ศาสตร์กายภาพ 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ รวมหลักการทางทัศนศาสตร์และดิจิทัลของฮอโลกราฟฟี โดยหัวข้อประกอบด้วย
แหล่งกําเนิดแสงและวัสดุของฮอโลแกรม ชนิดของฮอโลแกรม การรวมกันของหน้าคลื่นที่สร้างภาพ
ฮอโลกราฟฟี มาตรแทรกสอดฮอโลกราฟ และการสร้างภาพฮอโลกราฟีด้วยคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105864 Fundamentals of Holography
4(4-0-8)
Prerequisite: 105661 Physical Optics I or consent of the School
This course covers principles of optical and digital holography. Topics include
light source and recording materials for holograms, type of holograms, wavefront
reconstructions, holographic interferometry and computer-generated holograms.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105865 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ การประมวลผลเชิงทัศน์ การตรวจจับ การบันทึกข้อมูล
โดยใช้การแปลงฟูริเยร์ทางแสง หัวข้อประกอบด้วย การสร้างภาพเปรียบต่างของเฟส สหสัมพันธ์เชิง
ทัศน์ การคงตัวของสเกลและการหมุนในระบบทัศนศาสตร์ การแปลงสัญญาณพัลล์ทัศนศาสตร์ การ
บันทึกและการสร้างหน้าคลื่น
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105865 Information Optics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105662 Physical Optics II or consent of the School
This course covers principles of optical processing, detection and recording of
information based on optical Fourier transform. Topics include phase contrast
imaging, optical correlations, scale and rotation invariant optical systems, optical
pulse conversion, wavefront recording and reconstruction.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105896 สัมมนา 3
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: 105796 สัมมนา 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิช ากลุ่ ม สั ม มนาซึ่ งมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการนําเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์
อย่างมีคุณภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการประชุมวิชาการในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ โดยเน้น
ที่การเรียนรู้ทักษะการเขียนขั้นสูงเพื่อการเขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับ
สถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105896 Seminar III
1(1-0-9)
Prerequisite: 105796 Seminar II or consent of the School
The series of four seminar courses aim to develop scientific communication
skills of students. In this course, students will acquire the skills to deliver scientific
presentations suitable in style and quality for a professional conference. More
advanced writing skills for scientific articles will be emphasized. Joint seminars with
other institutes will be organized (field trips required). Grade: A, B+, B, C+, C, and F.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105897 เสวนา 3
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: 105797 เสวนา 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิ ช ากลุ่ ม เสวนาซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการนําเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์
อย่างมีคุณภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการประชุมวิชาการในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ โดยเน้น
ที่การเรียนรู้ทักษะการเขียนขั้นสูงเพื่อการเขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับ
สถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการ
ประเมินไม่เป็นที่พอใจ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105897 Colloquium III
1(1-0-9)
Prerequisite: 105797 Colloquium II or consent of the School
The series of four colloquium courses aim to develop scientific
communication skills of students. In this course, students will acquire the skills to
deliver scientific presentations suitable in style and quality for a professional
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conference. More advanced writing skills for scientific articles will be emphasized.
Joint seminars with other institutes will be organized (field trips required). Grade:
Satisfactory and Unsatisfactory.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105704 ทฤษฎีกลุ่ม หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนําวิธีการทางเรขาคณิต ซึ่งมีที่มาจากเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
และนําไปใช้ในฟิสิกส์ทฤษฎี เนื้อหารายวิชาประกอบด้วย แมนิโฟลด์ มัดเส้นใย แมนิโฟลด์เชิงอนุพันธ์
และเทนเซอร์ อนุพันธ์ของลี กลุ่มลี รูปแบบเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์ในทางฟิสิกส์ และความเชื่อมโยง
ระหว่างแมนิโฟลด์แบบรีมานน์กับทฤษฎีเกจ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105903 Geometrical Methods in Physics
4(4-0-8)
Prerequisite: 105704 Group Theory or consent of the School
This course aims to introduce a wide range of geometrical methods, which
have their origin in differential geometry and which have used in theoretical physics.
The topics include manifolds, fiber bundles, differential manifolds and tensors, Lie
derivatives and Lie groups, differential forms, applications in physics, and connection
for Riemanian manifolds and gauge theories.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
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2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105913 อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ บทนําเกี่ยวกับอุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
หลักการและการใช้ตัวควบคุม ตัวแปรกระบวนการ ตัวรับรู้ขนาดและการเคลื่อนไหว การสื่อสาร ส่วน
ต่อประสาน วาล์ว เซอร์โว มอเตอร์ หุ่นยนต์ และ การปรับปรุงการควบคุม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105913 Industrial Instrumentations and Automations
4(4-0-8)
Prerequisite: 105613 Mechanics or consent of the School
This course covers the following contents: introduction to equipment and
industrial automation, principles and usage of controls, process variables, dimension
and motion sensors, communication, interface, valves, servo motors, robots, and
control improvement.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105914 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ การวัดความดันและความตึงเครียด ตําแหน่ง ระยะทาง
และการเคลื่อนที่ การวัดแสงและรังสี เซนเซอร์อุณหภูมิและทรานซดิวเซอร์ความร้อน การวัดเสียง
แก๊ส ของเหลว และ ของแข็ง เซนเซอร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงสิ่งแวดล้อม สวิตช์ และ เทคนิคต่าง ๆ
ทางเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105914 Sensor and Transducer Technology
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following contents: pressure and tension
measurement, position detection, distance and movement measurement, light and
radiation measurement, temperature sensor and heat transducer, sensors for gas,
liquid and solid, sensors for environmental applications, various switches, and related
tools.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
5. describe concepts in complicated physics problems related to this course
6. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
7. relate and apply physics knowledge to industrial problems
8. relate and apply physics knowledge related to this course
105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลแม่เหล็ก หน่วยเก็บ
ข้อมูลเชิงแสง หน่วยเก็บข้อมูลเชิงไฟฟ้า และหน่วยเก็บข้อมูลระดับนาโน
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105915 Data Storage Technology
4(4-0-8)
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or consent of the School
This course describes about data storage unit, magnetic data storages, optical
data storage, and nano-scale data storage.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย แบบจําลองมาตรฐานสําหรับอันตรกิริยาแบบอ่อนและแบบ
แรง และแบบจําลองที่ไม่มาตรฐานอื่น ๆ โดยย่อ เนื้อหารายวิชาจะครอบคลุมถึง กลไกของฮิกส์และ
ทฤษฎีบท โกลด์สโตน อันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ควบรวมกับนิวคลียร์ อย่างอ่อนและการประยุกต์
พลศาสตร์ประจุแบบสีเชิงควอนตัมและการประยุกต์ วิธีการลากรานเจียนยังผล และแบบจําลองที่ไม่
มาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105923 Advanced Quantum Field Theory I
4(4-0-8)
Prerequisite: 105823 Quantum Field Theory or consent of the School
This course is designed to introduce the student mainly the standard models
for weak and strong interactions, and briefly the non-standard models. The lectures
will cover Higgs mechanism and Goldstone theorem, electroweak interaction and its
applications, quantum chromodynamics (QCD) and its applications, effective
Lagrangian methods, and non-standard models.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค และ 105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้สรุปหลักมูลฐานและวิธีการของทฤษฎีการรบกวนไครอล ทฤษฎีสนามยังผลของ
แบบจําลองมาตรฐานที่ต่ํากว่ามาตราส่วนของการแตกสมมาตรไครอลที่เกิดขึ้นเอง และทบทวนการนํา
ทฤษฎีการรบกวนไครอลไปใช้กับอันตรกิริยาของเมซอนและบารีออนที่พ ลังงานต่ํา โดยจะเน้นที่
พั ฒ นาการของปี ล่ าสุ ด นอกจากนี้ เนื้ อหายังครอบคลุ ม ถึง อั น ตรกิริยาอย่างแรง อัน ตรกิริยาทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า และอันตรกิริยาอย่างอ่อนของเมซอนในอันดับถัดจากอันดับนําในการกระจายไครอล
อันตรกิริยาอย่างอ่อนของเมซอนแบบไม่เป็นเลปตอน การแก้ไขโฟตอนเสมือน และระบบของเมซอนบารีออน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข-91

ภาคผนวก ข

105924 Chiral Perturbation Theory
4(4-0-8)
Prerequisite: 105673 Nuclear and Particle Physics and 105823 Quantum Field
Theory or consent of the School
The course summarizes the main elements and methods of the effective
field theory of the standard model, the chiral perturbation theory, and reviews the
applications of the chiral perturbation theory to the interactions of mesons and
baryons at low energies with special emphasis on developments of the latest years.
Among the topics covered are the strong, electromagnetic, and weak interactions of
mesons at and beyond next-to-leading order in the chiral expansion, nonleptonic
weak interactions of mesons, virtual photon corrections, and meson-baryon systems.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์ และ 105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนํานักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับสมมาตรยวดยิ่ง ความโน้มถ่วงยวดยิ่ง ทฤษฎี
สายยวดยิ่ง การอัดแน่นแบบคาลาบี-เยา ภาวะคู่กัน ดี-เบรน ทฤษฎีเอ็ม และหัวข้ออื่น ๆ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105925 Advanced Quantum Field Theory II
Prerequisite: 105903 Geometrical Methods in Physics and 105923 Advanced
Quantum Field Theory I or consent of the School
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This course introduces supersymmetry, supergravity, superstring theory,
Calabi-Yau Compactification, duality, D-Branes, and M-Theory and others.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ สารกึ่งตัวนํา รอยต่อ p-n สัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนํา ตัว
เก็บประจุโลหะ-ฉนวน-สารกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กําลัง อุปกรณ์โฟโตนิก และตัวรับรู้
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105953 Semiconductors Technology
4(4-0-8)
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School
This course covers the following topics: semiconductor materials, p-n
junction, metal-insulator-semiconductor capacitors, transistors, power devices,
photonics devices and sensors.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ บทบาทและความสําคัญของขนาด อนุภาคนาโนรอบตัว
เรา โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบต่าง ๆ การสังเคราะห์อนุภาคนาโน เทคนิคการวิเคราะห์อนุภาคนา
โน การประยุกต์เทคโนโลยีอนุภาคนาโนทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ทางการแพทย์ แรงแคสิ
เมียร์ในเครื่องกลนาโน
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105954 Nanoscience and Nanotechnology
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following contents: role and importance of
nanoparticles around us, different types of carbon nanostructures, synthesis of
various nanoparticles, technical analysis of various nanoparticles, applications of
nanoparticle technology in electronics, medical applications, Casimir forces in nanomachines.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางเบื้องต้น ภาพรวมของวัสดุที่ใช้
กระบวนการสร้างแผ่นฟิล์มบางแบบต่าง ๆ พลาสมาและอันตรกิริยาระหว่างประจุและพื้นผิว วิธีการ
ทําความสะอาดพื้นผิว เทคนิคการปลูกด้วยไอระเหยเคมี ผิวของสารพื้นและการเรียงตัวของโมเลกุล
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วัสดุแผ่นฟิล์มบาง เทคนิคการระเหยสารภายใต้สุญญากาศด้วยเลเซอร์ สมบัติของแผ่นฟิล์มบางและ
การประยุกต์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105955 Thin-film Technology and Applications
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following contents: introduction to thin-film
technology, an overview of the materials used for this technology, processes in
creating different types of thin-films, plasma and the interaction between charged
particles and surfaces, methods for surface cleaning, chemical vapor deposition (CVD)
technique, substrate surface and molecular deposition, pulsed laser deposition (PLD)
technique, thin film properties and their applications.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ให้ภาพรวมของการชนของไอออนหนักที่ระดับพลังงานกลางและสูง โดยเน้นที่
สมบั ติ ข องสสารนิ ว เคลี ย ร์ ที่ ร้ อ นและหนาแน่ น การขึ้ น กั บ ตั ว กลางของสมบั ติ ข องเฮดรอนใน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว และการเปลี่ยนเฟสของสสารที่อยู่ในรูปเฮดรอนไปเป็นพลาสมาของควาร์ก
และกลูออน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแบบจําลองการชนไอออนหนัก จลนศาสตร์ สหสัมพันธ์ สมการ
สถานะของสสารนิวเคลียร์ ผลิตกรรมเอนโทรปีจากการชนกันของนิวเคลียส ผลิตกรรมอนุภาคใต้
ขีดจํากัด การเปลี่ยนเฟส และพลาสมาของควาร์กและกลูออน
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105973 Heavy Ion Reactions
4(4-0-8)
Prerequisite: 105673 Nuclear and Particle Physics or consent of the School
The course gives an overview of heavy ion collisions at intermediate and high
energies, with emphasis on the properties of hot and dense nuclear matter, the
medium dependence of hadron properties in this environment, and the phase
transition from hadronic matter (nuclear matter) to the quark gluon plasma (quark
matter). Topics to be covered are: models for heavy ion collisions, kinematics,
correlations, the equation of state for nuclear matter, production of entropy in
nuclear collisions, sub-threshold production of particles, phase transitions, and quarkgluon plasma.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problems
4. relate and apply physics knowledge related to this course
105974 ระบบหลายควาร์ก
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนนักศึกษาอย่างเป็นระบบในเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีกลุ่มใน
ระดั บ สูงกั บ ระบบหลายควาร์ก ทั้ งในสถานะปรกติ และสถานะวิเทศ โดยเริ่ม ต้ น จาก การศึกษา
แบบจําลองควาร์กในรูปแบบต่าง ๆ และพื้นฐานความรู้ของทฤษฎีกลุ่ม ความรู้ขั้นสูงของกลุ่ม SU(N)
และกลุ่มเรียงสับเปลี่ยน การสร้างฟังก์ชันสถานะของเฮดรอนปรกติ และ สถานะหลายควาร์กแบบ
วิเทศ เช่น กลูบอล ไฮบริดเมซอน ไฮบริดบารีออน สถานะห้าควาร์ก และ สถานะหกควาร์ก การ
สร้างและการประลัยของระบบหลายควาร์กแบบวิเทศ
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105974 Multi-Quark Systems
4(4-0-8)
Prerequisite: Consent of the School
The course aims to systematically teach students advanced applications of
group theory to various multi-quark systems, both the normal and exotic states. The
course cover followings: Review of various quark models and basic knowledge of
group theory, advanced knowledge of SU(N) group and permutation group,
constructions of state functions of normal hadrons and exotic multi-quark states like
glueballs, hybrid mesons, hybrid baryons, pentaquarks and six-quark states,
productions and annihilation of exotic multi-quark systems.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105996 สัมมนา 4
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: 105896 สัมมนา 3
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิ ช ากลุ่ ม สั ม มนาซึ่ งมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้พัฒนารายละเอียดของกลวิธีต่าง ๆ ในการ
นําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูง และเพิ่มพูนทักษะในการเขียนบทความเชิง
วิท ยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น มีการจัดสั ม มนาร่วมกับสถาบั นต่าง ๆ (มี การศึกษานอกสถานที่) ระดั บ
คะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105996 Seminar IV
1(1-0-9)
Prerequisite: 105896 Seminar III
The series of four seminar courses aim to develop scientific communication
skills of students. In this course, students will fine-tune their techniques for giving
highly effective oral scientific presentations and will further advance their skills for
scientific-journal writing. Joint seminars with other institutes will be organized (field
trips required). Grade: A, B+, B, C+, C, and F.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105997 เสวนา 4
1(1-0-9)
วิชาบังคับก่อน: 105897 เสวนา 3
เป็ น หนึ่ งในสี่ ข องรายวิ ช ากลุ่ ม เสวนาซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้พัฒนารายละเอียดของกลวิธีต่าง ๆ ในการ
นําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูง และเพิ่มพูนทักษะในการเขียนบทความเชิง
วิท ยาศาสตร์ให้ สูงยิ่งขึ้น มีการจัดสั ม มนาร่วมกั บสถาบั นต่าง ๆ (มี การศึกษานอกสถานที่ ) ระดับ
คะแนน ผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105997 Colloquium IV
Prerequisite: 105897 Colloquium III
The series of four colloquium courses aim to develop scientific
communication skills of students. In this course, students will fine-tune their
techniques for giving highly effective oral scientific presentations and will further
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advance their skills for scientific-journal writing. Joint seminars with other institutes
will be organized (field trips required). Grade: Satisfactory and Unsatisfactory.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105999 วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทําโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคํานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
8. สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยได้
9. มีทักษะในการทํางานกลุ่มวิจัยได้
105999 Ph.D. Thesis in Physics (for M.Sc. holder)
Prerequisite: Consent of the thesis advisor
Individual research of a topic to be agreed upon with the thesis advisor.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. describe knowledge in the frontier physics
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3. show responsibility and discipline
4. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
5. analyze the research experimental data or simulation by appropriate means
6. make use of research database
7. relate and apply physics knowledge to this course
8. design and conduct research
9. have research collaboration skills
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบเปิด
ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อสังคม คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่ การจัดทําโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจ
การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ และปัญหาของธุรกิจใหม่
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
205501 Entrepreneurship and Innovation
2(2-0-4)
Prerequisite: Consent of the School
Study of entrepreneurship, innovation and technology business, open
innovation, attitudes and motivation of innovative entrepreneurs and social
entrepreneurs, characteristics of successful entrepreneurs, new venture process,
business model generation and business plan, business frost & sullivan feasibility and
problems of new ventures.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. show responsibility and discipline
2. make use of research database
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจํานงค์

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2542 Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, USA
ปริญญาโท : 2539

M.S. (Physics), Case Western Reserve University, USA

ปริญญาตรี : 2536

วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตําแหน่งปัจจุบัน: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2552-ปัจจุบนั รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552-2554 รักษาการผู้อํานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2549-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2546-2549 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2544-2546 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2549
Visiting Professor, University of California, Santa Barbara, CA, USA
2546-2550 Research Associate, National Renewable Energy Laboratory, CO, USA
2543-2545 Postdoctoral/Visiting Fellow, Xerox Palo Alto Research Center, CA,
USA
2542
Postdoctoral Fellow, Case Western Reserve University, OH, USA
2539-2542 Research Assistant, Case Western Reserve University, OH, USA
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 121 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 3216 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 30
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด
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• Na Phattalung, S., Limpijumnong, S., Yu, J. (2017), Passivated co-doping approach to
bandgap narrowing of titanium dioxide with enhanced photocatalytic activity. Applied
Catalysis B: Environmental, 200.
• Eknapakul, T., Fongkaew, I., Siriroj, S., Vidyasagar, R., Denlinger, J.D., Bawden, L., Mo, S.-K.,
King, P.D.C., Takagi, H., Limpijumnong, S., Meevasana, W. (2016), Nearly-free-electron
system of monolayer Na on the surface of single-crystal HfSe2. Physical Review B Condensed Matter and Materials Physics, 94(20).
• Pandech, N., Sarasamak, K., Limpijumnong, S. (2016), First Principles Calculations of
Structural and Elastic Properties of Perovskite Crystals: The Case of SrTiO3. Journal of the
Chinese Chemical Society, 63(6).
• Chotsawat, M., Sarasamak, K., Thanomngam, P., Limpijumnong, S., T-Thienprasert, J. (2016),
First-principles study of Bi and Al in orthorhombic PbZrO3. Computational Materials
Science, 115.
• Fongkaew, I., Limpijumnong, S., Lambrecht, W.R.L. (2016), Erratum: Effects of structural
relaxation, interdiffusion, and surface termination on two-dimensional electron gas
formation at the LaAlO3/SrTiO3 (001) interface (Physical Review B - Condensed Matter and
Materials Physics (2015) 92 (155416)). Physical Review B - Condensed Matter and Materials
Physics, 93(11).
• Schwertfager, N., Pandech, N., Suewattana, M., T-Thienprasert, J., Limpijumnong, S. (2016),
Calculated XANES spectra of cation off-centering in Bi(Mg0.5Ti0.5)O3. Ferroelectrics, 490(1).
• Artrith, N., Sailuam, W., Limpijumnong, S., Kolpak, A.M. (2016), Reduced overpotentials for
electrocatalytic water splitting over Fe- and Ni-modified BaTiO3. Physical Chemistry
Chemical Physics, 18(42).
• T-Thienprasert, J., Limpijumnong, S. (2015), Identification of nitrogen acceptor in Cu2O:
First-principles study. Applied Physics Letters, 107(22).
• Pandech, N., Sarasamak, K., Limpijumnong, S. (2015), Elastic properties of perovskite A
TiO3 (A=Be, Mg, Ca, Sr, and Ba) and Pb B O3 (B=Ti, Zr, and Hf): First principles calculations.
Journal of Applied Physics, 117(17).
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• Fongkaew, I., T-Thienprasert, J., Limpijumnong, S. (2015), First principles study of Ca in
BaTiO3 and Bi0.5Na0.5TiO3. Philosophical Magazine, 95(33).
• Sailuam, W., Sarasamak, K., Limpijumnong, S. (2014), High pressure phase of LiAlO2: A first
principles study. Integrated Ferroelectrics, 156(1).
• Watcharatharapong, T., T-Thienprasert, J., Limpijumnong, S. (2014), Theoretical study of
optical properties of native point defects in Î±-Al2O3. Integrated Ferroelectrics, 156(1).
• Palakawong, N., Jutimoosik, J., T-Thienprasert, J., Rujirawat, S., Limpijumnong, S. (2014),
Effects of Mg local structure on Mg K -edge XANES spectra of Mg xZn1-xO Alloy: A firstprinciples study. Integrated Ferroelectrics, 156(1).
• Limpijumnong, S., T-Thienprasert, J., Yimnirun, R. (2014), Guest editorial. Integrated
Ferroelectrics, 155(1).
• T-Thienprasert, J., Watcharatharapong, T., Fongkaew, I., Du, M.H., Singh, D.J., Limpijumnong,
S. (2014), Identification of oxygen defects in CdTe revisited: First-principles study. Journal of
Applied Physics, 115(20).
• Limpijumnong, S., Yimnirun, R., Bhalla, A.S. (2013), Guest editorial. Ferroelectrics, 450(1).
• Bhalla, A., Limpijumnong, S., Priya, S., Yimnirun, R., Saxena, A., Guo, R. (2013), Guest
editorial. Integrated Ferroelectrics, 148(1).
• Pandech, N., Sarasamak, K., Limpijumnong, S. (2013), Sound velocities and elastic
properties of PbTiO3 and PbZrO 3 under pressure: First principles study. Ceramics
International, 39(SUPPL.1).
• Fongkaew, I., T-Thienprasert, J., Singh, D.J., Du, M.-H., Limpijumnong, S. (2013), First
principles calculations of Hydrogen - Titanium vacancy complexes in SrTiO3. Ceramics
International, 39(SUPPL.1).
• Jungthawan, S., Reunchan, P., Limpijumnong, S. (2013), Theoretical study of strained
porous graphene structures and their gas separation properties. Carbon, 54.
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แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโชค จึงถาวรรณ

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2551 Ph.D. (Physics), Suranaree University of Technology, Thailand
ปริญญาตรี : 2544 วท.บ.(ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตําแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสถานวิจัยสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2558-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบัน
2554-2557
2551-2553
2544-2545

หัวหน้าสถานวิจัยสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิชาการสาขาวิจัยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 7 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 202 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 4
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด
• Jiamprasertboon, A., Kongnok, T., Jungthawan, S., Kidkhunthod, P., Chanlek, N., Siritanon, T.
(2017), Investigation on crystal structures, optical properties, and band structure
calculations of In2-xMxTeO6 (M = Ga, Bi, La). Journal of Alloys and Compounds, 702.
• Eknapakul, T., King, P.D.C., Asakawa, M., Buaphet, P., He, R.-H., Mo, S.-K., Takagi, H., Shen,
K.M., Baumberger, F., Sasagawa, T., Jungthawan, S., Meevasana, W. (2014), Electronic
structure of a quasi-freestanding MoS2 monolayer. Nano Letters, 14(3).
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• Jungthawan, S., Reunchan, P., Limpijumnong, S. (2013), Theoretical study of strained
porous graphene structures and their gas separation properties. Carbon, 54.
• Jungthawan, S., Limpijumnong, S., Kuo, J.-L. (2011), Electronic structures of
graphene/boron nitride sheet superlattices. Physical Review B - Condensed Matter and
Materials Physics, 84(23).
• Jungthawan, S., Kim, K., Limpijumnong, S. (2010), The effects of unit cell size on the
bandgap range in the direct enumeration study of AlχGayIn1- χ-yP alloys. Computational
Materials Science, 49(1 SUPPL.).
• Jungthawan, S., Limpijumnong, S., Collins, R., Kim, K., Graf, P.A., Turner, J.A. (2009), Direct
enumeration studies of band-gap properties of AlxGa yIn1-x-yP alloys. Journal of Applied
Physics, 105(12).
• Limpijumnong, S., Jungthawan, S. (2004), First-principles study of the wurtzite-to-rocksalt
homogeneous transformation in ZnO: A case of a low-transformation barrier. Physical
Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 70(5).
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แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2538 Ph.D. (Theoretical Physics), University of London, UK
ปริญญาโท : 2533 M.Sc. (Mathematical Physics), University of London, UK
ปริญญาตรี : 2532 วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2551 - 2555 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
2551 – 2555 รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนิกส์ สํานักวิชา
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2549 - 2551 รักษาการแทนรองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2540 - 2549 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 125 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 1227 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 19
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2017), J/ψ suppression at forward rapidity in
Pb–Pb collisions at sNN=5.02 TeV. Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle
and High-Energy Physics, 766.
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2017), W and Z boson production in p-Pb
collisions at √sNN=5.02 TeV. Journal of High Energy Physics, 2017(2).
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• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2017), Charged-particle multiplicities in
proton–proton collisions at √s=0.9 to 8 TeV. European Physical Journal C, 77(1).
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Jet-like correlations with neutral pion
triggers in pp and central Pb–Pb collisions at 2.76 TeV. Physics Letters, Section B: Nuclear,
Elementary Particle and High-Energy Physics, 763.
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), ALICE Collaboration. Nuclear Physics A,
956.
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), D-meson production in p-Pb collisions
at s NN =5.02 TeV and in pp collisions at s =7 TeV. Physical Review C - Nuclear Physics,
94(5).
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Pseudorapidity dependence of the
anisotropic flow of charged particles in Pb–Pb collisions at sNN=2.76 TeV. Physics Letters,
Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 762.
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Correlated Event-by-Event Fluctuations
of Flow Harmonics in Pb-Pb Collisions at sNN =2.76 TeV. Physical Review Letters, 117(18).
• Singh, B., Erni, W., Krusche, B., Steinacher, M., et.al. (2016), Study of doubly strange systems
using stored antiprotons. Nuclear Physics A, 954.
• The PANDA Collaboration, Singh, B., Erni, W., et.al. (2016), Feasibility studies of time-like
proton electromagnetic form factors at P ¯ ANDA at FAIR. European Physical Journal A,
52(10).
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Measurement of transverse energy at
midrapidity in Pb-Pb collisions at s NN =2.76 TeV. Physical Review C - Nuclear Physics, 94(3).
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Multiplicity dependence of charged
pion, kaon, and (anti)proton production at large transverse momentum in p–Pb collisions at
sNN=5.02 TeV. Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy
Physics, 760.
• The ALICE collaboration, Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Elliptic flow of
electrons from heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at
√sNN=2.76 TeV. Journal of High Energy Physics, 2016(9).
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• The ALICE collaboration, Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Higher
harmonic flow coefficients of identified hadrons in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV.
Journal of High Energy Physics, 2016(9).
• The ALICE collaboration, Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Measurement
of D-meson production versus multiplicity in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV. Journal of
High Energy Physics, 2016(8).
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Multi-strange baryon production in pPb
collisions at sNN=5.02 TeV. Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and
High-Energy Physics, 758.
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M.,et.al. (2016), Centrality Dependence of the ChargedParticle Multiplicity Density at Midrapidity in Pb-Pb Collisions at sNN =5.02 TeV. Physical
Review Letters, 116(22).
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Measurement of an Excess in the Yield
of J/ψ at Very Low pT in Pb-Pb Collisions at s NN=2.76 TeV. Physical Review Letters,
116(22).
• The ALICE collaboration, Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M., et.al. (2016), Centrality
dependence of ψ(2S) suppression in p-Pb collisions at √sNN= 5.02 TeV. Journal of High
Energy Physics, 2016(6).
• Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M.M.,et.al. (2016), Multipion Bose-Einstein correlations in
pp,p -Pb, and Pb-Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider.
Physical Review C - Nuclear Physics, 93(5).
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แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

Prof. Dr. Yupeng Yan

การศึกษา/คุณวุฒิ:

ปริญญาเอก :

2537 Ph.D. (Physics), Tuebingen University, Germany

ปริญญาโท :

2530 M.Sc. (Physics), Nankai University, P.R. China

ปริญญาตรี :

2527 B.Sc. (Physics), Nankai University, P.R. China

ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้อํานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน 2556-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2550-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2545-2550 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2542-2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2540-2542 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2539-2540 Research Officer, University of the Witwatersrand, South Africa
2538-2539 Post Doctoral Fellow, University of the Witwatersrand, South Africa
2530-2533 Lecturer, Department of Physics, Nankai University, P. R. China
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 74 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 212 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 8
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แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า

การศึกษา/คุณวุฒิ:

ปริญญาบัตร : 2542 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
ปริญญาเอก : 2527 Ph.D. (Physics), Arizona State University, Tempe, USA
ปริญญาโท : 2523 M.S. (Physics), Indiana University, Bloomington, USA
ปริญญาโท : 2517 วท.ม. (ฟิสิกส์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : 2515 กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิชาเอกฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตําแหน่งปัจจุบัน: อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:2548-ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2558-2558 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2553-2554 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2550–2553 นายกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ควอท.)
2548–ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย/
กรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
2549–2558 กรรมการบริหารสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานอนุกรรมการการเงิน /
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลงาน / อนุกรรมการบริหารงานบุคคล
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2553-ปัจจุบัน President/Board member,
Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)
2551-ปัจจุบัน Executive Board Committee, International Consortium for Education
Dev. (ICED)
2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2554
รักษาการผู้อํานวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(28 มี.ค.-8 ส.ค.54)
2549-2551 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก.)
2546-2547 ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2544-2548 คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์ (รักษาการ)
2536–2544 รองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
2551–ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2531–2551 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2528–2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2636-2544 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2528–2532 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 17 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 43 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 5

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-12

แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

Prof. Dr. Joewono Widjaja

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2537 D. Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan
ปริญญาโท : 2534 M. Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan
ปริญญาตรี : 2530 B. Eng. (Electronic Engineering), Satya Wacana Christian University,
Indonesia
ตําแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน
2550 - ปัจจุบัน
2544 - 2550
2541 - 2544
2540 - 2541
2538 - 2539
2537 - 2538
2529 - 2530

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
Postdoctoral Fellow, School of Applied Science Nanyang Technological
University, Singapore.
Research Associate, Electronics Engineering Department University of ElectroCommunications, Japan
Lecturer, Satya Wacana Christian University, Indonesia

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 65 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 331 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 11
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แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ

การศึกษา/คุณวุฒิ:ปริญญาเอก : 2544 D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK
ปริญญาโท

: 2540 M.Sc. (Ceramic Processing), University of Leeds, UK

ปริญญาตรี

: 2538 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตําแหน่งปัจจุบัน: คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2558-ปัจจุบัน คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2555-2558 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2554-ปั จ จุ บั น ศาสตราจารย์ ป ระจํ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
2553-2554 รองศาสตราจารย์ป ระจําสาขาวิช าฟิ สิก ส์ สํ านั กวิชาวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
2549-2553 รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546-2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2538-2545 อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 239 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 3314 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 30
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แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ แม่นยํา

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2538 D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK
ปริญญาโท : 2533 M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford, UK
ปริญญาตรี : 2532 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตําแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2554-2558 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
2551-2558 คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน
2550-2558 คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2548-2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2546-2550 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
2546 2550 รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนิกส์ สํานักวิชา
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2545- 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสกิ ส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2540 2545 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2538-2540 นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สํานักงานพลังงานปรมณูเพื่อสันติ
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 25 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 239 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 8

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค-15

ภาคผนวก ค

แบบประวัตสิ ว่ นตัว

ชื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2544 Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada
ปริญญาโท : 2539 M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada
ปริญญาตรี : 2537 วท.บ. (ฟิสิกส์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2546-2549 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2544- 2546 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 18 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 121 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 7

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-16

แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2540 Ph.D. (Physics), Gothenburg University, Sweden
ปริญญาตรี : 2533 วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตําแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:-2553-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
-2553-2554 รักษาการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
-2551-2553 ผู้อํานวยการฝ่าย/รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครต
รอน (องค์การมหาชน)
-2540-2551 ช่วยปฏิบัติงานโครงการก่อตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ในตําแหน่งนักวิจัย/หัวหน้าฝ่าย
-2547-2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
-2541-2547 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-2540-2541 อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 66 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 526 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 10

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค-17

ภาคผนวก ค

แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2544 Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramics Science)
The Pennsylvania State University, USA
ปริญญาโท

: 2538 M.S. (Physics), University of Tennessee, Knoxville, USA

ปริญญาโท

: 2536 วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

: 2534 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตําแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2552-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552-2558 หัวหน้าสถานวิจัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2547-2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 -2547 อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 342 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 1494 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 23

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-18

แบบประวัตสิ ว่ นตัว

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก: 2551 Ph.D. (Physics), Stanford University, USA
ปริญญาโท : 2550 M.Sc. (Physics), Stanford University, USA
ปริญญาตรี: 2545 B.Sc. (Physics), University of California, Santa Barbara, USA
ตําแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2558-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553-2555 อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552-2553 นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย :
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 47 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 2170 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 23

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค-19

ภาคผนวก ค

แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Michael F. Smith

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2548 Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada
ปริญญาโท : 2543 M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada
ปริญญาตรี : 2541 B.Sc. (Physics), McMaster University, Canada
ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553-2556 อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552
Part-time Lecturer, University of Queensland, Australia
2550-2553 Postdoctoral Fellow, University of Queensland, Australia
2548-2550 นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
2542-2547 Teaching Assistant, University of Toronto, Canada
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 33 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 427 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 9

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-20

แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2552 วท.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท : 2548 วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี : 2545 วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2555-2557 อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553-2555 อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 19 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 29 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 4

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค-21

ภาคผนวก ค

แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2553 Ph. D. ( Optics) , College of Optics and Photonics, University of Central
Florida, USA
ปริญญาโท : 2550 M. S. ( Optics) , College of Optics and Photonics, University of Central
Florida, USA
ปริญญาตรี : 2543 วศ.บ. (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:
2558 – ปัจจุบัน
2558 - 2558
2554 - 2558
2553 - 2554
2548 - 2552
2546 - 2547
2545 - 2546
2543 - 2545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ฯ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
Post Doctoral Fellow, Institute of Optics, University of Rochester, USA
Research Assistant, Optical Diagnostics and Applications Laboratory, USA
Data Manager, Thailand’s Ministry of Public Health and U.S. Center of Disease
Control and Prevention Collaboration (TUC), Thailand.
ผู้ช่วยสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกร บริษัทโตเกียวคอยล์เอ็นจิเนียริ่งไทยแลนด์ ลําพูน

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 54 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 336 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 9

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-22

แบบประวัตสิ ว่ นตัว

ชื่อ

อาจารย์ ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2543 Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA
ปริญญาโท : 2541 M.S. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA
ปริญญาตรี : 2535 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2555-ปัจจุบัน ผู้อาํ นวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552-2555 รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2549-2552 ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 62 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 670 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 15

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค-23

ภาคผนวก ค

แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ

อาจารย์ ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2539
ปริญญาโท : 2534
ปริญญาตรี : 2532

Ph.D. (Astrophysics), University of Durham,
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตําแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:
2555-ปัจจุบัน
2555-2555
2544-2556
2539-2544

อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
รักษาการผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
นักวิจัย/รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 6 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 6 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 2

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-24

แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ

อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2547 วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี : 2542

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตําแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน: 2549 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2547- 2548 นักมาตรวิทยาฝึกหัด สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 16 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 43 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 4

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค-25

ภาคผนวก ค

แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ

อาจารย์ ดร. วรศม กุนทีกาญจน์

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2556 Ph.D. Applied Physics, Stanford University, USA
ปริญญาโท : 2552 M.Sc Applied Physics, Stanford University, USA
ปริญญาตรี : 2549 Sc.B Physics with Magna Cum Laude, Brown Unviersity, USA
ตําแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:
2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจยั
จํานวนเรื่อง 20 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 448 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 11

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-26

แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ

อาจารย์ ดร. วรินทร ศรีทะวงศ์

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2553 Ph.D. (Applied Physics), Graduate University for Advanced Studies, Japan
ปริญญาโท : 2549 วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : 2546 วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:
2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2555-2557 นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553-2555 นักวิจัยหลังปริญญาเอก Homer L. Dodge Department of
Physics and Astronomy, The University of Oklahoma, USA
2553-2553 นักวิจัย High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 12 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 200 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 7

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค-27

ภาคผนวก ค

แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2557 Ph.D.( Physics of Nanostructures and Advanced Materials), University of
the Basque Country, Spain
ปริญญาโท : 2554 M.Sc. in Nanoscience, University of the Basque Country, Spain
ปริญญาโท : 2550 วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : 2546 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตําแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:
2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 11 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 414 การอ้างอิง
มีค่า h-index = 6

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-28

แบบประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ

อาจารย์ ดร. สุกัญญา เตชะไตรภพ

การศึกษา/คุณวุฒิ:
ปริญญาเอก : 2545
ปริญญาโท : 2540
ปริญญาโท : 2538
ปริญญาตรี : 2535

Ph.D. (Electrical Engineering), University of Maryland, USA
M.Eng. (Electrical Engineering), University of Maryland, USA
วท.ม. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตําแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์
ประวัติการทํางาน:
2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2545 - 2558 อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ฯ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
2543 – 2545 Teaching Assistant for Optoelectronics Laboratory, University of Maryland at
College Park
2535 – 2538 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จํานวนเรื่อง 3 เรื่อง
จํานวนการอ้างอิงทั้งหมด 0 การอ้างอิง
มีค่า h-index = -

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก ง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

มคอ. 2

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ง-1

ภาคผนวก ง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

4

5

2

3

2

3

2

3

4

5. ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

วิชาแกน
105613 กลศาสตร์
105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
วิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี
และฟิสิกส์อนุภาค
105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ง-2

ภาคผนวก ง

105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
105974 ระบบหลายควาร์ก
วิชาเลือกในแขนงวิชาดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟสิ ิกส์
และจักรวาลวิทยา
105633 ดาราศาสตร์
105634 จักรวาลวิทยา
105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
วิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์สารควบแน่น
105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
105753 การปลูกผลึก
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
105764 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็ง
และวัสดุระดับนาโน
105853 สภาพนํายวดยิ่ง

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ง-3

ภาคผนวก ง

105854 วิธีการคํานวณสําหรับวัสดุจริง
105855 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
วิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค
และแสงซินโครตรอน
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
105742 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลําเลียง
แสง
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
วิชาเลือกทั่วไป
105503 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับฟิสิกส์
105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
105703 ฟิสิกส์คํานวณ
105704 ทฤษฎีกลุ่ม
105713 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
105714 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสําหรับการวิจัยฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ง-4

ภาคผนวก ง

105745 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสญ
ุ ญากาศ
105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
105782 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
105784 หัวข้อที่เลือกสรรสําหรับแก้ปัญหาทาง
อุตสาหกรรม
105788 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม
วิชาเลือกในสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
105601 วิธิเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสําหรับฟิสิกส์
ประยุกต์
105604 การจําลองแบบและการจําลองในฟิสิกส์
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
105616 อุณหพลศาสตร์
105618 กลศาสตร์ของไหล
105619 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ง-5

ภาคผนวก ง

105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการ
ประยุกต์ใช้
105653 ฟิสิกส์วัสดุ
105654 วัสดุนาโน
105655 ฟิสิกส์โพลิเมอร์
105656 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้
งาน
105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
105663 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ํา
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
105667 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
105668 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
105683 ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
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105684 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ
และวิศวกร
105685 บทนําสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
105716 คลื่นและโซลิตอน
105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
105771 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆ
ในฟิสิกส์อนุภาค
105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
105785 ชีวฟิสิกส์
105786 ฟิสิกส์การแพทย์
105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
105813 ฟิสิกส์ที่ความดันสูง
105814 ธรณีฟิสิกส์
105815 ฟิสิกส์บรรยากาศ
105825 การคํานวณเชิงควอนตัม

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ง-7

ภาคผนวก ง

105864 หลักการฮอโลกราฟี
105865 การประมวลผลข้อมูลทางแสง
105913 อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
105914 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา
105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิลม์ บางและการประยุกต์
วิชาเลือก
105606 การทําวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
วิชาสัมมนา
105696 สัมมนา 1
105697 เสวนา 1
105796 สัมมนา 2
105797 เสวนา 2
105896 สัมมนา 3
105897 เสวนา 3
105996 สัมมนา 4
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105997 เสวนา 4
วิชาวิทยานิพนธ์
105699 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
105799 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (สําหรับผู้ที่ถือวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต)
105999 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (สําหรับผู้ที่ถือวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ง-9

ภาคผนวก ง

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทํางานให้เต็มกําลังความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สร้างความเคารพและศรัทธาใน
ตนเองได้
(3) มีจิตสํานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์ขั้นสูง
(2) มีค วามรู้เท่าทันในสภาวการณ์ ของโลกปัจจุบัน ที่มีค วามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านฟิสิกส์ และวงการวิจัยได้
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการดําเนินชีวิต มีความรู้ขั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ และสามารถนํามาบูรณาการการค้นคว้าวิจยั ได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ด วิเคราะห์อ ย่ างเป็น ระบบ และมี เหตุ มี ผ ล ตามวิ ธีก ารทางวิท ยาศาสตร์
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนํา
ข้อสรุปมาใช้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทาง
ความคิด นําความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(3) มีค วามเป็น ผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นํา และสมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
(3) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและ
สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
(3) มี ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ ละตรรกศาสตร์ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การ
ดํารงชีวิต
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพือ่ การประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียน
การสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่ อดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขา
วิชาฟิสิกส์
3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
จํานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)

3

3

3

3

3

3

3

9 11 12 12 12
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
8 9 10 10 10

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
- ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และ
- มีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ปี
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ภาคผนวก ฉ
แผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังสําหรับหลักสูตร (PLOs) กับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังสําหรับรายวิชา (CLOs)
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
CLOs/PLOs PLO1
CLO1
•
CLO2
•
CLO3
•
•
CLO4
•
CLO5
•
CLO6
•
CLO7
•
CLO8
•
•
CLO9
•
CLO10
•
•
CLO11
•
CLO12
•
CLO13
•
•
CLO14
•
CLO15
•
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสําหรับหลักสูตร (PLOs)
1) ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์หลักฟิสิกส์ในวิชาแกนและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญใน
ฟิสิกส์ขั้นสูงในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
2) ผลิตบัณฑิตที่สามารถดําเนินการทบทวนวรรณกรรมในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
3) ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ/หรือเทคนิคการทดลองในการต่อยอดองค์
ความรู้ทางฟิสิกส์
4) ผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร/อธิบายผลงานวิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาและแก่ประชาคม
ฟิสิกส์ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ผลิตบัณฑิตที่มที ักษะการสอนฟิสิกส์
6) ผลิตบัณฑิตฟิสกิ ส์ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทกั ษะการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
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ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังสําหรับรายวิชา (CLOs)
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สําคัญในโจทย์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
describe concepts in complicated physics problems related to this course
2. สามารถดําเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
execute basic problem-solving strategies for problems related to this course
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
describe knowledge in the frontier physics
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
show responsibility and discipline
5. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สําหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and
analyze data related to this course with safety
6. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคํานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
analyze the research experimental data or simulation by appropriate means
7. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
make use of research database
8. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
communicate, review and discuss physics knowledge
9. มีทักษะการสอนฟิสิกส์ได้
have teaching skills in physics
10. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันได้
relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
11. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปญ
ั หาทางอุตสาหกรรมได้
relate and apply physics knowledge to industrial problems
12. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
relate and apply physics knowledge related to this course
13. สามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยได้
design and conduct research
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ฉ-3

ภาคผนวก ฉ

14. มีทักษะในการทํางานกลุ่มวิจัยได้
have research collaboration skills
15. มีทักษะในการทํางานระหว่างกลุ่มวิจัยได้
have interdisciplinary research collaboration skills
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รายการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
เฉพาะส่วนที่มกี ารปรับปรุง
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ระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต) สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
จํานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
(1) กลุ่มวิชาสัมมนา
(2) วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง

หน่วยกิต
หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไม่น้อยกว่า 62 จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เรียนตลอดหลักสูตร
2
(1) กลุ่มวิชาสัมมนา (กลุ่มวิชาสัมมนา เป็นรายวิชาที่
กําหนดให้เรียนเพิม่ เติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 60
(2) วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง

หน่วยกิต
หมายเหตุ
ไม่น้อยกว่า 60
2
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ไม่น้อยกว่า 60 2558

แบบ 2.1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และเพิ่มเติมรายวิชาเลือกให้ทันสมัยเพื่อรองรับความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และสอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรคู่ขนาน
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต

หมายเหตุ

105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสําหรับฟิสิกส์
ประยุกต์ Mathematical and Numerical
Methods for Applied Physics
105606 การทําวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
Research with large collaborations
105619 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
Mechanics and Thermal Physics
105656 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้งาน
3D Printing Technology and Applications

4

รายวิชาใหม่

2

รายวิชาใหม่

4

แก้ไขชื่อรายวิชา

4

รายวิชาใหม่

รายวิชาเลือก
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

105863 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
Laser Technology and Applications

105683 ชีวโฟโตนิกส์เบื้องต้น
Introduction to Biophotonics

105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสกิ ส์
Selected Topics in Physics

หน่วยกิต

4

4

4

หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
Fundamentals of Photonics
105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
Laser Technology and Applications
105667 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น Nonlinear Optics
105668 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
Optical Systems Design
105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
Optical Tomography
105683 ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
Biomedical Optics
105685 บทนําสู่ฟสิ ิกส์ประยุกต์
Introduction to Applied Physics
105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Advanced Electronics
105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
Quantum Electronics I
105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
Quantum Electronics II
105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
Laser in Industry
105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสกิ ส์ 1
Selected Topics in Physics I

ภาคผนวก ช

หน่วยกิต
4

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

4

แก้ไขรหัสรายวิชา

4
4

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่

4

แก้ไขชื่อรายวิชา

2

รายวิชาใหม่

4

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

4

รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่

4

แก้ไขชื่อรายวิชา
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
105784 หัวข้อที่เลือกสรรสําหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
Selected Topics for Industrial Problem
Solving
105788 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสกิ ส์ 2
Selected Topics in Physics II
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
Entrepreneurship and Innovation

ภาคผนวก ช

หน่วยกิต
4

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่

2

รายวิชาใหม่

แบบ 2.2 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเดิม
รายวิชาเลือก

หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่

หน่วยกิต

หมายเหตุ
มีการปรับปรุงเช่นเดียวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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