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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
Master of Science Program in Applied Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ระดับมหาบัณฑิต
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
อักษรยอภาษาไทย:
อักษรยออังกฤษ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกสประยุกต)
Master of Science (Applied Physics)
วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
M.Sc. (Applied Physics)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
แผน ก 1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธโดยไมตองมีการศึกษารายวิชา) จำนวนหนวยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แผน ก 2 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธและมีการศึกษารายวิชา) จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แผน ข (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทำวิทยานิพนธ) จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
1
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับมหาบัณฑิต
แผน ก1 แผน ก2 และ แผน ข เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี วาดวยการศึกษาขั้น (ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่
เกี่ยวของ หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการรวมผลิตบัณฑิตเปนไปตาม
บันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปจจุบันยังไมมี
ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป นหลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 ปรับ ปรุงจาก หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช า
ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูต รมี ความพรอมในการเผยแพรห ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายสันติ แมนศิริ
คุณวุฒิ
D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (2001)
M.S. (Ceramic Processing), University of Leeds, UK (1997)
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2538
ตำแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
(2) นายวรวัฒน มีวาสนา
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), Stanford University, USA (2008)
M.S. (Physics), Stanford University, USA (2007)
B.S. (Physics), University of California, Santa Barbara, USA (2002)
ตำแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
(3) นายประยูร สงสิริฤทธิกุล
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), Gothenburg University, Sweden (1997)
วท.บ. (ฟสิกส (เกียรตินิยมอันดับ 1)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2533
ตำแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมี รายได เฉลี่ ยอยูในชว งที่ติดกับ ดักรายไดป านกลาง หนึ่ งในสาเหตุห ลักคือ
โครงสรางพื้นฐานในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังอยูในอันดับที่ตองพัฒนา โดยการพัฒนา
ประเทศนั้น จําเปนตองอาศัยนักวิทยาศาสตรเพื่อดําเนินการวิจัยและประยุกตใชผลจากการวิจัย
นั้ น ให เกิ ด ประโยชน ท างอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง สาขาวิ ท ยาศาสตรที่ ช ว ยส ง เสริ ม การพั ฒ นาดา น
อุตสาหกรรมสาขาวิชาหนึ่งคือสาขาวิชาฟสิกสประยุกต ประเทศที่พัฒนาแลวจะมีจํานวนนักวิทยา
ศาสตรตอประชากรอยูในระดับสูง แตประเทศไทยนั้นยังมีสัดสวนคอนขางต่ำ ดังนั้นการผลิตนัก
ฟ สิ กส ป ระยุ กต จึ งสํ าคั ญ มากในการสรางกํ าลังคนเพื่ อ ไปพั ฒ นาประเทศโดยเฉพาะทางดาน
เศรษฐกิจ
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันประเทศไทยกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมประเทศจึงมีความ
จำเป นที่ ตองสรางกำลังคนที่ มีทักษะและความรูที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีซึ่งจะมี สวนในการสงเสริมสั งคมและมีบุคลากรที่สอดคล องกับ ความตองการในยุค
อุตสาหกรรม 4.0
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรฟสิกสประยุกตที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีประสบการณการวิจัยในเชิง
ประยุกตมากขึ้น เขาใจปญหาจากภาคอุตสาหกรรมและมีทักษะในการประยุกตใชความรูฟสิกส
เพื่อเปนแนวทางแกปญหานั้นๆได ทำการผลิตบุคลากรฟสิกสประยุกตที่มีคุณภาพสูงและเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ของสาขาวิชาฟสิกสป ระยุกตนับเปนความจำเปนในการตอบสนองความ
ตองการของประเทศและมีสวนสนับสนุนใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดในระยะยาว
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ไดแก
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. วิจัย คนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนำผลการวิจัย
และพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศ และแขงขันไดในระดับนานาชาติ
3. ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากขึ้น
4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงเปนที่ชัดเจนวาการพัฒนาหลักสูตรดานฟสิกสประยุกตสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอยางดี
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
เปนหลักสูตรคูขนานกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต สาขาวิชา
ฟสกิ ส ที่ดำเนินการในปจจุบัน รวมทั้งเปนหลักสูตรที่รองรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
“หลักสูตรที่มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ที่มีความพรอมในการทำงานวิจัยและพัฒนา มี
ทัก ษะและความสามารถ ในการประยุกต ใช ความรูแ ละเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒ นาให เกิ ด
ความรูใหม หรือตอยอดจากองคความรูเดิม รวมทั้งสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระตาม
ความเชี่ยวชาญได เพื่อรวมพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
ฟสิกสเปนวิทยาศาสตรที่สำคัญมากแขนงหนึ่งที่มีความจำเปนตอการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในปจจุบันโครงสรางเศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนโฉม
หนาไปอยางรวดเร็ว ผูประกอบการตองปรับตัวใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหทันทวงที เปลี่ยน
การดำเนินชีวิตเขาสูโลกของขอมูล ขาวสาร เปนผลมาจากความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร ซึ่งลวนแลวมาจากการประยุกตใชความรูทางฟสิกส
เปนสวนสำคัญ และเปนที่ประจักษวาการที่ประเทศจะกาวทันกระแสโลกาภิวัฒนจำเปนที่จะตอง
มีกำลังคนที่มีความสามารถ พรอมรับมือกับเทคโนโลยีเกิดใหมในปริมาณที่เพียงพอ กอปรกับใน
รอบสามทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาดานการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยเปนไปอยาง
รวดเร็ ว มาก แต ผ ลิ ต กำลั งคนทางวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่ อรองรับ การพั ฒ นาทำได ไม
เพี ย งพอ ทำให เ กิ ด การขาดแคลนกำลั ง คนระดั บ สู ง ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูแลวก็ไมอาจตอบสนองความตองการดังกลาวไดอยางเพียงพอ ทั้งดาน
กำลังความสามารถในการผลิต และความไมพรอมที่ จ ะผลิ ตกำลังคนระดั บ สูงให ตรงกับ ความ
ตองการของตลาดแรงงานได โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรดานฟสิกส และฟสิกสประยุกตที่
สามารถตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูงของดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการ
สนองตอบนโยบายของรั ฐ บาล ที่ ต อ งการให ป ระเทศไทยพึ่ งตนเองได ท างวิท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี และสาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดเปด
ใหมีการเรียนการสอนทางดานฟสิกสมาตั้งแตปการศึกษา 2540 และดวยวิสัยทัศนที่กวางไกลของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกอปรกับความสามารถของคณาจารยและนักศึกษาทำใหในชวงกวาสิบปที่
ผานมา สาขาวิชาฟสิกส ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จนเปนสาขาวิชาฟสิกสที่ไดถูก
จัด ลำดั บ โดย สำนั กงานกองทุ น สนับ สนุ น การวิจั ย (สกว.) ว ามีความเป น เลิ ศทางวิช าการวิจั ย
ฟ สิ กส เปน ลำดั บ ที่ห นึ่ งของประเทศเป น เวลาสี่ ค รั้งต อกั น ในป พ.ศ. 2550 2552 2554 และ
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2557 จึ งมีศักยภาพในการผลิ ตกำลังคนเพื่อสนับ สนุน การพัฒ นาเทคโนโลยีที่จำเปน สำหรับ
ประเทศได
อย า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ขั้ น สู ง เพื่ อ รองรั บ ภาคผลิ ต หรื อ ผู ป ระกอบการ
ภายในประเทศจำเป น ต อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงองค ค วามรู ด า นวิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานเข า กั บ การ
ประยุกตใชงานจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแกโจทยปญหาจริงจากทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางตนแบบเชิงพาณิชย เพื่อเปนการรองรับความตองการดังกลาวของ
ประเทศ สาขาวิชาฟสิกสไดริเริ่มการพัฒนาหลักสูตรใหมสาขาวิชาฟสิกสประยุกตขึ้นในป พ.ศ.
2555 โดยมุงเนน การผลิตและพั ฒ นาบุ คลากรที่ มีความสามารถเฉพาะทางในการประยุกตใช
ความรูทางฟสิกสเขากับงานเชิงวิศวกรรม หรือการแกปญหาและพัฒนากระบวนการผลิตในภาค
การผลิต เพื่อจะไดกลุมบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายในการนำพาประเทศไทยกาวขาม
กับการเปนประเทศที่อยูในกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ทั้งนี้ เพื่อใหความเชื่อมโยงดานการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมมีความเดนชัดยิ่งขึ้นใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาไดพิจารณาเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ข ซึ่งเนนการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระหรือการทำโครงการปญหา
พิเศษ โดยไมมีการทำวิทยานิพนธ มีเปาหมายเพื่อผลิตนักวิจัยภาคอุตสาหกรรมที่มีความรูทาง
ฟ สิ กส อ ย า งลึ กซึ้ งและสามารถนำไปประยุกตในการแกป ญ หาในภาคอุ ต สาหกรรมได อยางมี
ประสิทธิภาพ
ความสําคัญของหลักสูตร
จากความพรอมดานบุคลากร ความพรอมดานครุภัณฑ อุปกรณการวิจัย รวมถึงการรวม
จั ด ตั้ งและการมี ค วามร ว มมื อ ต อเนื่ อ งเป น อย างดี กั บ สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค ก าร
มหาชน) ซึ่งมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยูใน
พื้ น ที่ ของมหาวิท ยาลั ย ในช ว งเวลาสองทศวรรษที่ ผ านมา นอกจากนี้การจัดตั้งหอดูดาวสว น
ภูมิภาค นครราชสีมา ของสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติในพื้นที่มหาวิทยาลัย นับเปนการสราง
ขอไดเปรียบดานโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาฟสิกสจึงไดดำเนินการหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่เนนหนักในการใหการศึกษาดาน ฟสิกส
ทฤษฎี (Theoretical Physics) ฟ สิ ก ส ด า นเครื่ อ งเร งอนุ ภ าค (Accelerator Physics) ฟ สิ ก ส
สสารควบแนน (Condensed Matter Physics) นาโนฟสิกส (Nanophysics) ฟสิกสอนุภาคและ
นิ ว เคลี ย ร (Nuclear and Particle Physics) ฟ สิ ก ส ด าราศาสตร (Astrophysics) รวมถึ งการ
ประยุกตใขแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Applications) และไดขยายกรอบการ
ดำเนินงานเมื่อ 5 ปที่ผานมา โดยการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรกาวหนา สาขาวิชาฟสกิ ส
จนถึงปจจุบัน สาขาวิชาฟสิกสมีผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติที่มีคาดัชนีผลกระทบกวา
240 เรื่องที่ผลิต จากสาขาวิชาฟ สิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี โดยในจำนวนดังกลาวมี
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วารสารชั้ น นำที่ มี ค าดั ช นี ผ ลกระทบสู งอย า ง Nature, Science, Physical Review Letters,
Physical Review และ Applied Physics Letters ประมาณ 40 เรื่ อ ง จากผลงานดั ง กล า ว
สาขาวิชาฟสิกส ไดรับประเมินคุณภาพในระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) เปนลำดับที่หนึ่งของประเทศ
ดานการวิจัยวิชาการฟสิกส โดย สกว. นับเปนที่ประจักษถึงความเขมแข็งทางดานวิชาการของ
สาขาวิชาฟสิกส และเพื่อนำความเขมแข็งทางดานวิชาการดังกลาวมาชวยพัฒนาประเทศในภาพ
ที่กวางมากขึ้น รวมถึงการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น สาขาวิชาฟสิกสจึง
ไดพัฒนาหลักสูตรใหมในสาขาวิชาฟสิกสประยุกตขึ้นในป พ.ศ. 2555 เพื่อนำความรูทางวิชาการ
ที่สาขาวิชาฟสิกสมีความเขมแข็งอยูแลวมาประยุกตใชในเชิงวิศวกรรม เชิงอุตสาหกรรม รวมถึง
การบู ร ณาการความรู เข า กั บ สาขาวิช าอื่ น ๆ เช น เคมี ชี ว วิ ท ยา เทคโนโลยีก ารเกษตร และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งในชวง 5 ปที่ผานมา ไดมีการผลิตบัณฑิตฟสิกสประยุกตในระดับปริญญา
โทที่มีคุณภาพไปแลวเปนจำนวนมากกวา 5 คน ในขณะเดียวกันยังมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอยูจำนวนกวา 35 คน นับไดวาเปนสถาบันที่ทำการผลิตกำลังคนทางฟสิกสขั้น
สูงไดมากเปนลำดับตนของประเทศ
ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถใชวุฒิการศึกษาจากดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
สาขาตาง ๆ ที่นอกเหนือจากสาขาวิชาฟสิกส/ฟสิกสประยุกตได ซึ่งหลักสูตรฟสิกสประยุกตเนน
ใหการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญใน 6 ดาน ไดแก
1) ดานนาโนวิทยาและวัสดุขั้นสูง (Nanoscience and Advanced Materials) เปนการ
ประยุกตใชความรูฟสิกสในเรื่องตาง ๆ ไดแก การพัฒนาวัสดุตาง ๆใหมีสมบัติที่ทางกายภาพและ
แม เหล็กไฟฟ าที่ ห ลากหลายเพื่ อการตอบสนองกั บ การพัฒ นาเชิงอุ ตสาหกรรมด านวัส ดุขั้น สู ง
อุตสาหกรรมฮารดดิสก และการวิจัยดานพลังงานทดแทน
2) ดานการประยุกตใชแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Applications) เป น
การนำเทคนิควิเคราะหโดยใชแสงซินโครตรอนที่มีความสามารถเฉพาะมาประยุกตใชรวมกับการ
วิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ไดแก วัสดุศาสตร เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร
สุขภาพ รวมถึงการแกปญหาเฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรม
3) ด า นฟ สิ ก ส นิ ว เคลี ย ร ป ระยุ ก ต (Applied Nuclear Physics) เพื่ อ เรี ย นรู เทคโนโลยี
สำหรับการประยุกตใชความรูทางนิวเคลียรในการผลิตพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ ลด
นอยลงอยางมากในอนาคตอันใกล รวมถึงการการประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรอื่น ๆ
4) ด านทั ศ นศาสตร ป ระยุ ก ต (Applied Optics) เพื่ อ การประยุ ก ต ใช ค วามรู ท างทั ศ น
ศาสตรในการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหเชิงแสงเพื่อใชในทางวิศกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
เรื่องการสื่อสารขอมูลทางแสง และ การประยุกตใชงานในเครื่องมือตรวจรักษาทางการแพทย
5) ด า นชี ว ฟ สิ ก ส แ ละฟ สิ ก ส ก ารแพทย (Biophysics and Medical Physics) เพื่ อ การ
ประยุกตใชความรูทางฟสิกสเขากับการศึกษาทางชีววิทยา รวมถึงการสรางและพัฒนาเทคนิคตาง
ๆ เพื่อการตรวจสอบและรักษาในการแพทย
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6) ดานฟสิกสอุตสาหกรรม (Industrial Physics) เปนการเชื่อมโยงความรูทางฟสิกสเขา
กับ เทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีอยูแลวในปจจุบัน เชน เทคโนโลยีสุญญากาศ ฟลมบาง สารแมเหล็ก
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ เซนเซอร และทรานซดิวเซอร เปนตน เพื่อการประยุกตใช
งานเทคโนโลยีเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนความรูทางเทคโนโลยีพื้นฐานที่สามารถใช
ควบคูหรือตอยอดของการศึกษาทั้ง 5 ดานที่กลาวมาขางตน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในการพัฒนาประเทศใน
ยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงตอไป โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. สามารถแสดงความรูเชิงทฤษฏีพื้นฐานในดานฟสิกสประยุกต
2. สามารถประยุกตกฎทางฟสิกส เพื่อศึกษาการแกปญหาของภาคอุตสาหกรรมได และ
นำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพอิสระ
3. แสดงให เห็ น ถึ งความสามารถในการใช ภ าษาอั งกฤษ และการสื บ ค น เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการวิจัยในสาขาฟสิกสประยุกตที่ตนเองเชี่ยวชาญ
4. มีทักษะและความสามารถในการดำเนินการวิจัย ใหสำเร็จตามแผนงานที่วางไว เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิต โดยพัฒนาใหเกิดความรูใหม หรือตอยอดจากองคความรูเดิม
ไดอยางสรางสรรค
5. มีทักษะการสื่อสารทางวิชาการทั้งแบบพูดและเขียนทั้งในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรม
6. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และการทำงานรวมกับผูอื่นได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
- พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพือ่
ใหสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตกรรมที่เกี่ยวของ
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปลีย่ นแปลงดานวิชาการ และ
อุตสาหกรรม
- ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน
เพื่อใหนักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู

กลยุทธ
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของภาคราชการ และ
หนวยงานอื่น ๆ ในดานกําลังคน
การพัฒนา การวิจัย การสราง
นวัตกรรมตาง ๆ
2. สรางการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการพัฒนาหลักสูตร
3. มีระบบติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอยางสม่ำเสมอ
4. ใหความรูทางวิชาชีพแกอาจารย
เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานความตองการจาก
ภาคสวนตาง ๆ
2. รายงานผลการฝกงานของ
นักศึกษา
3. รายงานการประชุมของอาจารย
ประจําหลักสูตร
4. ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต
5. ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
6. เอกสารการไดรับการพัฒนาทาง
วิชาชีพของอาจารย
7. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

มคอ. 2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบไตรภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
1 หนวยกิต ในระบบไตรภาค เทากับ 12 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา เทียบเทากับ 0.8 หนวย
กิต ในระบบทวิภาค โดยเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม
ถึงเดือนตุลาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพัน ธ ภาคการศึ กษาที่ 3
เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต
แผน ก1 แผน ก2 และ แผน ข เปนผูสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต(หรือเทียบเทา)
สาขาวิชาฟสิกส/ฟสิกสประยุกต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารีที่ เกี่ ย วข อง หรือ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาบางคนอาจมีพื้นความรูไมเพียงพอแตอาจพิจารณาใหมีการทดลองศึกษาได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อใหคําแนะนําแกนักศึกษาที่มีปญหาใน
ระหวางทดลองเรียน
2) เพิ่มรายวิชาเพื่อปรับพื้นฐานทางฟสิกสประยุกตแกนักศึกษาแรกเขา ไดแก
• วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิงตัวเลขสำหรับฟสิกสประยุกต 4 หนวยกิต
• บทนำสูฟสิกสประยุกต
2 หนวยกิต
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป มีดังนี้
จำนวนรับเขา
2560
2561
2562
ปที่ 1
10
10
10
ปที่ 2
10
10
รวม
10
20
20
คาดวาจะสำเร็จการศึกษา
10
10

2563
10
10
20
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณเปนไปตามที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแนวคิด
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยงบประมาณตามแผนในระยะเวลา 5 ป แสดงในตารางดังนี้
หนวย: พันบาท
ปงบประมาณ (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
คาใชจายในการศึกษาโดยประมาณ 84,000.00 บาทตอป
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในสาขาทางวิทยาศาสตรมากอน เมื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกิตได
2. นักศึกษาสามารถขออนุมัติลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เปน
ประโยชนตอการทำวิทยานิพนธ เพื่อเทียบโอนหนวยกิตและผลการศึกษาได
ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก 1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธโดยไมตองมีการศึกษารายวิชา) จำนวนหนวย
กิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แผน ก 2 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธและมีการศึกษารายวิชา) จำนวนหนวยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แผน ข (การศึกษารายวิช าโดยไมมีการทำวิท ยานิ พ นธ) จำนวนหนวยกิตที่เรีย น
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก 1
(1) กลุม วิชาสัมมนา
รวม
2 หนวยกิต
105697 เสวนา 1
1 หนวยกิต
(Colloquium I)
105797 เสวนา 2
1 หนวยกิต
(Colloquium II)
(2) วิทยานิพนธ 1 เรื่อง
ไมนอยกวา 46 หนวยกิต
105698 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
(M.Sc. Thesis in Applied Physics)
แผน ก 2
(1) กลุมวิชาแกน
รวม
12 หนวยกิต
105615 พลศาสตรไฟฟาประยุกต
4 หนวยกิต
(Applied Electrodynamics)
105619 ฟสิกสกลศาสตรและความรอน
4 หนวยกิต
(Mechanics and Thermal Physics)
105625 ฟสิกสควอนตัมประยุกต
4 หนวยกิต
(Applied Quantum Physics)
(2) กลุมวิชาบังคับ
รวม
8 หนวยกิต
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิงตัวเลขสำหรับฟสิกสประยุกต 4 หนวยกิต
(Mathematical and Numerical Methods for Applied Phys)
105685 บทนำสูฟสิกสประยุกต
2 หนวยกิต
(Introduction to Applied Physics)
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205501 ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
2 หนวยกิต
(Entrepreneurship and Innovation)
(3) กลุมวิชาเลือก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
เลือกตามแขนงวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
(4) กลุมวิชาสัมมนา
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต
105696 สัมมนา 1
1 หนวยกิต
(Seminar I)
(5) วิทยานิพนธ 1 เรื่อง
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
105698 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
(M.Sc. Thesis in Applied Physics)
แผน ข
(1) กลุมวิชาแกน
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
105615 พลศาสตรไฟฟาประยุกต
4 หนวยกิต
(Applied Electrodynamics)
105619 ฟสิกสกลศาสตรและความรอน
4 หนวยกิต
(Mechanics and Thermal Physics)
105625 ฟสิกสควอนตัมประยุกต
4 หนวยกิต
(Applied Quantum Physics)
(2) กลุมวิชาบังคับ
รวม
8
หนวยกิต
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิงตัวเลขสำหรับฟสิกสประยุกต 4 หนวยกิต
(Mathematical and Numerical Methods for Applied Phys)
105685 บทนำสูฟสิกสประยุกต
2 หนวยกิต
(Introduction to Applied Physics)
205501 ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
2 หนวยกิต
(Entrepreneurship and Innovation)
(3) กลุมวิชาเลือก
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
เลือกตามแขนงวิชา และ/หรือ
105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1
8 หนวยกิต
(Graduate Cooperative Education I)
และ/หรือ
105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2
8 หนวยกิต
(Graduate Cooperative Education II)
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(4) กลุมวิชาสัมมนา
105696 สัมมนา 1
(Seminar I)
(5) การคนควาอิสระ
105695 การคนควาอิสระ
(Independent Study)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ไมนอ ยกวา 1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
7
7

หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.2 รายวิชา
(1) กลุมวิชาแกน (Core Courses)
105615 พลศาสตรไฟฟาประยุกต
4(4-0-8)
(Applied Electrodynamics)
105619 ฟสิกสกลศาสตรและความรอน
4(4-0-8)
(Mechanics and Thermal Physics)
105625 ฟสิกสควอนตัมประยุกต
4(4-0-8)
(Applied Quantum Physics)
(2) กลุมวิชาบังคับ (Mandate)
205501 ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Innovation)
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิงตัวเลขสำหรับฟสิกสประยุกต
4(4-0-8)
(Mathematical and Numerical Methods for Applied Phys)
105685 บทนำสูฟสิกสประยุกต
2(2-0-4)
(Introduction to Applied Physics)
(3) กลุมวิชาสัมมนา (Seminar Courses)
105696 สัมมนา 1
1(1-0-9)
(Seminar I)
105697 เสวนา 1
1(1-0-9)
(Colloquium I)
105796 สัมมนา 2
1(1-0-9)
(Seminar II)
105797 เสวนา 2
1(1-0-9)
(Colloquium II)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1(1-0-9)

105896 สัมมนา 3
(Seminar III)
105897 เสวนา 3
1(1-0-9)
(Colloquium III)
105996 สัมมนา 4
1(1-0-9)
(Seminar IV)
105997 เสวนา 4
1(1-0-9)
(Colloquium IV)
(4) กลุมวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (Thesis/Independent Study)
ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
105695 การคนควาอิสระ
7 หนวยกิต
(Independent Study)
ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 และ ก 2
105698 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
(M.Sc. Thesis in Applied Physics)
(5) กลุมวิชาเลือก (Elective Courses)
รายวิชาเลือกทั่วไป
(General Elective Courses)
105604 การจำลองแบบและการจำลองในฟสิกส
4(4-0-8)
(Modeling and Simulation in Physics)
105605 ฟสิกสของการประมาณ
4(4-0-8)
(Back-of-the-Envelope Physics)
105606 การทำวิจัยที่เปนความรวมมือขนาดใหญ
2(2-0-4)
(Research with large collaborations)
105613 กลศาสตร
4(4-0-8)
(Mechanics)
105616 อุณหพลศาสตร
4(4-0-8)
(Thermodynamics)
105618 กลศาสตรของไหล
4(4-0-8)
(Fluid Mechanics)
105663 ฟสิกสที่อุณหภูมิต่ำ
4(4-0-8)
(Low Temperature Physics)
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105669
105716
105766
105767
105771

105782
105783
105784
105788
105825

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การถายภาพตัดขวางดวยแสง
4(4-0-8)
(Optical Tomography)
คลื่นและโซลิตอน
4(4-0-8)
(Waves and Solitons)
อิเล็กทรอนิกสควอนตัม 1
4(4-0-8)
(Quantum Electronics I)
อิเล็กทรอนิกสควอนตัม 2
4(4-0-8)
(Quantum Electronics II)
การใชงานการประมวลผลแบบกริดและกลุมเมฆใน
4(4-0-8)
ฟสิกสอนุภาค
(Application of Grid and Cloud Computation in
Particle Physics)
หัวขอที่เลือกสรรทางฟสิกสประยุกต
4(4-0-8)
(Selected Topics in Applied Physics)
หัวขอที่เลือกสรรทางฟสิกส 1
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics I)
หัวขอที่เลือกสรรสำหรับแกปญหาทางอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Selected Topics for Industrial Problem Solving)
หัวขอที่เลือกสรรทางฟสิกส 2
4(4-0-8)
(Selected Topics in Physics II)
การคำนวณเชิงควอนตัม
4(4-0-8)
(Quantum Computation)

รายวิชาเลือกในแขนงวิชานาโนวิทยาและวัสดุขั้นสูง
(Elective Courses in Nanoscience and Advanced Materials)
105653 ฟสิกสวัสดุ
(Materials Physics)
105654 วัสดุนาโน
(Nanomaterials)
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
(Materials Characterization)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
105656 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการประยุกตใชงาน
4(4-0-8)
(3D Printing Technology and Applications)
105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
4(4-0-8)
(Nanoscience and Nanotechnology)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาการประยุกตใชแสงซินโครตรอน
(Elective Courses in Synchrotron Radiation Applications)
105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ
4(4-0-8)
(X-ray Scattering and Diffraction Techniques)
105644 สเปกโทรสโกปการดูดกลืนรังสีเอ็กซและการประยุกตใช
4(4-0-8)
(X-ray Absorption Spectroscopy and its Applications)
105744 ทัศนศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีระบบลำเลียงแสง
4(4-0-8)
(Applied Optics and Beam Line Technology)
105763 สเปกโทรสโกปของแข็ง
4(4-0-8)
(Solid State Spectroscopy)
105765 สเปกโทรสโกปของอะตอมและโมเลกุล
4(4-0-8)
(Atomic and Molecular Spectroscopy)
105775 ฟสิกสของแสงซินโครตรอน
4(4-0-8)
(Physics of Synchrotron Radiation)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
(Elective Courses in Nuclear Physics)
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
4(4-0-8)
(Quantum Theory I)
105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
4(4-0-8)
(Quantum Theory II)
105673 ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค
4(4-0-8)
(Nuclear and Particle Physics)
105773 ฟสิกสเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
4(4-0-8)
(Nuclear Reactor Physics)
105774 ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
4(4-0-8)
(Applied Nuclear Physics)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาทัศนศาสตรประยุกต
(Elective Courses in Applied Optics)
105661 ทัศนศาสตรกายภาพ 1
4(4-0-8)
(Physical Optics I)
105662 ทัศนศาสตรกายภาพ 2
4(4-0-8)
(Physical Optics II)
105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส
4(4-0-8)
(Fundamentals of Photonics)
105666 เทคโนโลยีเลเซอรและการประยุกต
4(4-0-8)
(Laser Technology and Applications)
105667 ทัศนศาสตรไมเชิงเสน
4(4-0-8)
(Nonlinear Optics)
105668 การออกแบบระบบและอุปกรณเชิงทัศนศาสตร
4(4-0-8)
(Optical Systems Design)
105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตรประยุกต
2(0-6-8)
(Applied Optics Laboratory)
105864 พื้นฐานของฮอโลกราฟ
4(4-0-8)
(Fundamentals of Holography)
105865 ทัศนศาสตรเชิงขอมูล
4(4-0-8)
(Information Optics)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาชีวฟสิกสและฟสิกสการแพทย
(Elective Courses in Biophysics and Medical Physics)
105681 ฟสิกสชีวภาพและการแพทยเบื้องตน
4(4-0-8)
(Introduction to Biological and Medical Physics)
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
4(4-0-8)
(Nanobiotechnology)
105683 ทัศนศาสตรในทางชีวการแพทย
4(4-0-8)
(Biomedical Optics)
4(4-0-8)
105684 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนักฟสิกสและวิศวกร
(Biotechn5606ology for Physicists and Engineers)
105785 ชีวฟสิกส
4(4-0-8)
(Biophysics)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
4(4-0-8)

105786 ฟสิกสการแพทย
(Medical Physics)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
(Elective Courses in Industrial Physics)
105715 อิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
(Advanced Electronics)
105745 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุญญากาศ
(Vacuum Science and Technology)
105768 เลเซอรในอุตสาหกรรม
(Laser in Industry)
105914 เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานซดิวเซอร
(Sensor and Transducer Technology)
105915 เทคโนโลยีหนวยเก็บขอมูล
(Data Storage Technology)
105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
(Semiconductors Technology)
105955 เทคโนโลยีแผนฟลมบางและการประยุกต
(Thin-film Technology and Applications)
รายวิชาเลือกสำหรับแผน ข
105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1
(Graduate Cooperative Education I)
105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2
(Graduate Cooperative Education II)
205501 ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
(Entrepreneurship and Innovation)
205503 กลยุทธทรัพยสินทางปญญา
(Intellectual Property Strategies)
205511 กฎหมายสำหรับผูประกอบการ
(Legal Aspects of Entrepreneurship)
205513 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
(Entrepreneurship Practicum I)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
205514 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1(0-4-0)
(Entrepreneurship Practicum II)
205515 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1(0-4-0)
(Entrepreneurship Practicum III)
205516 ปฏิบัติการการประกอบการ 4
3(0-15-0)
(Entrepreneurship Practicum IV)
รายวิชาเลือกในสาขาวิชาฟสกิ ส
(Elective courses in Physics)
105614 พลศาสตรไฟฟา
4(4-0-8)
(Electrodynamics)
105617 ฟสิกสเชิงสถิติ
4(4-0-8)
(Statistical Physics)
105633 ดาราศาสตร
4(4-0-8)
(Astronomy)
105634 จักรวาลวิทยา
4(4-0-8)
(Cosmology)
105674 ดาราศาสตรฟสิกส
4(4-0-8)
(Astrophysics)
105703 ฟสิกสคำนวณ
4(4-0-8)
(Computational Physics)
105704 ทฤษฎีกลุม
4(4-0-8)
(Group Theory)
105713 กลศาสตรของความตอเนื่อง
4(4-0-8)
(Continuum Mechanics)
105714 ฟสิกสไมเชิงเสน
4(4-0-8)
(Nonlinear Physics)
105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
4(4-0-8)
(Special Relativity and Symmetry)
105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
4(4-0-8)
(Relativity and Space-Time)
105741 ฟสิกสเครื่องเรงอนุภาค 1
4(4-0-8)
(Accelerator Physics I)
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105742
105743
105751
105752
105753
105754
105755
105764

105823
105853
105854
105855
105903
105923
105924

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ฟสิกสเครื่องเรงอนุภาค 2
4(4-0-8)
(Accelerator Physics II)
เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟสิกส
4(2-6-8)
(Instrumentation Techniques for Physics Research)
ฟสิกสของสารควบแนน 1
4(4-0-8)
(Condensed Matter Physics I)
ฟสิกสของสารควบแนน 2
4(4-0-8)
(Condensed Matter Physics II)
การปลูกผลึก
4(4-0-8)
(Crystal Growth)
อิเล็กตรอนไมโครสโกป
4(4-0-8)
(Electron Microscopy)
ทฤษฎีดิสโลเคชัน
4(4-0-8)
(Dislocation Theory)
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของผิวของแข็ง
4(4-0-8)
และวัสดุระดับนาโน
(Electronic Structures of Solid Surface and
Nano-scale Materials)
ทฤษฎีสนามควอมตัม
4(4-0-8)
(Quantum Field Theory)
สภาพนำยวดยิ่ง
4(4-0-8)
(Superconductivity)
วิธีการคำนวณสำหรับวัสดุจริง
4(4-0-8)
(Computational Methods for Real Materials)
ฟสิกสของพื้นผิว
4(4-0-8)
(Surface Physics)
วิธีการทางเรขาคณิตในฟสิกส
4(4-0-8)
(Geometrical Methods in Physics)
ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
4(4-0-8)
(Advanced Quantum Field Theory I)
ทฤษฎีการรบกวนไครอล
4(4-0-8)
(Chiral Perturbation Theory)
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
4(4-0-8)
(Advanced Quantum Field Theory II)
105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
4(4-0-8)
(Heavy Ion Reactions)
105974 ระบบหลายควารก
4(4-0-8)
(Multi-Quark Systems)
ความหมายของเลขรหัสวิชา
พิจารณาตัวเลขประจำวิชาเริ่มจากทางซายมือ ดังนี้
ตัวเลขที่ 1
แสดงถึง สำนักวิชาที่รับผิดชอบ เชน เลข 1 หมายถึง สำนักวิชา
วิทยาศาสตร
ตัวเลขที่ 2 และ 3 แสดงถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เชน เลข 05 หมายถึง
สาขาวิชาฟสิกส
ตัวเลขที่ 4
แสดงถึง ระดับของรายวิชา
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นตน
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง
เลข 8-9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง
ตัวเลขที่ 5
แสดงถึง แขนงวิชา
เลข 0 หมายถึง ฟสิกสทั่วไป คณิตศาสตรสำหรับฟสิกส ฟสิกส
คำนวณ (General Physics, Mathematical
Physics, Computational Physics)
เลข 1 หมายถึง กลศาสตร ไฟฟา แมเหล็ก อุณหพลศาสตร ฟสกิ ส
เชิงสถิติ (Mechanics, Electricity and
Magnetism, Thermodynamics, Statistical
Physics)
เลข 2 หมายถึง ทฤษฎีสนามควอมตัม ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสเชิง
ทฤษฎี (Quantum Field Theory, Quantum
Physics, Theoretical Physics)
เลข 3 หมายถึง สัมพัทธภาพ สภาพโนมถวง ดาราศาสตร
(Relativity, Gravitation, Astronomy)
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ตัวเลขที่ 6

เลข 4 หมายถึง ฟสิกสเครื่องเรงอนุภาค การแผรังสีซินโครตรอน
(Accelerator Physics, Synchrotron
Radiation)
เลข 5 หมายถึง ฟสิกสสถานะของแข็ง ฟสิกสของสารควบแนน
(Solid State Physics, Condensed Matter
Physics)
เลข 6 หมายถึง ฟสิกสของอะตอมและโมเลกุล ทัศนศาสตร
(Molecular and Atomic Physics, Optics)
เลข 7 หมายถึง ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค ดาราฟสิกส (Nuclear
and Elementary Particle Physics,
Astrophysics)
เลข 8 หมายถึง หัวขอที่เลือกสรร และแขนงอื่น ๆ (Selected
Topics and Others)
เลข 9 หมายถึง ปฏิบัติการ สัมมนา วิทยานิพนธ (Laboratory,
Seminar, Thesis)
แสดงถึง ลำดับวิชาในแตละแขนง
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3.1.3 แผนการศึกษา
ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก 1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธโดยไมตองมีการศึกษารายวิชา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
8

สอบประมวลความรู
(Comprehensive examination)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105697 เสวนา 1 (Colloquium I)
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
1
8

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal Defense)
รวม 3
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

12

รวม 8
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ (Thesis) 9

รวม

9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105797 เสวนา 2 (Colloquium II)

1

105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

6

สอบวิทยานิพนธ
(Thesis Examination)
รวม 12

รวม 9

รวม

7

หมายเหตุ

นั กศึ กษาทุ ก คนควรเป น ผู ช ว ยสอนวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารฟ สิ ก ส 1 ปฏิ บั ติ การฟ สิ กส 2
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป หรือเปนผูสอนเสริมวิชาฟสิกส 1 ฟสิกส 2 หรือฟสิกสทั่วไป
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แผน ก 2 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธและมีการศึกษารายวิชา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและ
เชิงตัวเลขสำหรับฟสิกสประยุกต
(Mathematical and Numerical
Methods for Applied Physics)

นก.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตรไฟฟาประยุกต
(Applied Electrodynamics)

205501 ความเปนผูประกอบการ
และนวัตกรรม

2

105685 บทนำสูฟสิกสประยุกต
2
(Introduction to Applied
Physics)
รวม 8
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
4
วิชาเลือก (Elective Course)

4

105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

3

105619 ฟสิกสกลศาสตรและ
ความรอน (Mechanics and
Thermal Physics)

นก.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟสิกสควอนตัมประยุกต
(Applied Quantum Physics)

นก.
4

4

105696 สัมมนา 1 (Seminar I)

1

วิชาเลือก (Elective Course)

4

สอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)

รวม 8
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

8

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

9
4

สอบวิทยานิพนธ
(Thesis Examination)

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal Defense)
รวม 11

รวม 8

รวม

4

หมายเหตุ

นั กศึ กษาทุ ก คนควรเป น ผูช ว ยสอนวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารฟ สิ ก ส 1 ปฏิ บั ติ การฟ สิ กส 2
ปฏิบตั ิการฟสิกสทั่วไป หรือเปนผูสอนเสริมวิชาฟสิกส 1 ฟสิกส 2 หรือฟสิกสทั่วไป
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แผน ข (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทำวิทยานิพนธ)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและ
เชิงตัวเลขสำหรับฟสิกสประยุกต
(Mathematical and Numerical
Methods for Applied Physics)

นก.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตรไฟฟาประยุกต
(Applied Electrodynamics)

205501 ความเปนผูประกอบการ
และนวัตกรรม

2

105619 ฟสิกสกลศาสตรและ
ความรอน (Mechanics and
Thermal Physics)

นก.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟสิกสควอนตัมประยุกต
(Applied Quantum Physics)

นก.
4

4

105696 สัมมนา 1 (Seminar I)

1

วิชาเลือก (Elective Course)

4

สอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)

105685 บทนำสูฟ สิกสประยุกต
2
(Introduction to Applied
Physics)
รวม 8
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
4

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก (Elective Course)

4

วิชาเลือก (Elective Course)

วิชาเลือก (Elective Course)

4

4

หรือ
105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1

8

รวม 8

หรือ
105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1
หรือ
105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2

รวม 8

25

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105695 การคนควาอิสระ

9
7

8
8

รวม 8

3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
(ภาคผนวก ข)

รวม

รวม
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) นายสันติ แมนศิริ
คุณวุฒิ
D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (2001)
M.Sc. (Ceramic Processing), University of Leeds, UK (1997)
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2538
ตำแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105783
หัวขอที่เลือกสรรทางฟสิกส 1
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105616
อุณหพลศาสตร
105653
ฟสิกสวัสดุ
105654
วัสดุนาโน
105664
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
105954
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
(2) นายวรวัฒน มีวาสนา
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), Stanford University, USA (2008)
M.S. (Physics), Stanford University, USA (2007)
B.S. (Physics), University of California, Santa Barbara, USA (2002)
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105617
ฟสิกสเชิงสถิติ
105763
สเปกโทรสโกปของแข็ง
105783
หัวขอที่เลือกสรรทางฟสิกส 1
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105605
ฟสิกสของการประมาณ
105618
กลศาสตรของไหล
105643
เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ
105644
สเปกโทรสโกปการดูดกลืนรังสีเอ็กซและการประยุกตใช
105663
ฟสิกสที่อุณหภูมิต่ำ
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105715

อิเล็กทรอนิกสขั้นสูง

(3) นายประยูร สงสิริฤทธิกุล
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), Gothenburg University, Sweden (1997)
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2533
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105741
ฟสิกสเครื่องเรงอนุภาค 1
105742
ฟสิกสเครื่องเรงอนุภาค 2
105744
ทัศนศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีระบบลำเลียงแสง
105775
ฟสิกสของแสงซินโครตรอน
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105643
เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ
105644
สเปกโทรสโกปการดูดกลืนรังสีเอ็กซและการประยุกตใช
105715
อิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
105741
ฟสกิ สเครื่องเรงอนุภาค 1
105742
ฟสิกสเครื่องเรงอนุภาค 2
(4) นางสาว วรศม กุนทีกาญจน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Applied Physics), Stanford University, USA (2013)
M.Sc. (Applied Physics), Stanford University, USA (2009)
Sc.B. (Physics with Magna Cum Laude), Brown University, USA
(2006)
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105614
พลศาสตรไฟฟา
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105601
วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิงตัวเลขสำหรับฟสิกสประยุกต
105615
พลศาสตรไฟฟาประยุกต
105653
ฟสิกสวัสดุ
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(5) นายอายุทธ ลิ้มพิรัตน
คุณวุฒิ
วท.ด. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2552
วท.ม. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2548
วท.บ. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105613
กลศาสตร
105621
ทฤษฎีควอนตัม 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105673
ฟสกิ สนิวเคลียรและอนุภาค
105773
ฟสิกสปฏิกรณนิวเคลียร
105774
ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
105973
ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
3.2.2 อาจารยประจํา
สาขาวิชาฟสิกส
(1) นายประสาท สืบคา
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), Arizona State University, USA (1984)
M.S. (Physics), Indiana University, USA (1980)
วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
กศ.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2515
ตำแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105614
พลศาสตรไฟฟา
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105773
ฟสิกสเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
105774
ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
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(2) Mr. Yupeng Yan
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), Tuebingen University, Germany (1994)
M.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (1987)
B.Sc. (Physics), Nankai University, P. R. China (1984)
ตำแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105503
คณิตศาสตรประยุกตสำหรับฟสิกส
105622
ทฤษฎีควอนตัม 2
105673
ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค
105704
ทฤษฎีกลุม
105733
สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
105734
สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
105823
ทฤษฎีสนามควอมตัม
105923
ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
105924
ทฤษฎีการรบกวนไครอล
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105773
ฟสิกสเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
105825
การคำนวณเชิงควอนตัม
(3) นายชูกิจ ลิมปจำนงค
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, USA (1999)
M.S. (Physics), Case Western Reserve University, USA (1996)
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2536
ตำแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105614
พลศาสตรไฟฟา
105751
ฟสิกสของสารควบแนน 1
105752
ฟสิกสของสารควบแนน 2
105854
วิธีการคำนวณสำหรับวัสดุจริง
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105616
อุณหพลศาสตร
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105654
105953

วัสดุนาโน
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ

(4) นางสาวพวงรัตน ไพเราะ
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2001)
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (1996)
วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105613
กลศาสตร
105617
ฟสิกสเชิงสถิติ
105853
สภาพนำยวดยิ่ง
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105617
ฟสกิ สเชิงสถิติ
105618
กลศาสตรของไหล
105619
ฟสิกสกลศาสตรและความรอน
(5) นายชิโนรัตน กอบเดช
คุณวุฒิ
Ph.D. (Theoretical Physics), University of London, UK (1995)
M.Sc. (Mathematical Physics), University of London, UK (1990)
วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105503
คณิตศาสตรประยุกตสำหรับฟสิกส
105614
พลศาสตรไฟฟา
105617
ฟสิกสเชิงสถิติ
105621
ทฤษฎีควอนตัม 1
105622
ทฤษฎีควอนตัม 2
105673
ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาค
105925
ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
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ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105771
การใชงานการประมวลผลแบบกริดและกลุมเมฆในฟสิกสอนุภาค
105606
การทำวิจัยที่เปนความรวมมือขนาดใหญ
(6) นายสาโรช รุจิรวรรธน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (2000)
M.S. (Physics), University of Illinois at Chicago, USA (1998)
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2535
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105613
กลศาสตร
105614
พลศาสตรไฟฟา
105745
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุญญากาศ
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105736
เครื่องมือและสเปกโทรสโกปทางดาราศาสตร
105743
เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟสิกส
105914
เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานซดิวเซอร
105915
เทคโนโลยีหนวยเก็บขอมูล
105953
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
105955
เทคโนโลยีแผนฟลมบางและการประยุกต
(7) นายขรรคชัย โกศลทองกี่
คุณวุฒิ
วท.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแ ลว
105503
คณิตศาสตรประยุกตสำหรับฟสิกส
105613
กลศาสตร
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105675
ฟสิกสการแพทย
105774
ฟสิกสนิวเคลียรประยุกต
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105924

ทฤษฎีการรบกวนไครอล

(8) นายสิริโชค จึงถาวรรณ
คุณวุฒิ
วท.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2544
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105604
การจำลองแบบและการจำลองในฟสิกส
(9) Mr. Michael F. Smith
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), University of Toronto, Canada (2005)
M.Sc. (Physics), University of Toronto, Canada (2000)
B.Sc. (Physics), McMaster University, Canada (1998)
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105613
กลศาสตร
105617
ฟสิกสเชิงสถิติ
105621
ทฤษฎีควอนตัม 1
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105613
กลศาสตร
105625
ฟสิกสควอนตัมประยุกต
105716
คลื่นและโซลิตอน
105785
ชีวฟสิกส
105825
การคำนวณเชิงควอนตัม
(10) นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ
คุณวุฒิ
Ph.D. (Materials Science and Engineering: Ceramics Science),
The Pennsylvania State University, USA (2001)
M.S. (Physics), University of Tennessee, Knoxville, USA (1995)
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2536
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534
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ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
105614
พลศาสตรไฟฟา
105617
ฟสิกสเชิงสถิติ
105743
เทคนิคเครือ่ งมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟสิกส
105783
หัวขอที่เลือกสรรทางฟสิกส 1
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105625
ฟสิกสควอนตัมประยุกต
105643
เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ
105644
สเปกโทรสโกปการดูดกลืนรังสีเอ็กซและการประยุกตใช
105682
นาโนไบโอเทคโนโลยี
105683
ทัศนศาสตรในทางชีวการแพทย
105684
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกร
105696
สัมมนา 1
105697
เสวนา 1
105796
สัมมนา 2
105797
เสวนา 2
105896
สัมมนา 3
105897
เสวนา 3
105914
เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานซดิวเซอร
105996
สัมมนา 4
105997
เสวนา 4
(11) นายประพันธ แมนยำ
คุณวุฒิ
D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, UK (1995)
M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford, UK (1991)
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2532
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแ ลว
105753
การปลูกผลึก
105755
ทฤษฎีดิสโลเคชัน
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105783
หัวขอที่เลือกสรรทางฟสิกส 1
ภาระงานสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105754
อิเล็กตรอนไมโครสโกป
(12) นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Astrophysics), University of Durham, UK (1996)
วท.ม. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2534
วท.บ. (ฟสิกส (เกียรตินิยมอันดับ 1)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2532
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105633
ดาราศาสตร
105634
จักรวาลวิทยา
105674
ดาราศาสตรฟสิกส
(13) Mr. Joewono Widjaja
คุณวุฒิ
D.Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan
(1994)
M.Eng. (Electronic Engineering), Hokkaido University, Japan
(1991)
B.Eng. (Electronic Engineering), Satya Wacana Christian
University, Indonesia (1986)
ตำแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105661
ทัศนศาสตรกายภาพ 1
105662
ทัศนศาสตรกายภาพ 2
105791
ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตรประยุกต
105666
เทคโนโลยีเลเซอรและการประยุกต
105864
พื้นฐานของฮอโลกราฟ
105865
ทัศนศาสตรเชิงขอมูล
105866
อิเล็กทรอนิกสควอนตัม
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(14) นายพนมศักดิ์ มีมนต
คุณวุฒิ
Ph.D. (Optics), University of Central Florida, USA (2010)
M.S. (Optics), University of Central Florida, USA (2007)
วศ.บ. (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2543
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105662
ทัศนศาสตรกายภาพ 2
105668
การออกแบบระบบและอุปกรณเชิงทัศนศาสตร
105669
การถายภาพตัดขวางดวยแสง
105685
บทนำสูฟสิกสประยุกต
105785
ฟสิกสการแพทย
(15) นางสาวสุกัญญา เตชะไตรภพ
คุณวุฒิ
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Maryland at College
Park, USA (2002)
M.Eng. (Electrical Engineering), University of Maryland at College
Park, USA (1997)
วท.ม. (ฟสิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2538
วท.บ. (ฟสิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2535
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105665
พื้นฐานของโฟตอนนิกส
105666
พื้นฐานของโฟตอนนิกส
105667
ทัศนศาสตรไมเชิงเสน
105766
อิเล็กทรอนิกสควอนตัม 1
105767
อิเล็กทรอนิกสควอนตัม 2
105768
เลเซอรในอุตสาหกรรม
(16) นางสาว วรินทร ศรีทะวงศ
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics), The Graduate University for Advanced Studies
Japan (2010)
วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2006)
35

มคอ. 2

วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2003)พ.ศ. 2532
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
105733
สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
105734
สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
(17) นายวิวัฒน นวลสิงห
คุณวุฒิ Ph.D. (Physics of Nanostructures and Advanced Materials),
University of the Basque Country (2014)
M.Sc. (Nanoscience), University of the Basque Country (2011)
วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
-ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม
105654
วัสดุนาโน
105664
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
105954
นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
105656
เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการประยุกตใชงาน
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ปจจุบันยังไมมีอาจารยพิเศษที่สอนประจำหลักสูตร
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
มีเฉพาะในระดับปริญญามหาบั ณฑิ ต แบบ ข โดยกำหนดใหมี รายวิชา 105691 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1 และ 105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2 เปนวิชาเลือก
5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การดําเนินงานจัดทําวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การเขียนวิทยานิพนธ
และ การสอบวิทยานิพนธ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการวิจัยทางดานฟสิกสประยุกต โดยสามารถวิเคราะห วางแผนการ
ทดลอง สรุปและนําเสนอผลงานวิจัย โดยกําหนดผลการเรียนรูดังนี้
(1) มีความซื่อสัตยเชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
(2) รูหลักการและทฤษฎีทางฟสิกสเพียงพอที่จะอธิบายผลการทดลอง
(3) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข
(4) สามารถนําเสนอผลการวิจัยโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จำนวนหนวยกิต
ตามขอกำหนดของหลักสูตร
5.5 การเตรียมการ
อาจารยที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธให คําแนะนํ าในการเลื อกปญ หาทางฟสิ ก สป ระยุ ก ตเพื่ อ
ดําเนินการวิจัย และนักศึกษาตองทําการวางแผนการดําเนินการคนควา ระเบียบวิธีวิจัย ทดลอง
วิเคราะหผล พรอมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากขั้นตอนการดําเนินการวิจัย กลาวคือ การวางแผนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย การนําเสนอผลตอกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตลอดจน
การตรวจรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความใฝรู โดยใชทักษะ
- สงเสริมใหคนควาและแกปญหาโดยใชหลักการทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
- สงเสริมใหเรียนรูดวยการแสวงหาความรูดวยตนเอง
- เนนการทําวิจัย กระบวนการวิจัยที่นําไปใชจริง
มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ - มีกิจกรรมกลุมในชัน้ เรียน ในการสัมมนา ที่สงเสริมให
นักศึกษามีภาวะผูนําทางความคิดกลาแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบตอผลงานที่นําเสนอ
- มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแสดงออกซึ่งศักยภาพดาน
ภาวะผูนํา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักการแบงเวลาและทำงานใหเต็มกำลังความสามารถ
(2) มี การควบคุ มตนเอง มีระเบีย บวินัย ความรับ ผิดชอบ สรางความเคารพและ
ศรัทธาในตนเองได
(3) มีจิตสำนึกสาธารณะอยางเขมแข็ง เปนพลเมืองที่มีความหวงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความคิดเห็นของผูอื่น
(5) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.2 ความรู
(1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานฟสิกสขั้นสูง
(2) มี ค วามรู เ ท า ทั น ในสภาวการณ ข องโลกป จ จุ บั น ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานฟสิกส และวงการวิจัยได
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตรหลักในการดำเนินชีวิต มีความรู
ขั้นสูงทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ และสามารถนำมาบูรณาการการคนควาวิจัยได
2.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจ วิเคราะหและประเมินขอมูลจากหลักฐานไดและ
นำขอสรุปมาใช
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(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่เปนนวัตกรรม
ทางความคิด นำความรูทางฟสิกสไปประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
(3) มี ค วามเป น ผู ใฝ รู เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดชี วิ ต สามารถวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหความรูจากแหลงตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง เพื่อนำไปสูการสรางสรรค
นวัตกรรม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนำ โดยสามารถทำงานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนำ และสมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
(3) รูจักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทำงานและอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกร
(4) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสรุป ประเด็น และมีป ระสิทธิภาพในการสื่ อสาร เลื อกใชรูป แบบการ
สื่อสารที่ถูกตองเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(2) มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย
และสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเปนตอการดำรงชีวิต
(3) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ขอมูลทางสถิติและตรรกศาสตรที่จำเปนตอการ
ดำรงชีวิต
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
(ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑการใหระดับคะแนนมีทั้งระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับขั้นและแบบไมแสดงคา
ระดับขั้น ระบบการใหคะแนนแบบแสดงคาระดับขั้นแบงเปน 6 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C และ F
ซึ่งคิดเปนคาระดับขั้น 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0 ตามลําดับ
สําหรับระบบการใหคะแนนแบบไมแสดงคาระดับขั้นแสดงดวยสัญลักษณและความหมายตอไปนี้
S ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory)
U ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W ไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชา (Withdrawal)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รประเมิ น ขอสอบหรือ วิธีก ารประเมิ น ของแต ล ะรายวิช าว า
สอดคลองกับความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม
2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรที่ไดรับแตงตั้งกอนประกาศผลระดับขั้นใหนักศึกษาทราบ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการที่ สถาบัน อุดมศึ กษานั้ นแตงตั้งและตองเป นระบบเป ดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับ
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
- แผน ก แบบ ก๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาพรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบ
ผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและตองเปนระบบ
เปดใหผูสนใจเขารับฟงไดผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิ ช าการหรือนํ าเสนอต อที่ ป ระชุ มวิช าการโดยบทความที่นําเสนอฉบั บ สมบูร ณ (Full
Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำ
กว า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท า และสอบผ า นการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้นพรอมทั้งเสนอ
รายงานการค น คว า อิ ส ระและสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการที่
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สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งโดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดและรายงานการคนควาอิสระหรือ
สวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
หรื อ เป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี วาด ว ยการศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจวัตถุ
ประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงชวยใหคำแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม
1.2 ใหความรู แ ก อาจารยใหม ในดานการบริ ห ารวิ ช าการของสำนั ก วิ ช า การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ เพื่อใหอาจารยปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
เขาใจและอยูในสังคมของมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย หลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหมเกี่ยวกับการ
สอนทั่วไป รวมทัง้ การวัดและประเมินผลเบื้องตน
2. อาจารยท้ังหมดตองไดรับการพัฒนา โดยอาจเขารับการอบรมดานวิชาชีพในหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่
อิงพัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน และการใชและผลิตสื่อ
การสอน
3. สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ
1. สนั บสนุน ใหอาจารยเขารวมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางฟสิกส ฟสิกส
ประยุกต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
2. ส งเสริ มใหอาจารยทํ าวิจั ย และนํ าเสนอผลการวิจัย ในที่ ป ระชุ มทางวิช าการ ตีพิ ม พ
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
3. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
อาจารยประจำจำนวน 3 คน เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร และมีอาจารยประจำจำนวน 5 คน
เปนอาจารยประจำหลักสูตร มีหนาที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องตน ทั้งนี้คุณสมบัติของ
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย ป ระจำหลั ก สู ต รเป น ไปตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สาขาวิชาจัดใหมีการประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อพิจารณากำกับการดำเนินงานของแต
ละหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน อาทิ ที่ประชุมสาขาวิชา เปนผูพิจารณากำหนดอาจารยผูสอนใน
แต ล ะรายวิ ช า รวมทั้ งพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบผลการศึ กษาของทุ ก รายวิช า ตลอดจนรว มกั น
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
หัวหนาสาขานำเสนอคณะผูบริหารของสำนักวิชา (คณะกรรมการประจำสำนักวิชา) เพื่อให
ทราบผลการดำเนินงานของแตละหลักสูตร อนุมัติผลการศึกษาของทุกรายวิชา ใหความเห็นชอบการ
ปรับ ปรุ งและพั ฒ นาหลั กสู ตร ทั้ งนี้ มีคณบดี เปน ผูกํากับ ดูแลและคอยให คําแนะนํา ตลอดจนมอบ
นโยบายปฏิบัติใหแกสาขาวิชา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดจัดให มีระบบประเมินผูสอนโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน เพื่อ
สะทอนผลการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนตอไป
2. บัณฑิต
สาขาวิ ชาฟ สิ กส สำนั กวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี มี ความ
มุงมั่ น ที่จะพั ฒ นาไปสูความเป น เลิศทางวิชาการ และนำผลการวิจัยและพั ฒ นาไปใชในการพั ฒ นา
ประเทศ จึงไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ขึ้น โดยมุ งหวั งให บั ณ ฑิ ตมี คุณ ภาพและผลการเรีย นรูที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถประยุกตหลักฟสิกสในวิชาแกนและแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ในฟสิกสขั้นสูงในแขนงวิชาที่ศึกษาได
2) ผลิตบัณฑิตที่สามารถดำเนินการทบทวนวรรณกรรมในแขนงวิชาที่ศึกษาได
3) ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตใชทฤษฎีและ/หรือเทคนิคการทดลองในการตอยอดองค
ความรูทางฟสิกส
4) ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถสื่ อสาร/อธิ บ ายผลงานวิจั ย แกผูเชี่ย วชาญในแขนงวิช าและแก
ประชาคมฟสิกสทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสอนฟสิกส
43

มคอ. 2

6) ผลิตบัณฑิตฟสิกสที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทักษะการทำงาน
รวมกับผูอื่น
โดยสามารถประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา
สถาบั นวิจั ย สวนราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือหน วยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจน
ประกอบอาชีพอิสระ
ผูที่จะสำเร็จการศึกษาจะต องมีผลงานวิชาการที่ ไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย โดยสภา
วิชาการกำหนด อาทิ มีผลงานตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus หรือ ฐานขอมูลที่
สกอ. ยอมรับ
3. นักศึกษา
การรับเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผูสนใจเขาศึกษา จะยื่นใบ
สมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณี ย หรือทางอินเตอรเนต ผานศูน ยบริการการศึกษา จากนั้ น
ศูนยบริการการศึกษาจะรวบรวมรายชื่อผูสมัครเขาศึกษาของแตละหลักสูตรและแจงใหสาขาวิชา
ดำเนินการคัดเลือก โดยจะทำการทดสอบความรูพื้นฐานและสัมภาษณ จากนั้นสาขาวิชาจะแจง
ผลการคัดเลื อกให ศูน ยบ ริการการศึกษาทราบ เพื่อศู นย บริการการศึกษาจะไดจัด ทำประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามลำดับตอไป
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่มีอาจยังมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ อาจรับเปนนักศึกษาทดลองเรียน
การควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีป
ญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุก
คนจะตอ งทํ าหนา ที่ อาจารยที่ ป รึ กษาทางวิช าการใหแก นั กศึ กษา และควรมี ช ว งเวลาเพื่ อให
นักศึกษาเขาปรึกษาได
การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นั กศึกษามีความสงสัยเกี่ย วกับผลการประเมินในรายวิชาใด ก็สามารถที่ จะขอ
ตรวจสอบผลการสอบ และประเมินได โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การสำเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ก)
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4. อาจารย
การรับอาจารยใหม
การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาเปนผูกําหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตองการ แลวแจงใหสวนการเจาหนาที่ ดำเนินการประกาศรับสมัคร และ
ดำเนิ น การสั ม ภาษณ โดยกรรมการคณะหนึ่ งที่ มหาวิท ยาลัย แต งตั้ง โดยมีอ ธิก ารบดี ห รือ ผูที่
อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน คณบดีและหัวหนาสาขาวิชาเปนกรรมการ รวมทั้งกรรมการอื่น
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการสอนอีกดวย
การบริหารและพัฒนาคณาจารย
มหาวิทยาลั ยโดยสวนการเจาหนาที่มีการปฐมนิ เทศคณาจารย ใหม ให รับ รูพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยและตระหนักในหนาที่ของคณาจารย
สถานพัฒนาคณาจารย จัดการอบรมการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนใหแกคณาจารย
อยูเ สมอ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนมีการประชุมรวมกันในการออกแบบหลักสูตร
การวางแผนจัด การเรีย นการสอน การประเมิน ผล การวิเคราะหปญ หาที่เกิดขึ้น กับ นักศึ กษา
รวมทั้งแนวทางแกไข
สาขาวิชามีการประชุมรวมกันเพื่อจัดผูสอนในแตละรายวิชา รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในการ
เปลี่ยนผูสอนรายวิชาตางๆ เมื่อทำการเรียนการสอนมาไดระยะเวลาหนึ่ง และใหความเห็นชอบ
การประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมขอ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไวสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพื่อใหบณ
ั ฑิตมีผลการเรียน
รูอยางนอยตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาฟสิกสที่กําหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ดวยมหาวิทยาลัยมีระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงทำใหสามารถจัดหา จัดสรร
และใชประโยชนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยสาขาวิชา
ฟสิกสและสำนักวิชาวิทยาศาสตรสามารถเสนอความตองการทรัพยากรไปยังหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของเพื่อจัดหาไดอยางพอเพียง
ความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและสัมมนา
มีอาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 สำหรับจัด การเรียนการสอนแบบบรรยาย
พรอมอุปกรณการสอนที่ทันสมัย มีศูนยบริการการศึกษา เปนผูดูแลรับผิดชอบใหรองรับการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มีอาคารวิชาการ 1 และ 2 สำหรับจัดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสรางทักษะและ
ความรูจากผูเชียวชาญดานตางๆ ไดเปนอยางดี
ความพรอมดานการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการและวิจัย
มี กลุ มอาคารเครื่องมื อ ภายใตการดูแลรับ ผิดชอบของศูน ยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงทำใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย เพียงพอและพรอมสำหรับจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการ และสำหรับการทำวิจัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้งของ สถาบันวิจัยแสง
ซิ น โครตรอน (องค ก ารมหาชน) และ หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา
นครราชสีมา จึงทำใหสาขาวิชาฟสิกส มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ทางดานฟสิกส
ของเครื่องเรงอนุภาค การประยุกตใชแสงซินโครตรอนสำหรับการศึกษาวิจัย รวมทั้งการศึกษา
วิจัยดานดาราศาสตร อยางมีประสิทธิภาพ
ความพรอมดานหนังสือ ตำราและการสืบคนผานฐานขอมูล
มี ห อ งสมุ ด ของสาขาวิ ช าที่ มี ห นั ง สื อ เชิ ง วิ ช าการชั้ น สู ง และมี ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีตำราเรียนทางสาขาวิชาฟสิกสและสาขาวิชาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศและในการวิจัย นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
เพิ่มเติมไดจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของวารสารชั้นนำทางฟสิกสจาก American Physical
Society และ American Institute of Physics ซึ่งมหาวิทยาลัยบอกรับเปนประจำ นอกจากนี้
ยั งมี ระบบบริก ารสารสนเทศที่ ทัน สมั ย และระบบเครือขายคอมพิ วเตอรที่ เชื่อมตอกับ ระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดอื่น ๆ ทั้งในและ
ต า งประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ารยื ม และขอสำเนาเอกสารระหว า งห อ งสมุ ด จาก
สถาบั นอุ ดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหนวยงานที่ ใหความรูทางวิชาการทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีทรัพยากรสารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ดังนี้
หนังสือฉบับพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
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Wood Head
World Sciencetific
สำนักพิมพอนื่ ๆ อาทิ Bentham
E-book Library

12,464
194
3
3,000
153
5
366
2,336
195
49
42
404
227

วารสารฉบับพิมพ
ไดแก วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาตางประเทศ

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชือ่ เรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชือ่ เรือ่ ง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

266 ชื่อเรื่อง
137 ชื่อเรื่อง
129 ชื่อเรือ่ ง

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
ไดแก AAP eJournal ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทางดาน
แพทยศาสตร
ACS Online & ACS Online Archives ฐานขอมูลบรรณานุกรม
บทคัดยอและเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัยจากวารสารดานเคมีและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตั้งแตป ค.ศ.1996 ถึงปจจุบัน สำหรับ ACS Online
Archives ตั้งแตป ค.ศ. 1879 - 1995
AIP/APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิกสของสำนักพิมพ American
Institute of Physics and American Physical Society (AIP ใหขอมูล
ยอนหลัง 5 ปถึงปจจุบัน, APS ตั้งแตป ค.ศ. 1993 ถึงปจจุบัน) ใหขอมูล
บรรณานุกรม บทคัดยอ และเอกสารเต็มของวารสารดานฟสิกส และสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
Annual Reviews ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็ม
วารสารของ Annual Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical
Science, Social Science ยอนหลัง 4 ป ถึงปจจุบัน
ASCE Journal ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสของ American
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4,818 ชื่อเรื่อง
5 ชื่อเรื่อง
36 ชื่อเรื่อง

19 ชื่อเรื่อง

34 ชื่อเรื่อง
37 ชื่อเรื่อง
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Society of Civil Engineering ใหขอมูลเอกสารเต็มของบทความวารสาร
ทางดานการวิศวกรรมโยธา ตั้งแตป ค.ศ. 1995 ถึงปจจุบัน
ASME Digital Collection ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเอกสาร
เต็มของ American Society of Mechanical Engineers ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาไดบอกรับวารสาร ซึ่งสามารถเขาดูเอกสารฉบับเต็มได
Emerald Management e-Journal เปนฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกสทางดานการจัดการ ไดแก การเงินและการบัญชี
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากร
มนุษย อุตสาหกรรมการ จัดการภาครัฐบาล การจัดการขอมูลขาวสารและ
ความรู ธุรกิจระหวางประเทศ การเรียนรูและการพัฒนาการบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศ วิทยาการ การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุ
ศาสตรและวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนสงสินคา การจัดการ
องคกร การจัดการและประเมินผลการเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย สังคม
วิทยา และมานุษยวิทยา ตั้งแตป ค.ศ. 1994 ถึงปจจุบัน
JSTOR ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตร
และสถิติ ตั้งแตป ค.ศ. 2006 ถึงปจจุบัน พรอมทั้งมีสวนของ JSTOR archive
collection
ProQuest Agricultural Science ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ
และเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร
สัตวศาสตร สัตวแพทยศาสตร พืชศาสตร ปาไม การประมง อาหารและ
โภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตั้งแตป ค.ศ. 1970 ถึงปจจุบัน
Science Direct ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มจากวารสาร
ของสำนักพิมพในเครือ Elsevier ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตป ค.ศ. 1995 ถึงปจจุบัน
SpringerLink Journal ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเอกสารเต็ม
ของ Springer. Part of Springer Science + Business Media ครอบคลุม
บทความวารสารทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตั้งแตป ค.ศ. 1997 ถึงปจจุบัน
Wiley-Blackwell ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็ม
วารสารอิเล็กทรอนิกส ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การแพทยและมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทำโดย John Wiley & Sons
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8 ชื่อเรื่อง
92 ชื่อเรื่อง

107 ชื่อเรื่อง
450 ชื่อเรื่อง

1,700 ชื่อเรื่อง
1,130 ชื่อเรื่อง

1,200 ชื่อเรื่อง

23 ฐาน
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ตั้งแต ป ค.ศ. 1997 ถึงปจจุบัน
ฐานขอมูลออนไลน
ไดแก ABI/INFORM Complete ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ และ
เอกสารเต็มของบทความวารสารทั่วโลกกวา 800 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทางดาน
ธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร การจัดการมนุษย การเงิน ภาษี
และคอมพิวเตอร มากกวา 1,100 ชื่อเรื่อง รวมถึงสารสนเทศของบริษัทตาง ๆ
อีกมากกวา 60,000 บริษัท
Academic Search Complete ฐานขอมูลสหสาขาวิชา ไดแก
ศึกษาศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร จิตวิทยา ศาสนา
นิติศาสตร บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรทั่วไป มีวารสารขอมูลฉบับเต็ม
มากกวา 12,500 รายการ รวมทั้งขอมูลฉบับเต็มซึ่งไดรับการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากกวา 4,600 ชื่อเรื่อง มีไฟลขอมูลยอนหลังแบบ
PDF ยอนกลับ ไปป ค.ศ. 1978 หรือกอนหนานั้นสำหรับวารสารมากกวา 100
รายการ และรายการอางอิงที่สืบคนไดมากกวา 1,000 ชื่อเรื่อง
Access Medicine ฐานขอมูลรวบรวม Clinical Library (หนังสือทาง
คลินิกไมนอยกวา 17 ชื่อเรื่อง) LANGE Educational Library (หนังสือ
วิทยาศาสตรการแพทยไมนอยกวา 17 ชื่อเรื่อง หนังสือวิทยาศาสตรเบื้องตนไม
นอยกวา 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบตนเอง USMLEasy ขอมูลยา คูมือผูปวย
วีดิโอคลิป ตลอดจนขาวสารทันสมัยในวงการแพทย
ACM Digital Library ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ article
reviews และเอกสารเต็มของบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความกาวหนา
เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพตอเนื่อง และจดหมายขาวทางดาน
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกวา 400 ชื่อเรื่อง
จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ตั้งแต ค.ศ.
1985 ถึงปจจุบัน
ASTM Standards & Journals ฐานขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป
เอกสารเต็มของวารสารดานวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ไดแก
Geotechnical Testing Journal, The Journal of ASTM International,
Journal of Testing and Evaluation จากสำนักพิมพ American Society
for Testing and Materials โดยใหขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1987 ถึง
ปจจุบัน และมาตรฐานกวา 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องยางปโตรเคมี
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คอนกรีต หองปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย โดยสามารถสืบคนขอมูลได
พรอมกัน 35 ผูใช
Clinical Skills เปนฐานขอมูลทางการพยาบาลที่นำเสนอขอมูลและ
หลักฐานทางการพยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกวา 500 ทักษะทางการพยาบาล
พรอมคูมือประกอบตาง ๆ รวมไปถึงแบบฝกหัดทบทวน เพื่อใหผูใชสามารถเห็น
ภาพ และเขาใจในวิธีการทำทักษะทางการพยาบาลในแตละเรื่องนั้น ๆ
Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมขอบเขต
การวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรประยุกต
CASC มีการจัดดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการสิ่งพิมพโดยมือ
อาชีพ และแหลงอางอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายกวา 2,000
รายการ และใหขอมูลเอกสารเต็มของวารสารอีกกวา 950 ฉบับ
Dissertation Full Text in PDF format ฐานขอมูลเอกสารเต็มของ
วิทยานิพนธภาษาตางประเทศอิเล็กทรอนิกส 3,850 ชื่อเรื่อง
Education Research Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดาน
การศึกษามีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและตางประเทศ โดยใหขอมูล
วารสารทั้งหมดมากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนเอกสารเต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่ง
รวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น
สูง รวมทั้งมีหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตาง
ๆ อีกจำนวนมาก
H.W. Wilson ฐานขอมูลดรรชนี บทคัดยอ และเอกสารเต็มทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการ บริหาร กฎหมาย มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรตั้งแต ป ค.ศ. 1994 ถึง
ปจจุบัน กวา 1,800 ชื่อเรื่องจาก 11 ฐานขอมูลยอย
IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานขอมูลเอกสารเต็มของวารสาร
นิตยสาร รายงานความกาวหนา และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสาร
มาตรฐานตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ กวา 1.2 ลานรายการจากสิ่งพิมพมากกวา 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2
แหลงขอมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET)
ILO Encyclopaedia ฐานขอมูลของ The International Labour Office
(ILO) เพื่อใชใช Encyclopaedia of Occupational Health and Safety
แบบเขาใชไดทีละ 1 คน (Single User) โดยเลือกคลิกที่ชื่อหัวขอที่จะอานกรอก
User&Password และสามารถสั่งพิมพได
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Library, Information Science & Technology Abstracts™
with Full Text (LISTA with FT) ฐานขอมูลออนไลนของวารสารกวา 270
ชื่อเรื่อง รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัยและเอกสารทางดานวิชาการ ทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร การคนคืนสารสนเทศออนไลน การ
จัดการสารสนเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตป ค.ศ. 1960 ถึงปจจุบัน
NPC Safety and Environmental Service ฐานขอมูลใหขอมูลการ
อบรมกฎหมาย มาตรฐานและสารสนเทศทางดานเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดลอม
ProQuest Dissertations & Theses Global เปนฐานขอมูล
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่
ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา
1,000 แหง ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและ
ปริญญาโท ตั้งแตป ค.ศ. 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 1 ลานรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ
SEA Digital Library เปนฐานขอมูลที่ผลิตโดย SAE International
รวบรวม Technical Paper มากกวา 90,000 รายการ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส มากกวา 110 รายการ ตั้งแตป ค.ศ. 1998 ถึงปจจุบัน
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิศวกรรมยานยนต แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML
หรือ PDF file
Safety Info ฐานขอมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร
แบบฟอรม รูปภาพ โปสเตอร คูมือ โปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอมและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยใหเอกสารมากกวา 5,000 ชื่อเรื่อง
SCOPUS เปนฐานขอมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกวา
15,000 ชื่อเรื่อง มีขอมูลกวา 29 ลานระเบียนจากสำนักพิมพกวา 4,000 แหง
ทั่วโลก ตั้งแตป ค.ศ. 1990 ถึงปจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเปน
วารสารที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับ
เต็มได
Siamsafety.com ใหขอมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม
UpToDate เปนฐานขอมูลทางการแพทย ยาและ สมุนไพรจาก
สหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือไดของโลก โดยสามารถสืบคนหาคำตอบตรงจุดตรง
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ประเด็น ครอบคลุม 18 สาขาทางการแพทย เชน อายุรศาสตรในสาขาตาง ๆ,
สูติ-นรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยศาสตรโดยทำการ
review จากวารสารทั่วโลกกวา 462 รายชื่อ โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ มากกวา
4,800 ทานที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อานไดไมจำกัดจำนวนผูเขาใช
Web of Science ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอพรอมการ
อางอิงและอางถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อเรื่องเรื่อง ตั้งแตป ค.ศ.
2001 ถึงปจจุบัน
หองสมุดขาวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบคนที่ครอบคลุม
ฐานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพมากที่สุดกวา 30 ฉบับในเมืองไทยทางเลือกใหมในการ
สืบคนและติดตามขอมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองคกร ตองการทุกที่ทุก
เวลา ในรูปแบบของขาว สัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ รายงานหรือ
ขอเขียนอื่น ๆ เกี่ยวของกับองคกร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่
เกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน และสือ่ สิ่งพิมพอีก กวา 30 ฉบับใน
เมืองไทย
สื่ออื่นๆ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน

4,436 รายการ

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย
สามารถเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตร
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือเพื่อใหศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อดวย
ในส วนของอุ ป กรณ เครื่องมือ ครุภัณ ฑ และสิ่งก อสรางตาง ๆ สำนั กวิช ามี การประชุ ม
วางแผนเพื่ อ การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ และจั ด สรางสิ่ ง ก อ สรา งต า ง ๆ เสนอต อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียน
การสอน และเกณฑการประเมินประจําป
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสว นรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาขา
วิชาฟสิกส
3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อ
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ตัวบงชี้และเปาหมาย

1

ปการศึกษาที่
2 3 4

5

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
  
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อ บัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
9 11 12 12 12
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
จำนวนตัวบงชี้ตองผานรวมไมนอยกวารอยละ 80 (ขอ)
8 9 10 10 10
เกณฑประเมิน
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้
- ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และ
- มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชีบ้ ังคับและตัวบงชี้รวมในแตป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนการประเมินประสิทธิผลของการสอนเพื่อนำไปใช
ในการปรับปรุงกลยุทธสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
ดําเนิ น การประเมิน จากนั กศึ กษา โดยการติด ตามหรือสอบถามนั กศึกษา นอกจากนี้จ ะ
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตอคุณภาพของหลักสูตร
สําหรับ ศิ ษยเก านั้ น มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนการประเมิ น ตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเกี่ยวของอื่น ๆ
ดําเนินการโดยสัมภาษณจากนายจาง หรือสงแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตไปยังสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนิ น การโดยเชิญ ผูทรงคุณ วุฒิ มาใหความเห็น หรือพิ จารณาขอมู ลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนินการใหเปนไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินการในแตละป (ภาคผนวก จ)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทําใหทราบคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งทําใหสามารถ
วางแผน หรือเตรียมการสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5
ป ทั้งนี้เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของประเทศ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ข คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารย
ประจำสาขาวิชาฟสิกส
ภาคผนวก ง แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ภาคผนวก จ ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป
ภาคผนวก ฉ รายการเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม เฉพาะสวนที่มีการปรับปรุง
ภาคผนวก ช คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส
ภาคผนวก ฌ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
และพ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
ภาคผนวก ญ ตัวอยางการเลือกแผนการศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
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ก-32

ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา

105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสาหรับฟิสิกส์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน:

4(4-0-8)

รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญสาหรับการศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ หัวข้อที่
ศึกษาประกอบไปด้วยแคลคูลัสแบบเวกเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้นสมการของ
ลาปลาซ ปัญหาค่าขอบ เนื้อหาทางคณิตศาสตร์จะประยุกต์ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ในฟิสิกส์ และมีการสร้าง
แบบจาลองเชิงตัวเลขในกรณีที่ไม่สามารถหาผลเฉลยในรูปสมการได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105601 Mathematical and Numerical Methods for Applied Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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, and
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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-1

105604 การจาลองแบบและการจาลองในฟิสิกส์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เป็นการแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่จาเป็น เพื่อการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยการสร้าง
แบบจาลองจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และนาแบบจาลองที่ได้ไปใช้จาลองสถานการณ์และหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
หรือแนวโน้มภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การหาค่าเหมาะ
ที่สุด การปรับเส้นโค้งและวิธีกาลังสองน้อยสุด ฟังก์ชันและแบบจาลองเชิงเอมพิริคัล อัตราการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ แบบจาลองพลวัตของระบบ การเติบโตและการลดระดับ แรงและการ
เคลื่อนที่ เทคนิคการจาลอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105604 Modeling and Simulation in Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
ข-2

105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการประมาณหาปริมาณต่าง ๆ ในเรื่อง กลศาสตร์ เสียงและแสง
ความร้อน ไฟฟ้า อะตอมและโมเลกุล กลศาสตร์ควอนตัม และดาราศาสตร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105605 Back-of-the-Envelope Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105606 การทาวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2(2-0-4)

รายวิชานี้จะอธิบายเกี่ยวกับการทางานในโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ในแขนงต่างๆของ
ฟิสิกส์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทาวิจัยที่เป็นความร่วมมือจากหลายกลุ่มวิจัย/สถาบัน/
ประเทศ โดยมีการอธิบายถึงกรณีศึกษาของโครงการต่างๆ อาทิ Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire (CERN), Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), Five hundred meter
Aperture Spherical Telescope (FAST), การสร้างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, โครงการพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานระดับโรงงานต้นแบบ และ โครงการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
5. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
8. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
9. มีทักษะในการทางานกลุ่มวิจัยได้
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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, industrialscale energy-storage project and/or solar-cell project.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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. have skills in physics communicate review discussion and presentation
8. relate and apply physics knowledge related to this course
9. have research collaboration skills

ข-5

105613

กลศาสตร์

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของวิชากลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การ
ทบทวนกลศาสตร์แบบฉบับ หลักการของการแปรผันและลากรานเจียน แรงสู่ศูนย์กลาง วัตถุแข็งเกร็ง การแกว่ง
กวัดขนาดเล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฮามิลโทเนียน และการแปลงแบบบัญญัติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105613 Mechanics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 ไฟฟ้าสถิตในไดอิเล็กทริก
แม่เหล็กสถิต สนามแปรผันกับเวลา สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น ท่อนาคลื่น
โพลาไรเซชัน การหักเห การส่งผ่านและการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนั้นจะศึกษาการแผ่รังสีโดยประจุ
เคลื่อนที่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักย์ไฟฟ้าเลนนาร์ด-วิชเชิรต์ และเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105614 Electrodynamics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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, LienardWiechert’s potential, and synchrotron radiation.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105615

พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาเน้นหัวข้อต่อไปนี้ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามแปรผันกับเวลา สมการแมกซ์เวลล์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น ท่อนาคลื่น โพลาไรเซชัน การหักเห การส่งผ่านและการแผ่รังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม เช่น การสื่อสารแบบไร้สาย ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
หรือระบบจีพีเอส และ หลักการเบื้องต้นของเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105615 Applied Electrodynamics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

This course focuses on the following topics: electrostatic, magnetostatic, timedependent 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105616

อุณหพลศาสตร์

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ หลักมูลและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลศาสตร์ของ
แก๊ส พลังงานภายใน ความจุความร้อน เอนโทรปีและกฎข้อที่สอง วัฏจักรคาร์โนท์ เครื่องยนต์แบบต่าง ๆ และ
ประสิทธิภาพ พลังงานเสรี การเปลี่ยนรูปของเลอช็องดร์ สมดุลเฟส และการเปลี่ยนเฟส ความเชื่อมโยงระหว่าง
อุณหพลศาตร์กับฟิสิกส์เชิงสถิติ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105616 Thermodynamics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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
ข-9

105617

ฟิสิกส์เชิงสถิติ

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เป็นการแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงสถิติ ทั้งสถิติแผนเดิมและสถิติควอนตัม หัวข้อ
ประกอบด้วย หลักมูลฐานของกลศาสตร์เชิงสถิติ เอนเซมเบิลส์ และฟังก์ชันแบ่งกั้น รากฐานของระเบียบวิธีทาง
สถิติควอนตัม เมทริกซ์ความหนาแน่น ระบบเฟร์มีและโบส และหัวข้อเลือกพิเศษขึ้นกับความสนใจ ได้แก่ สภาพ
ของไหลยวดยิ่ง สภาพนายวดยิ่ง ปรากฏการณ์วิกฤต และการกระเพื่อม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105617 Statistical Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105618 กลศาสตร์ของไหล
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

วิชากลศาสตร์ของไหลเป็นการบรรยายพื้นฐานของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหลที่อยู่นิ่งและของ
ไหลที่เคลื่อนที่ เราจะใช้แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงานสาหรับของไหลในการ
เรียนในหัวข้อต่อไปนี้พร้อมกับการประยุกต์ ความดันในของไหลที่อยู่นิ่ง แรงบนพื้นผิวและจุดศูนย์กลางของความ
ดัน ความหนืด แรงตึงผิว สภาพคะปิลลา การไหลแบบคงตัวและแบบปั่นป่วน แอโรไดนามิกส์ และการวัดปริมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับของไหล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105618 Fluid Mechanics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105619 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของวิชากลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การ
ทบทวนกลศาสตร์แบบฉบับ หลักการของการแปรผันและลากรานเจียน แรงสู่ศูนย์กลาง วัตถุแข็งเกร็ง การแกว่ง
กวัดขนาดเล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฮามิลโทเนียน และการแปลงแบบบัญญัติ ส่วนเนื้อหาวิชาอุณหพลศาสตร์
ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ หลักมูลและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลศาสตร์ของแก๊ส พลังงานภายใน
ความจุความร้อน เอนโทรปีและกฎข้อที่สอง วัฏจักรคาร์โนท์ เครื่องยนต์แบบต่าง ๆ และประสิทธิภาพ พลังงาน
เสรี การเปลี่ยนรูปของเลอช็องดร์ สมดุลเฟส และการเปลี่ยนเฟส ความเชื่อมโยงระหว่างอุณหพลศาตร์กับฟิสิกส์
เชิงสถิติ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

ข-12

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เป็นวิชาแรกใน 2 รายวิชาทางฟิสิกส์ควอนตัม เริ่มต้นด้วยการแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ความน่าจะเป็นในการศึกษาฟิสิกส์แผนใหม่ในระดับจุลภาค เนื้อหาของรายวิชานี้ประกอบไปด้วย ประวัติความ
เป็นมาและพัฒนาการของกลศาสตร์ควอนตัม เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษากลศาสตร์ควอนตัม
สัจจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิก สปินและโมเมนตัมเชิงมุม และข้อปัญหาใน 3 มิติ
อะตอมไฮโดรเจน อนุภาคเหมือน ทฤษฎีการรบกวน และการจัดสูตรปริพันธ์ตามวิถีของกลศาสตร์ควอนตัม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105621 Quantum Theory I
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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, quantum dynamics, mathematical tools, postulate of quantum mechanics,
harmonic oscillator, spin and angular momentum, hydrogen atom and other three dimensional
problems, identical particles, perturbation theory, and path integral formulation of quantum
mechanics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105622 ทฤษฎีควอนตัม 2
วิชาบังคับก่อน: 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เป็นภาคขยายของวิชาทฤษฎีควอนตัม 1 ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาของการหมุนและการบวกของ
โมเมนตัมเชิงมุม วิธีการประมาณ และหลักการแปรผัน การกระเจิง และทฤษฎีการชนแบบควอนตัม กลศาสตร์
ควอนตัมเชิงสัมพัทธ์ภาพ สมการไคลน์-กอร์ดอน สมการดิแรก และควอนไทซ์เซซันของสนาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้

105622 Quantum Theory II
Prerequisite: 105621 Quantum Theory I or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. show responsibility and discipline
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
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105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้แนะนาความแปลกประหลาดของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก (กลศาสตร์
ควอนตัม) และที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีความเร็วสูงมาก (สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์) โดยจะเน้นแนวคิดพื้นฐาน และ
เทคนิคการคานวณที่เกี่ยวข้อง สาหรับกลศาสตร์ควอนตัม เนื้อหาจะครอบคลุมหลักการและวิธีคานวณที่
ประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ วัสดุศาสตร์ และ ฟิสิกส์ของอะตอม สาหรับ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ เนื้อหาจะครอบคลุมหลักการที่สาคัญและการประยุกต์ใช้เข้ากับฟิสิกส์นิวเคลียร์และดารา
ศาสตร์ฟิสิกส์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105625 Applied Quantum Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105633 ดาราศาสตร์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ทรง
กลม พลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบสุริยะ ดาวแปรแสง แกแลกซีและจักรวาล กล้องโทรทรรศน์ วิทยุดาราศาสตร์ การ
สารวจอวกาศ เทคนิคการสังเกตการณ์ และเทคนิคการคานวณ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105633 Astronomy
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105634 จักรวาลวิทยา
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

เนื้อหาของรายวิชารวมถึงประวัติของจักรวาล สสารในจักรวาล กาแล็กซีและวิวัฒนาการความผันผวนของ
พื้นหลังคอสมิก สสารมืดและพลังงานมืด ค่าคงที่ของจักรวาลวิทยา ความเร่งและการขยายตัวของจักรวาล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105634 Cosmology
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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
วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ ฟิสิกส์พื้นฐานการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอ็กซ์มุม
เล็ก เทคนิคการกระเจิงรังสีเอ็กซ์มุมกว้าง ฟิสิกส์พื้นฐานการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์แบบ
ต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัยและการประยุกต์ใช้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105643 X-ray Scattering and Diffraction Techniques
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or consent of the School

4(4-0-8)

This course covers the following contents: the basic physics of X-ray scattering, smallangle 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 the complicate physics problems related to this course
2. perceive 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ ฟิสิกส์พื้นฐานของการดูดกลืนและการสะท้อนของรังสีเอ็กซ์ เครื่อง
และอุปกรณ์ที่ใช้ การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างอะตอม การวิเคราะห์
สเปกตรัมช่วงต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105644 X-ray Absorption Spectroscopy and its Applications
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105653 ฟิสิกส์วัสดุ
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างผลึก พันธะในของแข็ง การเลี้ยวเบนและแลตทิซส่วนกลับ
ความเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบในของแข็ง แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส คุณสมบัติทางกล ไฟฟ้า แสง
แม่เหล็กของวัสดุ ประเภทของวัสดุ พื้นผิว ฟิล์มบาง หน้าสัมผัส และ การสังเคราะห์สาร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105653 Materials Physics
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ พื้นผิวของวัสดุนาโน การเปลี่ยนเฟสในวัสดุนาโน การสังเคราะห์แบบ
แก๊สเฟส สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเชิงกล รูปแบบของอนุภาคนาโนแบบต่าง ๆ
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน และตัวอย่างงานวิจัยทางด้านวัสดุนาโน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105654 Nanomaterials
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 4.0 การศึกษาหลักการทางานของเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความรู้ ทางฟิสิ กส์ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการออกแบบและสร้างเครื่อง การฝึ กใช้งาน การซ่อมบารุงรักษา
ตลอดจนการเรียนรู้สมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ การพัฒนาวัสดุขั้นสูงให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน หรือเพื่อ
สร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงศึกษาวิธีตรวจวิเคราะห์สมบัติของชิ้นงาน ที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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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 the complicate physics problems related to this course
2. relate and apply physics knowledge to industrial problem
3. relate and apply physics knowledge related to this course
105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้อธิบายการแผ่ของคลื่นแสงบนหลักการของสมการคลื่นและทฤษฏีการแปลงฟูริเยร์ หัวข้อ
ครอบคลุม สมการคลื่น ทฤษฎีเคิร์ชฮอฟฟ์ ทฤษฎีเรย์ลี-ซอมเมอร์เฟลด์ การเลี้ยวเบนของแสงในแบบระยะใกล้
และระยะไกล สเปกตรัมเชิงมุม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
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105661 Physical Optics I
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive knowledge in the frontier physics

105662

ทัศนศาสตร์กายภาพ 2

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105661 ทัศน์ศาสตร์กายภาพ 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้อธิบายทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบทัศนศาสตร์ หัวข้อประกอบด้วย
สมบัติของเลนส์ การแปลงแบบฟูริเยร์เชิงทัศน์ การกรองและการคานวณเชิงทัศน์ ระบบถ่ายภาพและฟังก์ชันการ
ส่งผ่านทางทัศนศาสตร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
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4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105662 Physical Optics II
Prerequisite: 105661 Physical Optics 1 or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่า
วิชาบังคับก่อน: 105616 อุณหพลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ สมบัติของฮีเลียม ฮีเลียมเหลวและของไหลยวดยิ่ง ของแข็งที่อุณหภูมิ
ต่า พฤติกรรมของโฟนอน อิเล็กตรอน โมเมนต์แม่เหล็กและสปิน การนาไฟฟ้ายวดยิ่ง เทคนิคการทาความเย็น
และเครื่องมือวัดที่อุณหภูมิต่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
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4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105663 Low Temperature Physics
Prerequisite: 105616 Thermodynamics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเทคนิคต่อไปนี้ จุลทรรศน์เชิงแสง การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จุลทรรศน์โพรบกวาด สเปกโทรสโกปีรังสีเอ็กซ์สาหรับการวิเคราะห์
ธาตุ สเปกโทรสโกปีอิเล็กตรอนสาหรับการวิเคราะห์พื้นผิว การวิเคราะห์มวลไอออน สเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
และการวิเคราะห์เชิงความร้อน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105664 Materials Characterization
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
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2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เนื้อหาครอบคลุมวัสดุเลเซอร์แบบเนื้อเดียวกัน และไม่เนื้อเดียวกันม ลาแสงเกาส์เซียน ออปติ
คับเรโซเนเตอร์ ทฤษฎีการเกิดเลเซอร์ สมการการเปลี่ยนแปลงของอะตอมต่อเวลา ระบบเลเซอร์ 3 และ 4
ระดับพลังงาน ระบบเลเซอร์ทั่วไป และการใช้ประยุกต์ใช้งานของระบบเลเซอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
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3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
105665 Fundamentals of Photonics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

This course covers homogeneous and inhomogeneous laser medium, Gaussian beam,
optical resonators, theory of laser oscillation, rate equation, 3 and 4-level laser system, general
laser system, and laser applications
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. perceive knowledge in the frontier physics
3. make use of research database
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena

105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้นาขบวนการพื้นฐานของเลเซอร์ คิวสวิทช์ โหมดล๊อค เฟ็มโตเช็คคันเลเซอร์ มาวิเคราะห์การ
ใช้งานทางอุตสาหกรรม อัตรกิริยาของรังสีกับวัสดุ ทางการแพทย์ การตรวจและการวัดสัญญาณ ความ
ปลอดภัยของการใช้งานเลเซอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
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3.
4.
5.
6.

สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105666 Laser Technology and Applications
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

อัตรกิริยาในทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น คุณสมบัติของสภาพรับไว้ได้แบบไม่เชิงเส้น สมการคลื่นของอันตร
กิริยาแบบทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น ความสัมพันธ์แมนลีย์-โรว์ การเกิดฮาร์มอนิกที่สอง ในการจับคู่ของวัฏภาค
กลศาสตร์ควอนตัมของทฤษฎีทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น สภาพรับไว้ได้ การคานวณเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของสภาพ
รับไว้ได้ ความหนาแน่นเมตริก ดัชนีหักเหที่ขึ้นกับความเข้มแสงเมตริก การคานวณเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของ
สภาพรับไว้ได้ ดัชนีหักเหที่ขึ้นกับความเข้มแสงทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้นในระบบสองระดับพลังงาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105667 Nonlinear Optics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

ทฤษฎีและหลักการทางานของอุปกรณ์เชิงทรรศนศาสตร์พื้นฐาน เช่น แหล่งกาเนิดแสง เลนส์ กระจก
ปริซึม อุปกรณ์แบ่งลาแสง ใยแก้วนาแสง อุปกรณ์ควบคุม โพลาไรเซชันของแสง เกรทติ้ง อุปกรณ์กรองความถี่
แสง อุปกรณ์สาหรับเบี่ยงเบนลาแสง และอุปกรณ์อิเล็กโตออพติค หลักการทางานและการประยุกต์ของอุปกรณ์
ทางแสงแต่ละชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างการออกแบบระบบทางแสงเพื่อการ
ใช้งานในทางชีวการแพทย์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
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นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105668 Optical Systems Design
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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
105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

หลักการทางานของระบบถ่ายภาพแบบตัดขวางด้วยแสงเลเซอร์ โดยเน้นการศึกษาระบบออพติกคัลโคเฮีย
เรนซ์โทโมกราฟฟี หรือ โอซีที เป็นหลัก หลักการพื้นฐานของระบบโอซีที ระบบโอซีทีในโดเมนเวลา ระบบโอซีทีใน
โดเมนความถี่ ระบบถ่ายภาพโอซีทีด้วยเลเซอร์ชนิดกวาดความถี่ คุณสมบัติของโอซีทีในด้านความละเอียดในการ
ถ่ายภาพ ความไวในการตอบสนองของสัญญาณ ช่วงของการทางาน เทคนิคการชดเชยการกระจายเชิงความถี่ของ
แสง การประยุกต์ใช้ระบบโอซีทีในทางชีวการแพทย์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105669 Optical Tomography
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive knowledge in the frontier physics
4. relate and apply physics knowledge related to this course

105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
วิชาบังคับก่อน: 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ศึกษารากฐานของฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยย่ออันได้แก่ สมบัติของนิวเคลียส แบบจาลองนิวเคลียร์
แรงนิวเคลียร์ และปฏิกิริยานิวเคลียร์ จากนั้นจะศึกษาสาขาของฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานในขั้นสูงซึ่งมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยจะเน้นที่หัวข้อต่อไปนี้คือ การแปลงสมมาตรและสมมาตรของกลุ่มที่เกิดขึ้นในฟิสิกส์
อนุภาค กฎการอนุรักษ์และการแตกสมมาตรที่เกิดขึ้นเอง การจาแนกประเภทของอนุภาค แบบจาลอง ควาร์ก
และบทนาสาหรับทฤษฎีการรวมอันตรกิริยาหลักมูลให้เป็นหนึ่งเดียว
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105673 Nuclear and Particle Physics
Prerequisite: 105622 Quantum Theory II or consent of the School

4(4-0-8)

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
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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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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

105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ และ 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับมวลและความโน้มถ่วง กาแล็กซีและสสารระหว่างดวงดาว สถานภาพ
ภายในดวงดาว สมบัติของดวงดาว การสังเคราะห์นิวเคลียส โครงสร้างและพัฒนาการของดวงดาว สเปกโทรสโกปี
ทางดาราศาสตร์ ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน พัลซาร์ หลุมดา และแบบจาลองจักรวาล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
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นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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

105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เน้นการบรรยายถึงหลักการและเครื่องมือในด้านเคมีกายภาพและฟิสิกส์ระดับโมเลกุลในการ
กาหนดและวิเคราะห์โครงสร้าง พลังงาน พลศาสตร์ และปฏิสัมพันธ์กับชีวโมเลกุล ซึ่งนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้าน
จีโนมิก โปรติโอมิกซ์ ระบบนาส่งยา ไบโอเซนเซอร์ การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิก ยา และการรักษาโรค
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
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นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้

105681 Introduction to Biological and Medical Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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. perceive knowledge in the frontier physics
2. make use of research database
3. have skills in physics communicate review discussion and presentation

105682

นาโนไบโอเทคโนโลยี

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นในด้านนาโนเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในด้านชีวภาพ การบรรยายถึงได้แก่โครงสร้างระดับนา
โนเมตรในรูปแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ด้านเซนเซอร์ ไบโอชิป ระบบนาส่งยา วิศวกรรมเนื้อเยื่อ มะเร็ง ทัน
ตกรรมรักษา การเกษตร อาหาร และเวชสาอาง ตลอดจนการศึกษาด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105682 Nanobiotechnology
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

ทฤษฎี หลักการทางาน และการออกแบบเครื่องมือทรรศนศาสตร์พื้นฐานต่างๆ ที่มีการนาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบทั่วไป กล้องจุลทรรศน์แบบเงามืด กล้อง
จุลทรรศน์แบบโพลาไรเซชัน กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟคัล กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แบบ
ฟลูออเรสเซ็นซ์ กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตอะคูสติก ระบบถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสงแบบใช้คุณสมบัติการ
แพร่กระจายของแสงและแบบใช้คุณสมบัติอาพันธ์ของแสง รวมถึงเลเซอร์เพื่อการรักษาชนิดต่าง ๆ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105683 Biomedical Optics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้บรรยายถึงชีววิทยาพื้นฐานของเซลล์ สิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล การถ่ายทอดพันธุกรรม การ
แสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี หลักการและ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ศึกษา การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวโมเลกุล การตรวจวิเคราะห์ลาดับของดี
เอ็นเอ การตรวจจับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน เซลล์ และการวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105684 Biotechnology for Physicists and Engineers
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 บทนาสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2(2-0-4)

รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนางานวิจัยทางฟิสิกส์ประยุกต์ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและสสาร ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์สสารควบแน่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลังงานสูง
ฟิสิกส์คานวณ ทัศนศาสตร์โฟตอนนิกส์และเทคโนโลยีเลเซอร์ ทฤษฎีทางอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
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เทคโนโลยีนาโน ฟิสิกส์วิศวกรรม ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์ เนื้อหาในแต่ละหัวข้อเป็นการแนะนาทฤษฎี
เบื้องต้น เน้นตัวอย่างการประยุกต์องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ และความก้าวหน้าของแต่ละเทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
105685 Introduction to Applied Physics
Prerequisite: Consent of the School

2(2-0-4)

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 the complicate physics problems related to this course
2. perceive knowledge in the frontier physics
3. make use of research database
4. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
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จะต้องส่งรายงาน วิชาการและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยได้
105691 Graduate Cooperative Education 1
Prerequisite: Consent of the School
Each student must exercise his/her academic or professional potential as a full-time
employee at a workplace for one trimester as scheduled by the school. After finishing the
cooperative education, each student has to submit a project report and make a presentation to
show what he/she has accomplished. Each student will be evaluated by a cooperative
education advisor, job supervisor and the project report. (Grading is based on a grade of either
satisfactory or unsatisfactory.)
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. show responsibility and discipline
2. analyze the research experimental data or simulation by appropriate means
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. design and conduct research
105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษา
จะต้องส่งรายงาน วิชาการและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทาการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
2. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
6. สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยได้
7. มีทักษะในการทางานกลุ่มวิจัยได้
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105692 Graduate Cooperative Education 2
Prerequisite: Consent of the School
Each student must exercise his/her academic or professional potential as a full-time
employee at a workplace for one trimester as scheduled by the school. After finishing the
cooperative education, each student has to submit a project report and make a presentation to
show what he/she has accomplished. Each student will be evaluated by a cooperative
education advisor, job supervisor and the project report. (Grading is based on a grade of either
satisfactory or unsatisfactory.)
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. perceive knowledge in the frontier physics
2. show responsibility and discipline
3. use the advanced scientific equipment to properly carry out experiments and analyze
data related to this course with safety
4. analyze the research experimental data or simulation by appropriate means
5. make use of research database
6. relate and apply physics knowledge to industrial problem
7. design and conduct research
8. have research collaboration skills
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105695 การค้นคว้าอิสระ
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
โครงงานวิจัยที่มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาทาง
อุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือการจัดการนวัตกรรม ซึ่งอยูภายใตการดูแลแนะนาของอาจารยที่ปรึกษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
8. สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยได้
9. มีทักษะในการทางานกลุ่มวิจัยได้
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105695 Independent Study
Prerequisite: Consent of the thesis advisor
Research project applying physics knowledge to solve problems for industry, develop
new technology/innovative venture, or innovation management under the supervision of the
project advisor.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. perceive 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 industrial problem
8. design and conduct research
9. have research collaboration skills
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105696 สัมมนา 1
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

1(1-0-9)

เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความสามารถในการนาเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเขียนบทความในวารสารเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มี
การศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้

105696 Seminar I
Prerequisite: Consent of the School

1(1-0-9)

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. perceive knowledge in the frontier physics
2. make use of research database
3. have skills in physics communicate review discussion and presentation
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105697 เสวนา 1
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

1(1-0-9)

เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มเสวนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา การเรียนจะถูกจัดให้มีบรรยากาศคล้ายกับการเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ
นักศึกษาจะได้นาเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ ตอบคาถามของผู้ฟัง
และอภิปรายร่วมกัน ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะเริ่มสร้างทักษะพื้นฐานในการนาเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการเป็นวิทยากร มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มี
การศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า C3
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย C7
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ C8
105697 Colloquium I
Prerequisite: Consent of the School

1(1-0-9)

The series of four colloquium courses aim to develop scientific communication skills of
students. The class is designed to simulate the environment 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. perceive knowledge in the frontier physics
2. make use of research database
3. have skills in physics communicate review discussion and presentation
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105698 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทาโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้ C1
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า C3
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย C4
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย C5
5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดโลองหรือการคานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้ C6
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย C7
7. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้ C11
8. สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยได้ C13
9. มีทักษะในการทางานกลุ่มวิจัยได้ C15
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105698 M.Sc. Thesis in Physics
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 the complicate physics problems related to this course
2. perceive 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 industrial problem
8. design and conduct research
9. have research collaboration skills
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105703 ฟิสิกส์คานวณ
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการคานวณสาหรับแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ขั้นสูง เนื้อหาวิชา
ประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนเทคนิคพื้นฐานของการคานวณเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาตร์ เช่น การ
หาอนุพันธ์ การอินทิเกรต การจัดการเมตริก การแก้สมการอนุพันธ์ ส่วนที่สองเป็นการประยุกต์เทคนิคเพื่อ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ทั้งฟิสิกส์แผนเดิมและกลศาสตร์ควอนตัม ในสาขาต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105703 Computational Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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
วิชาบังคับก่อน: 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนนักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดมูลฐานของทฤษฎีกลุ่ม และการนาไปใช้ใน
ฟิสิกส์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นตัวอย่างที่พบในฟิสิกส์แผนใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ วิธีการและแนวคิดที่ได้
จากกลสาสตร์ควอนตัมมาเพื่อช่วยทาความเข้าใจในรายวิชานี้ กลุ่มที่สาคัญได้แก่ กลุ่มการเรียงสับเปลี่ยน กลุ่มยูนิ
ทารีพิเศษ SU(N) กลุ่มเชิงตั้งฉาก SO(N) กลุ่มวิยุต และการนาไปใช้ในฟิสิกส์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105704 Group Theory
Prerequisite: 105621 Quantum Theory I or consent of the School

4(4-0-8)

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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105713 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหากลศาสตร์ของระบบที่ต่อเนื่องกันได้แก่ เชือก ผิวเมมเบรน และของไหล โดย
เริ่มจากการเขียนลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของระบบที่ต่อเนื่อง เพื่ออธิบายการสั่นและคลื่นเสียงของระบบที่
ต่อเนื่อง คลื่นบนผิวของของไหล การนาความร้อน และกลศาสตร์ของของไหลที่มีความหนืด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105713 Continuum Mechanics
Prerequisite: 105613 Mechanics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105714 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เมื่อเรารบกวนระบบทางกายภาพเล็กน้อยด้วยเครื่องตรวจวัดหรือสนาม เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
ได้ การเรียนในฟิสิกส์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กรณีเชิงเส้น (หรือกรณีที่มีการรบกวนอย่างอ่อน ๆ) นี้ แต่ในวิชา
นี้เราจะแนะนาให้นักศึกษาไปสู่โลกใหม่ที่อยู่นอกกรณีเชิงเส้น ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้นรวมเอาวิธีจัดการกับระบบที่ถูก
ขับเคลื่อนอย่างรุนแรงและระบบที่เปิดสู่สภาพแวดล้อมทาให้เกิดรบกวนต่อระบบอย่างมาก จากสภาวะที่วุ่นวาย
ความมีระเบียบสามารถเกิดขึ้นได้อย่างน่าแปลกใจ เช่น การเกิดเนินทราย พลศาสตร์ของของไหลที่มีการรบกวน
มาก ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวภาพ เป็นต้น การมีรูปแบบเกิดขึ้นเกิดเนื่องจากผลของความไม่เชิง
เส้น เราจะให้ภาพรวมกว้าง ๆ ของปรากฏการณ์เหล่านี้ในบริบทของการวิจัยที่ทันสมัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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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 weaklydisturbed) 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.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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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105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

เนื้อหาวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงพร้อมกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่
หลากหลาย ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในออปแอมป์และในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆพร้อมตัวอย่างในการใช้
งาน โดยเน้นเรื่องของออฟเซต อัตราการขยาย และความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง นอกจากนี้ยังให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เซ็นเซอร์ มอดูเลเตอร์กาหนดความกว้างของพัลส์ เอสซีอาร์ ไตรแอค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง
เนื้อหาวิชานี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องการอินเตอร์เฟสและการประมวลสัญญาณ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
6. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105715 Advanced Electronics
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or consent of the School

4(4-0-8)

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.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

describe the complicate physics problems related to this course
execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
have skills in physics communicate review discussion and presentation
relate and apply physics knowledge to daily life phenomena
relate and apply physics knowledge to industrial problem
relate and apply physics knowledge related to this course
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105716 คลื่นและโซลิตอน
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสมการคลื่นทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เนื่องจากปรากฏการณ์
เกี่ยวกับคลื่นมีในหลาย ๆ เรื่องทั้งกลศาสตร์คลาสสิกฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ความเข้าใจใน
เชิงคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งจะช่วยเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ดีขึ้นมาก ในวิชานี้จะเน้นที่ความรู้เชิงคณิตศาสตร์ที่
ลึกซึ้งขึ้นและอยู่ในรูปทั่วไปมากขึ้นกว่าการวิเคราะห์แบบฟูริเยร์ นักศึกษาจะได้เรียนการใช้สมการคณิตศาสตร์ใน
การสร้างแบบจาลองของปรากฏการณ์คลื่นจริงรวมถึงคลื่นแบบไม่เชิงเส้นที่จาเป็นในการทาความเข้าใจคลื่นโซลิ
ตอน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
5. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
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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, 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive 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. have skills in physics communicate review discussion and presentation
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105733

สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ และ 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และการประยุกต์จาก
มุมมองที่ซับซ้อนขึ้น เนื้อหารายวิชาครอบคลุมถึงรากฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยการ
แปลงลอเรนทซ์ กลุ่มลอเรนทซ์ ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของสมการแมกซ์เวล ผลเฉลยของแม่เหล็กไฟฟ้า
จลนพลศาสตร์ของการชนที่พลังงานสูง ตลอดจนแคลคูลัสของสปินและสมมาตร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105734

สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป เนื้อหารายวิชาครอบคลุม
ถึงรากฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เช่น เทนเซอร์และเรขาคณิต
เชิงอนุพันธ์ พัฒนาการของสมการสนามของไอน์สไตน์ การยุบตัวความโน้มถ่วง และฟิสิกส์ของหลุมดา จักรวาล
วิทยาหลักมูล คอสมิกอินเฟลชัน การบรรยายในเชิงควอนตัม การแผ่รังสีความโน้มถ่วง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105734 Relativity and Space-Time
Prerequisite: 105733 Special Relativity and Symmetry or consent of the School

4(4-0-8)

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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105741

ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนาเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานของเครื่องเร่งอนุภาคและวงกักเก็บอนุภาค อธิบายหลักการของ
การเร่งอนุภาคและทฤษฎีการเร่งอนุภาคด้วยความถี่วิทยุ ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาคแบบทางตรงและเครื่องเร่ง
อนุภาคแบบวงกลม รวมทั้งวงกักเก็บอนุภาค ศึกษาพลศาสตร์เชิงเส้นของลาอนุภาคในเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อทา
ความเข้าใจฟิสิกส์ของการเร่งอนุภาค และพฤติกรรมของอนุภาคมีประจุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าภายในเครื่องเร่งอนุภาค
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105741 Accelerator Physics I
Prerequisite: 105614 Electrodynamics or consent of the School

4(4-0-8)

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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105742

ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105741 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ต่อเนื่องจากวิชาฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 1 โดยมุ่งสร้างความเข้าใจระดับลึกของพลศาสตร์
ของลาอนุภาค โดยเน้นพลศาสตร์ของลาอนุภาคซึ่งไม่เป็นเชิงเส้น ศึกษาฮามิลโทเนียนของลาอนุภาคอย่างละเอียด
การรบกวนในอันดับสูง การเคลื่อนที่แบบเกี่ยวเนื่องของอนุภาคในเครื่องเร่งอนุภาค และทฤษฎีของปรากฏการณ์
การกาทอนในเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมและวงกักเก็บอนุภาค
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105742 Accelerator Physics II
Prerequisite: 105741 Accelerator Physics I or consent of the School

4(4-0-8)

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 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 the complicate 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 problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105743

เทคนิคเครื่องมือการทดลองสาหรับการวิจัยฟิสิกส์ 4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้กล่าวถึงทฤษฎีและบทประยุกต์การใช้เครื่องมือทดลองในการวิจัยฟิสิกส์ โดยครอบคลุมเทคนิค
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ การเลี้ยวเบนลาอิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
อุปกรณ์โพรบกวาด การวิเคราะห์พื้นผิว การเตรียมพื้นผิวตัวอย่าง การเคลือบผลึก เทคนิคการทดลองอุณหภูมิต่า
เทคโนโลยีแม่เหล็ก รังสีและการตรวจจับอนุภาค และเทคนิคการทดลองฟิสิกส์ที่ค้นพบใหม่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลาเลียงแสง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นเรื่องทัศนศาสตร์ของแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีของระบบลาเลียงแสงซินโคร-ตรอน
ตลอดจนหลักการของเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โดยใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
นอกเหนือจากการบรรยาย ยังมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานระบบลาเลียงแสงซินโครตรอน
ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105744 Applied Optics and Beam Line Technology
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105745 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้กล่าวโดยละเอียดถึงฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสุญญากาศที่ใช้ในการทดลองฟิสิกส์ โดย
ครอบคลุมหลักพื้นฐานการวัดความดัน หลักการทางานของปั๊มสุญญากาศชนิดต่าง ๆ เทคนิคการวัดสุญญากาศที่
ความดันต่า ฟิสิกส์ในการคายแก๊สของวัสดุ การตรวจสอบรอยรั่ว ระบบควบคุมสุญญากาศ การออกแบบและสร้าง
ระบบสุญญากาศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานระบบสุญญากาศสาหรับการทดลองฟิสิกส์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

ข-72

105745 Vacuum Science and Technology
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 ultra low pressure, physics of outgassing 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105751

ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมทฤษฎีของโลหะ โครงสร้างผลึก สมมาตรและการก่อตัว ความจุความร้อนจาเพาะ
ความหนาแน่นของสถานะอิเล็กตรอน สารกึ่งตัวนาและฉนวน กระบวนการส่งผ่านและกระเจิง แนะนาโครงสร้าง
แถบพลังงานอิเล็กตรอน สภาพแม่เหล็ก สภาพนาไฟฟ้ายวดยิ่ง และสถานะของเหลว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105751 Condensed Matter Physics I
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105752

ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ต่อเนื่องจากวิชาฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1 ประกอบด้วย ทฤษฎีการคานวณโครงสร้าง
แถบพลังงานอิเล็กตรอน การโดปสารกึ่งตัวนา ความบกพร่องและการเลื่อนชั้นในผลึก โฟนอนในผลึกสมบูรณ์และ
ในผลึกที่มีความบกพร่อง โครงสร้างผลึกควอนตัม การเปลี่ยนสถานะของสสาร สภาพแม่เหล็ก สภาพนาไฟฟ้ายวด
ยิ่ง สภาพของเหลวยวดยิ่ง ปรากฏการณ์ควอนตัมของฮอล์ล ระบบที่ไม่เป็นระเบียบ และการเปลี่ยนเฟสระหว่าง
โลหะกับฉนวน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105752 Condensed Matter Physics II
Prerequisite: 105751 Condensed Matter Physics I or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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
รายวิชานี้ครอบคลุมพื้นฐานจาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลึกสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็น
การศึกษาทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการปลูกผลึก ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผลึกให้มีคุณภาพสาหรับ
ใช้ในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการศึกษาอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการปลูกผลึก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105753 Crystal Growth
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate 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 problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
ข-76

105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทฤษฎี และการสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งแบบทรานสมิช
ชันและแบบสแกนนิ่ง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ศึกษา การปรับและการตั้งค่าต่าง ๆ ของ
กล้องก่อนการทางาน ตลอดจนการเกิดภาพและการแปลภาพที่ได้ โดยจะเน้นการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนและการ
เกิดภาพเนื่องจากความบกพร่องแบบต่าง ๆ ในผลึก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

ข-77

105754 Electron Microscopy
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
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 โดย
อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต การเคลื่อนที่ และสมบัติความยืดหยุ่นของดิสโลเคชันไปพร้อม ๆ กับ
วิธีการสังเกตและการศึกษาดิสโลเคชัน การบรรยายจะครอบคลุมรายละเอียดของดิสโลเคชันในผลึกแบบต่าง ๆ
สมบัติพื้นฐานของดิสโลเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ รูปทรงเรขาคณิตและสมบัติการเรียงตัวของดิสโลเคชัน
ตลอดจนการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างดิสโลเคชันด้วยกันเองและระหว่างดิสโลเคชันกับสิ่งเจือปนอื่น ๆ ในผลึก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105755 Dislocation Theory
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-80

105763

สเปกโทรสโกปีของแข็ง

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายเรื่องสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนในวัสดุที่เป็นของแข็ง และกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการกระตุ้นโดยโฟตอนพลังงานสูง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการแสง
สยาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

ข-81

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 the complicate 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 problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-82

105764 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและวัสดุระดับนาโน
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมและโครงสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุที่มีโครงสร้างในเรือนนาโนเมตร และได้รวมความรู้พื้นฐานที่จาเป็น สาหรับการเข้าใจเทคนิค
การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างระดับนาโนโดยกล้องจุลทรรศน์แบบกราด ซึ่งอาศัยแรงระหว่างอะตอมหรือการไหล
ของกระแสทะลุผ่านกาแพงพลังงานศักย์ โดยการบรรยายจะครอบคลุมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ผิวและรอยต่อของของแข็ง และของวัสดุที่มีโครงสร้างในเรือนนาโนเมตร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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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.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
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105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายเรื่องกระบวนการพื้นฐานที่เกิดขึ้นในอะตอมและในโมเลกุลที่ถูกกระตุ้นโดย
แสงโฟตอนพลังงานสูง และการร่วมงานวิจัยทางด้านสเปกโทรสโกปีประยุกต์ของอะตอมและโมเลกุลที่อยู่ใน
สภาวะแก๊ส ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
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.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy 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 problem
5. relate and apply physics knowledge related to this course
ข-85

105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
วิชาบังคับก่อน: 105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้เน้นการบรรยายสมการโชดิงเจอร์แบบอิสระต่อเวลา รูปรหัสนิยมกลศาสตร์ควอนตัมเชิงเมตริก
การปลอดปล่อยแบบเกิดขึ้นเองและแบบกระตุ้น อันตรกิริยาระหว่างแสงกับวัสดุ การเดินทางของแสงในตัวกลาง
แอนไอโซโทรบิค การมอดูเลตสัญญาณเลเซอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้

105766 Quantum Electronics I
Prerequisite: 105665 Fundamentals of Photonics or consent of the School

4(4-0-8)

This course covers solutions of time-independent Schoödiger 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 the complicate physics problems related to this course
2. show responsibility and discipline
3. have skills in physics communicate review discussion and presentation
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105767

อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้นและอุปกรณ์ แหล่งกาเนิดแสงที่เปลี่ยน
ความถี่ได้แบบโคเฮียร์เรนท์ ตัดแกว่งกวัดตัวเสริมเชิงทัศนศาสตร์ การแปลงผันความถี่ปรากฏการณ์รามาน การ
สร้างและการวัดเลเซอร์ช็อตพัลล์ การประยุกต์ใช้งาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105767 Quantum Electronics II
Prerequisite: 105767 Quantum Electronics II or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

กฎเกณฑ์พื้นฐานของเลเซอร์ คิวสวิตชิง โมดล็อค ระบบเฟ็มโตเช็คคันเลเซอร์ การวัดสัญญาณเลเซอร์
ความปลอดภัยของการใช้แสงเลเซอร์ และความก้าวหน้าและการใช้งานเทคโนโลยีเลเซอร์ในอุตสาหกรรม เชื่อม
ตัด เจาะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
5. สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยได้
105768 Laser in Industry
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. perceive knowledge in the frontier physics
4. relate and apply physics knowledge to industrial problem
5. design and conduct research
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105771 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถใช้งานการประมวลผลแบบ
กริดและกลุ่มเมฆในบริบททางด้านฟิสิกส์อนุภาครายละเอียดครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกริ
ดและกลุ่มเมฆ ระบบประมวลผลแบบกริดที่ LHC รูปแบบการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ การการพัฒนาและ
การออกแบบซอฟต์แวร์ การจาลอง การสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ROOT ซึ่งเป็นโปรแกรมเชิง
วัตถุที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเซิร์น สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105771 Application of Grid and Cloud Computation in Particle Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

เนื้อหาในรายวิชานี้ ประกอบด้วยการแนะนาหลักการเชิงกายภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หัวข้อต่าง
ๆ ประกอบด้วย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ นิวเคลียร์ฟิชชัน ลักษณะของนิวตรอน ทฤษฎีการแพร่ของนิวตรอน ทฤษฎี
วิกฤติ ทฤษฎีหลายกลุ่ม ทฤษฎีการชะลอ ผลกระทบต่าง ๆ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ และวัฏ
จักรของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105773 Nuclear Reactor Physics
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School

4(4-0-8)

This course introduces the student physical principles of nuclear reactors. Topics include
nuclear reactions, nuclear fissions, neutron characteristics, neutron 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

เนื้อหารายวิชานี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ของนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ครอบคลุมหัวข้อต่าง
ๆ เช่น คุณสมบัติทางนิวเคลียร์ แบบจาลองทางนิวเคลียร์ แรงนิวเคลียร์ การแผ่รังสีนิวเคลียร์และการประยุกต์
นิวเคลียร์ฟิชชัน นิวเคลียร์ฟิวชันและการประยุกต์ ปฏิกิริยาอื่น ๆ ของนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105774 Applied Nuclear Physics
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105775

ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีของแสงซินโครตรอนและแหล่งกาเนิดแสงซินโครตรอน ทฤษฎี
การปลดปล่อยแสงซินโครตรอนโดยอนุภาคมีประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง หลักการของการ
ออกแบบแหล่งกาเนิดแสงซินโครตรอน ทฤษฎีและเทคโนโลยีขั้นสูงของอุปกรณ์แทรกสาหรับแหล่งกาเนิดแสง
ซินโครตรอนความจ้าสูง คุณสมบัติสาคัญของแสงซินโครตรอนและประโยชน์ในงานวิจัยขั้นสูง และหลักการพื้นฐาน
ของเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105775 Physics of Synchrotron Radiation
Prerequisite: 105614 Electrodynamics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105782 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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4(4-0-8)

105783

หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ที่อยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105783 Selected Topics in Physics I
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

Selected topics of current interest in physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105784 หัวข้อที่เลือกสรรสาหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมได้

105784 Selected Topics for Industrial Problem Solving
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

Selected topics of current interest in applied physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics of industrial problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for industrial problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105785

ชีวฟิสิกส์

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ปัญหาของนักฟิสิกส์ในชีวฟิสิกส์ สมบัติของน้า
โครงสร้างระดับนาโน โครงสร้างโมเลกุลและเซลล์ ปรากฏการณ์ควอนตัม แสงกับชีวิต การสังเคราะห์แสง
กลศาสตร์ของเซลล์ อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรกลชีวภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105785 Biophysics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105786

ฟิสิกส์การแพทย์

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนาหลักการทางกายภาพที่สาคัญ และนาไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพทางการแพทย์และ
การรักษาด้วยรังสีโดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ มาตรวัดภาพ การเกิดไอออไนซ์ด้วยรังสี ความปลอดภัยในการฉายรังสี
กัมมันตภาพรังสี รังสีรักษา การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ อัลตราซาวนด์และ
การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105786 Medical Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105788 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์ที่อยู่ในความสนใจ ณ ปัจจุบัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105788 Selected Topics in Physics II
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

Selected topics of current interest in applied physics.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2(0-6-8)

รายวิชานี้เน้นเทคนิคการทดลองเพื่อการสังเกตปรากฏการณ์ทางแสง และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณทาง
แสง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105791 Applied Optics Laboratory
Prerequisite: Consent of the School

2(0-6-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105796 สัมมนา 2
วิชาบังคับก่อน: 105696 สัมมนา 1

1(1-0-9)

เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความสามารถในการนาเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเขียนบทความในวารสารเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มี
การศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105796 Seminar II
Prerequisite: 105696 Seminar I

1(1-0-9)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105797 เสวนา 2
วิชาบังคับก่อน: 105697 เสวนา 1

1(1-0-9)

เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มเสวนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนความสามารถในการนาเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเขียนบทความในวารสารเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มี
การศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้ C1
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้ C2
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้ C12.
105797 Colloquium II
Prerequisite: 105697 Colloquium I

1(1-0-9)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-101

105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม
วิชาบังคับก่อน: 105622 ทฤษฎีควอนตัม 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีสนามลากรานจ์ ตัวแผ่และอันตรกิริยาของสนาม ควอนตัม ทฤษฎี
การรบกวน การประยุกต์สามัญ เช่น กระบวนการกระเจิง การเลื่อนของแลมบ์ ทฤษฎีการทาให้เป็นบรรทัดฐานอีก
ครั้ง กลุ่มการทาให้เป็นบรรทัดฐาน สถานะยึดเหนี่ยว และวิธีฟังก์ชันนัล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105823 Quantum Field Theory
Prerequisite: 105622 Quantum Theory II or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-102

105825 การคานวณเชิงควอนตัม
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนาหลักการของการคานวณควอนตัมโดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ ภาพรวม
ของกลศาสตร์ควอนตัม ระบบที่มีสถานะผสม และระบบควอนตัมเปิด ควอนตัมสิ่งกีดขวางและทฤษฎีบทของเบลล์
พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานสาหรับการคานวณควอนตัมการเคลื่อนย้ายสสารคลาสสิกและการเคลื่อนย้ายสสาร
ควอนตัมรูปแบบวงจรควอนตัม และการคานวณควอนตัมแบบสากล การแปลงฟูริเยร์ควอนตัม ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ
การแก้ไขข้อผิดพลาดควอนตัม ความเป็นไปได้ของการใช้งานการคานวณเชิงควอนตัม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105825 Quantum Computation
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
ข-103

105853 สภาพนายวดยิ่ง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 และ 105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1 หรือ โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
การสารวจวัสดุตัวนายิ่งยวดและกลไกการเกิดสภาวะนายิ่งยวด หลักสูตรนี้จะศึกษาวิธีการที่จาเป็นในการ
ทาความเข้าใจตัวนายิ่งยวดแบบธรรมดาและการแก้ปัญหา (ที่ยังไม่ได้ถูกแก้) ของตัวนายิ่งยวดแบบไม่ธรรมดา ใน
การเรียนวิชานี้จะมีการทบทวนสั้น ๆ เกี่ยวกับทฤษฎีของบาร์ดีน-คูเปอร์-ชรีฟเฟอร์ (บีซีเอส) ซึ่งอธิบายตัวนา
ยิ่งยวดแบบธรรมดาที่มีอันตรกิริยาอย่างอ่อน และทฤษฎีกินส์เบิร์ก-แลนเดาที่เกี่ยวกับเฟสของตัวนายิ่งยวด จากนั้น
จะอภิปรายเกี่ยวกับตัวนายิ่งยวดที่มีค่าอันตรกิริยาสูง ๆ ตัวนายิ่งยวดอุณหภูมิสูง และระบบอื่น ๆ ที่เป็นที่เกี่ยวข้อง
ทันสมัยและน่าสนใจ นอกจากนี้ในวิชานี้จะแนะนาวิธีการทั่วไปในการศึกษาระบบที่มีอิเล็กตรอนที่มีอันตรกิริยาที่มี
ค่าสูง ๆ อื่น ๆ ด้วย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

ข-104

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 weak-coupling superconductors and the
Ginzburg-Landau theory of superconducting phases, discussion will move on to stronglycoupled 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-105

105854 วิธีการคานวณสาหรับวัสดุจริง
วิชาบังคับก่อน: 105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ศึกษาสมบัติของสารเชิงคานวณขั้นสูงโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อแก้สมการซึ่งตั้งขึ้น
บนพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีความหนาแน่นของอิเล็กตรอน ปัจจุบันได้รับการยอมรับในแง่ความ
ถูกต้องและถูกนาไปใช้ในแทบทุกสาขาที่เกี่ยวกับสารควบแน่น โดยจะแนะนาพื้นฐานการคานวณสมบัติของสาร
ตลอดจนกระบวนการที่นิยมใช้โดยทั่วไป การประมาณที่สาคัญ ๆ (เพื่อให้การคานวณสามารถกระทาได้บนระบบ
คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน) และนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ทดลองใช้งานซอฟท์แวร์คานวณด้านนี้โดยตรง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105854 Computational Methods for Real Materials
Prerequisite: 105752 Condensed Matter Physics II or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
ข-106

105855 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้กล่าวถึงสมบัติทางกายภาพและพลศาสตร์ของพื้นผิวหน้าของวัสดุและฟิล์มบางต่าง ๆ โดย
ครอบคลุม ประวัติพื้นฐาน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว พันธะเคมี โครงสร้างผลึก โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ การ
เปลี่ยนข้ามเฟส สมบัติเชิงทัศน์ การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี การถ่ายเทพลังงานจลนศาสตร์และ
พลศาสตร์ของพื้นผิว การเคลือบผลึก และอุปกรณ์ควอนตัมที่สร้างจากพื้นผิว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105855 Surface Physics
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-107

105864

พื้นฐานของฮอโลกราฟี

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105661 ทัศน์ศาสตร์กายภาพ 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ รวมหลักการทางทัศนศาสตร์และดิจิทัลของฮอโลกราฟฟี โดยหัวข้อประกอบด้วยแหล่งกาเนิด
แสงและวัสดุของฮอโลแกรม ชนิดของฮอโลแกรม การรวมกันของหน้าคลื่นที่สร้างภาพฮอโลกราฟฟี มาตรแทรก
สอดฮอโลกราฟ และการสร้างภาพฮอโลกราฟีด้วยคอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105864 Fundamentals of Holography
Prerequisite: 105661 Physical Optics I or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course

ข-108

105865 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
วิชาบังคับก่อน: 105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ การประมวลผลเชิงทัศน์ การตรวจจับ การบันทึกข้อมูลโดยใช้การ
แปลงฟูริเยร์ทางแสง หัวข้อประกอบด้วย การสร้างภาพเปรียบต่างของเฟส สหสัมพันธ์เชิงทัศน์ การคงตัวของ
สเกลและการหมุนในระบบทัศนศาสตร์ การแปลงสัญญาณพัลล์ทัศนศาสตร์ การบันทึกและการสร้างหน้าคลื่น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105865 Information Optics
Prerequisite: 105662 Physical Optics II or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105896 สัมมนา 3
วิชาบังคับก่อน: 105796 สัมมนา 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

1(1-0-9)

เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการนาเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับการประชุมวิชาการในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ โดยเน้นที่การเรียนรู้ทักษะการเขียนขั้นสูงเพื่อการ
เขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0
3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105896 Seminar III
Prerequisite: 105796 Seminar II or consent of the School

1(1-0-9)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105897

เสวนา 3

1(1-0-9)

วิชาบังคับก่อน: 105797 เสวนา 2 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มเสวนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการนาเสนอหัวข้อทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และรูปแบบที่
เหมาะสมสาหรับการประชุมวิชาการในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ โดยเน้นที่การเรียนรู้ทักษะการเขียนขั้นสูงเพื่อการ
เขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผล
การประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105897 Colloquium III
Prerequisite: 105797 Colloquium II or consent of the School

1(1-0-9)

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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
วิชาบังคับก่อน: 105704 ทฤษฎีกลุ่ม หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนาวิธีการทางเรขาคณิต ซึ่งมีที่มาจากเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์และนาไปใช้
ในฟิสิกส์ทฤษฎี เนื้อหารายวิชาประกอบด้วย แมนิโฟลด์ มัดเส้นใย แมนิโฟลด์เชิงอนุพันธ์และเทนเซอร์ อนุพันธ์
ของลี กลุ่มลี รูปแบบเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์ในทางฟิสิกส์ และความเชื่อมโยงระหว่างแมนิโฟลด์แบบรีมานน์กับ
ทฤษฎีเกจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105903 Geometrical Methods in Physics
Prerequisite: 105704 Group Theory or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105914 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ การวัดความดันและความตึงเครียด ตาแหน่ง ระยะทาง และการ
เคลื่อนที่ การวัดแสงและรังสี เซนเซอร์อุณหภูมิและทรานซดิวเซอร์ความร้อน การวัดเสียง แก๊ส ของเหลว และ
ของแข็ง เซนเซอร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงสิ่งแวดล้อม สวิตช์ และ เทคนิคต่าง ๆ ทางเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105914 Sensor and Transducer Technology
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105915

เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลแม่เหล็ก หน่วยเก็บข้อมูลเชิงแสง
หน่วยเก็บข้อมูลเชิงไฟฟ้า และหน่วยเก็บข้อมูลระดับนาโน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105915 Data Storage Technology
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
วิชาบังคับก่อน: 105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย แบบจาลองมาตรฐานสาหรับอันตรกิริยาแบบอ่อนและแบบแรง และ
แบบจาลองที่ไม่มาตรฐานอื่น ๆ โดยย่อ เนื้อหารายวิชาจะครอบคลุมถึง กลไกของฮิกส์และทฤษฎีบท โกลด์สโตน
อันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ควบรวมกับนิวคลียร์ อย่างอ่อนและการประยุกต์ พลศาสตร์ประจุแบบสีเชิงควอนตัม
และการประยุกต์ วิธีการลากรานเจียนยังผล และแบบจาลองที่ไม่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105923 Advanced Quantum Field Theory I
Prerequisite: 105823 Quantum Field Theory or consent of the School

4(4-0-8)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105924

ทฤษฎีการรบกวนไครอล

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค และ 105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้สรุปหลักมูลฐานและวิธีการของทฤษฎีการรบกวนไครอล ทฤษฎีสนามยังผลของแบบจาลอง
มาตรฐานที่ต่ากว่ามาตราส่วนของการแตกสมมาตรไครอลที่เกิดขึ้นเอง และทบทวนการนาทฤษฎีการรบกวนไค
รอลไปใช้กับอันตรกิริยาของเมซอนและบารีออนที่พลังงานต่า โดยจะเน้นที่พัฒนาการของปีล่าสุด นอกจากนี้
เนื้อหายังครอบคลุมถึง อันตรกิริยาอย่างแรง อันตรกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอันตรกิริยาอย่างอ่อนของเมซอน
ในอันดับถัดจากอันดับนาในการกระจายไครอล อันตรกิริยาอย่างอ่อนของเมซอนแบบไม่เป็นเลปตอน การแก้ไขโฟ
ตอนเสมือน และระบบของเมซอน-บารีออน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

ข-116

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105925

ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: 105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์ และ 105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1 หรือ โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนานักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับสมมาตรยวดยิ่ง ความโน้มถ่วงยวดยิ่ง ทฤษฎีสายยวดยิ่ง
การอัดแน่นแบบคาลาบี-เยา ภาวะคู่กัน ดี-เบรน ทฤษฎีเอ็ม และหัวข้ออื่น ๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105925 Advanced Quantum Field Theory II
4(4-0-8)
Prerequisite: 105903 Geometrical Methods in Physics and 105923 Advanced Quantum Field
Theory I or consent of the School
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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ สารกึ่งตัวนา รอยต่อ p-n สัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนา ตัวเก็บประจุ
โลหะ-ฉนวน-สารกึ่งตัวนา ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กาลัง อุปกรณ์โฟโตนิก และตัวรับรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105953 Semiconductors Technology
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or consent of the School

4(4-0-8)

This course covers the following topics: semiconductor materials, p-n junction, metalinsulator-semiconductor capacitors, transistors, power devices, photonics devices and sensors.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105954

นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ บทบาทและความสาคัญของขนาด อนุภาคนาโนรอบตัวเรา โครงสร้าง
นาโนคาร์บอนแบบต่าง ๆ การสังเคราะห์อนุภาคนาโน เทคนิคการวิเคราะห์อนุภาคนาโน การประยุกต์เทคโนโลยี
อนุภาคนาโนทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ทางการแพทย์ แรงแคสิเมียร์ในเครื่องกลนาโน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
105954 Nanoscience and Nanotechnology
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 nano-machines.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105955

เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์

4(4-0-8)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางเบื้องต้น ภาพรวมของวัสดุที่ใช้ กระบวนการ
สร้างแผ่นฟิล์มบางแบบต่าง ๆ พลาสมาและอันตรกิริยาระหว่างประจุและพื้นผิว วิธีการทาความสะอาดพื้นผิว
เทคนิคการปลูกด้วยไอระเหยเคมี ผิวของสารพื้นและการเรียงตัวของโมเลกุลวัสดุแผ่นฟิล์มบาง เทคนิคการระเหย
สารภายใต้สุญญากาศด้วยเลเซอร์ สมบัติของแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105955 Thin-film Technology and Applications
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 thinfilms, 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
วิชาบังคับก่อน: 105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้ให้ภาพรวมของการชนของไอออนหนักที่ระดับพลังงานกลางและสูง โดยเน้นที่สมบัติของสสาร
นิวเคลียร์ที่ร้อนและหนาแน่น การขึ้นกับตัวกลางของสมบัติของเฮดรอนในสภาพแวดล้อมดังกล่าว และการเปลี่ยน
เฟสของสสารที่อยู่ในรูปเฮดรอนไปเป็นพลาสมาของควาร์กและกลูออน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแบบจาลองการชน
ไอออนหนัก จลนศาสตร์ สหสัมพันธ์ สมการสถานะของสสารนิวเคลียร์ ผลิตกรรมเอนโทรปีจากการชนกันของ
นิวเคลียส ผลิตกรรมอนุภาคใต้ขีดจากัด การเปลี่ยนเฟส และพลาสมาของควาร์กและกลูออน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
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105973 Heavy Ion Reactions
Prerequisite: 105673 Nuclear and Particle Physics or consent of the School

4(4-0-8)

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
quark-gluon plasma.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge to industrial problem
4. relate and apply physics knowledge related to this course
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105974 ระบบหลายควาร์ก
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

4(4-0-8)

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนนักศึกษาอย่างเป็นระบบในเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีกลุ่มในระดับสูงกับ
ระบบหลายควาร์ก ทั้งในสถานะปรกติ และสถานะวิเทศ โดยเริ่มต้นจาก การศึกษาแบบจาลองควาร์กในรูปแบบ
ต่าง ๆ และพื้นฐานความรู้ของทฤษฎีกลุ่ม ความรู้ขั้นสูงของกลุ่ม SU(N) และกลุ่มเรียงสับเปลี่ยน การสร้างฟังก์ชัน
สถานะของเฮดรอนปรกติ และ สถานะหลายควาร์กแบบวิเทศ เช่น กลูบอล ไฮบริดเมซอน ไฮบริดบารีออน
สถานะห้าควาร์ก และ สถานะหกควาร์ก การสร้างและการประลัยของระบบหลายควาร์กแบบวิเทศ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105974 Multi-Quark Systems
Prerequisite: Consent of the School

4(4-0-8)

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 sixquark states, productions and annihilation of exotic multi-quark systems.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to:
1. describe the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105996 สัมมนา 4
วิชาบังคับก่อน: 105896 สัมมนา 3

1(1-0-9)

เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้พัฒนารายละเอียดของกลวิธีต่าง ๆ ในการนาเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพสูง และเพิ่มพูนทักษะในการเขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น มีการจัดสัมมนาร่วมกับ
สถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105996 Seminar IV
Prerequisite: 105896 Seminar III

1(1-0-9)

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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105997

เสวนา 4

1(1-0-9)

วิชาบังคับก่อน: 105897 เสวนา 3
เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มเสวนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้พัฒนารายละเอียดของกลวิธีต่าง ๆ ในการนาเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพสูง และเพิ่มพูนทักษะในการเขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น มีการจัดสัมมนาร่วมกับ
สถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่
พอใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้

105997 Colloquium IV
Prerequisite: 105897 Colloquium III

1(1-0-9)

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 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 the complicate physics problems related to this course
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course
3. relate and apply physics knowledge related to this course
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105798 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทาโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
8. สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยได้
9. มีทักษะในการทางานกลุ่มวิจัยได้
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105798 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 the complicate physics problems related to this course
2. perceive 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 industrial problem
8. design and conduct research
9. have research collaboration skills
10.
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105998

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

(สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทาโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
2. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
4. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคานวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
7. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
8. สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยได้
9. มีทักษะในการทางานกลุ่มวิจัยได้
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105998 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 the complicate physics problems related to this course
2. perceive 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 industrial problem
8. design and conduct research
9. have research collaboration skills
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205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบเปิด ทัศนคติและ
แรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อสังคม คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่ การจัดทาโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ
และปัญหาของธุรกิจใหม่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
อธิบายกระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

205501 Entrepreneurship and Innovation
Prerequisite: Consent of the School

2(2-0-4)

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: All describe the ELO no. 16
1. Describe the characteristics of entrepreneurs and entrepreneurship
2. Describe the contribution of entrepreneurs and innovative products and services to the
economic and social development
3. Explain key processes involved in entrepreneurship, innovation, the management of
creativity and innovation
4. Analyze and Evaluate the linkages between entrepreneurship and venture creation,
development and growth, including the motivations which entrepreneurs have for creating
new ventures
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205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2(2-0-4)

แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย การตรวจสอบและ
สืบค้นสิทธิบัตร กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาขอใช้สิทธิ์ ประเมินสิทธิ์ การ
ประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
อธิบายกระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
205503 Intellectual Property Strategies
Prerequisite: Consent of the School

2(2-0-4)

Concepts and principles of intellectual property management, intellectual property from
research and development, patent searching, intellectual property laws and methods of
intellectual property protection, intellectual property valuation and method in creating return
on intellectual properties.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to: All describe the ELO no. 16
1. Explain the concepts of intellectual assets and property in relation to innovation and
entrepreneurship.
2. Explain the relevance and scope of different mechanisms for controlling intellectual
assets and property, such as patents, trademark rights, copyrights, design rights, and
secrecy.
3. Apply the concepts of intellectual property in order to formulate and express
intellectual property-based strategies.
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205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2(2-0-4)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ บุคคลและทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย เช่า
ทรัพย์/เช่าซื้อ ค้าประกัน จานอง จานา ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายภาษี ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
อธิบายกระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
205511 Legal Aspects of Entrepreneurship
Prerequisite: Consent of the School

2(2-0-4)

Introduction to laws, person and property, juristic acts, contract, obligation, wrongful
acts, sale, hire of property, hire purchase, surety ship, pledge, mortgage, bills and cheques,
partnership, limited company, shares, stock exchange, employment laws, tax laws, electronic
commerce and unfair contract terms.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to: All describe the ELO no. 16
1. Describe the importance of and essential laws and regulations for the success of
new venture
2. Discuss the legal aspects applying to the setting up a new venture
3. Discuss the development of new laws for new venture.
205513

ปฏิบัติการการประกอบการ 1

1(0-4-0)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ วิเคราะห์แนวโน้มทางตลาดและธุรกิจ เลือกเทคโนโลยี ประเมิน
โอกาสพัฒนาแนวคิดธุรกิจและวิสัยทัศน์ กาหนดลูกค้า ระบุปัญหาของลูกค้า และยืนยันลูกค้าเป้าหมาย และ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
2. อธิบายกระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
205513 Entrepreneurship Practicum I
Prerequisite: Consent of the School

1(0-4-0)

Practice in Identifying potential opportunities, trend and market analysis, selecting
technology, opportunity assessment, develop a business concept and vision, customers and
customer validation, and feasibility analysis.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to: All describe the ELO no. 11 and 16
1. Adopt an entrepreneurial perspective, identifying and evaluating new business
opportunities as they arise
2. Apply design thinking process in defining problem and opportunity for innovation
and business idea
3. Develop new innovative business idea
4. Present a feasible new business idea
205514 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

1(0-4-0)

ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ออกแบบรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
2. อธิบายกระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
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205514 Entrepreneurship Practicum II
Prerequisite: Consent of the School

1(0-4-0)

Practice in new product design and development, business model development, and
marketing strategies
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to: All describe the ELO no. 2 and 16
1. Design sound innovative business model and product/service.
2. Present a feasible business model and product/service to funders.
205515 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

1(0-4-0)

ฝึกปฏิบัติการทดสอบยืนยันรูปแบบธุรกิจ วางแผนธุรกิจ และการระดมทุน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
2. อธิบายกระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
205515 Entrepreneurship Practicum III
Prerequisite: Consent of the School

1(0-4-0)

Practice in business model validation, business planning, and financing plan for new
venture.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to: All describe the ELO no. 2 and 16
1. Develop sound business models and financial model for their new business project.
2. Present their business plan to investors professionally.
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205516

ปฏิบัติการการประกอบการ 4

3(0-15-0)

วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ฝึกปฏิบัติการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือ การฝึกปฏิบัติงานในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ในองค์กรที่มีการพัฒนา
นวัตกรรม หรือในธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นการทางานเป็นทีมแบบพหุวิทยาการในการทางานในธุรกิจเริ่มต้นใหม่
โดยทีมนักศึกษาจะเข้าไปทาโครงงานและให้คาแนะนาในประเด็นที่สาคัญในธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้
1. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
2. มีทักษะในการทางานกลุ่มวิจัยได้
205516 Entrepreneurship Practicum IV
Prerequisite: Consent of the School

3(0-15-0)

Practice in launching business or business development project as a multidisciplinary
team with local startup companies. The student team provides the companies with hands-on,
targeted consulting in areas critical to new business ventures.
Expected Learning Outcomes:
On completion of this course, students are able to: All describe the ELO no. 2 and 14
1. Assess new venture opportunities
2. Develop prototype and practically use customer discovery process
3. Design and Develop strategies related to launching business or business
development
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ค-1

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร
และอาจารยประจำสาขาวิชาฟสิกสประยุกต

สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ. 2

ค-2

แบบประวัติสวนตัว
ชื่อ

ศาสตราจารย ดร. สันติ แมนศิริ

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. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตำแหนงปจจุบัน: คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร และศาสตราจารยประจำสาขาวิชาฟสิกส
ประวัติการทำงาน: 2558-ปจจุบัน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2555-2558 หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2554-ป จ จุ บั น ศาสตราจารย ป ระจำสาขาวิ ช าฟ สิ ก ส สำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
2553-2554 รองศาสตราจารยป ระจำสาขาวิช าฟ สิก ส สำนั ก วิช าวิ ท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
2549-2553 รองศาสตราจารยประจำภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2546-2549 ผูชวยศาสตราจารยประจำภาควิชาฟสิกสคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2538-2545 อาจารยประจำภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ขอมูลการอางอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จำนวนเรื่อง 239 เรื่อง
จำนวนการอางอิงทั้งหมด 3314 การอางอิง
มีคา h-index = 30
ผลงานตีพิมพลาสุด
• Jumpatam, J., Somphan, W., Putasaeng, B., Chanlek, N., Kidkhunthod, P., Thongbai, P.,
Maensiri, S. (2017), Nonlinear electrical properties and giant dielectric response in
Na1/3Ca1/3Y1/3Cu3Ti4O12 ceramic. Materials Research Bulletin, 90.
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• Tuichai, W., Danwittayakul, S., Chanlek, N., Thongbai, P., Maensiri, S. (2017), Highperformance giant-dielectric properties of rutile TiO2 co-doped with acceptor-Sc3+ and
donor-Nb5+ ions. Journal of Alloys and Compounds, 703.
• Chirawatkul, P., Khoonsap, S., Phumying, S., Kaewhan, C., Pinitsoontorn, S., Maensiri, S.
(2017), Cation distribution and magnetic properties of CoxMg1−xFe2O4 nanoparticles.
Journal of Alloys and Compounds, 697.
• Nachaithong, T., Thongbai, P., Maensiri, S. (2017), Colossal permittivity in
(In1/2Nb1/2)xTi1−xO2 ceramics prepared by a glycine nitrate process. Journal of the
European Ceramic Society, 37(2).
• Prasoetsopha, N., Pinitsoontorn, S., Fan, S., Hng, H.H., Maensiri, S. (2017), Enhancement of
electrochemical properties of Ca3Co4O9 as anode materials for lithium-ion batteries by
transition metal doping. Ionics, 23(2).
• Jumpatam, J., Putasaeng, B., Chanlek, N., Kidkhunthod, P., Thongbai, P., Maensiri, S.,
Chindaprasirt, P. (2017), Improved giant dielectric properties of CaCu3Ti4O12 via
simultaneously tuning the electrical properties of grains and grain boundaries by Fsubstitution. RSC Advances, 7(7).
• Tuichai, W., Danwittayakul, S., Chanlek, N., Srepusharawoot, P., Thongbai, P., Maensiri, S.
(2017), Origin(s) of the apparent colossal permittivity in (In1/2Nb1/2)xTi1−xO2: clarification
on the strongly induced Maxwell-Wagner polarization relaxation by DC bias. RSC Advances,
7(1).
• Jumpatam, J., Somphan, W., Boonlakhorn, J., Putasaeng, B., Kidkhunthod, P., Thongbai, P.,
Maensiri, S., Chen, X.M. (2017), Non-Ohmic Properties and Electrical Responses of Grains
and Grain Boundaries of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 Ceramics. Journal of the American Ceramic
Society, 100(1).
• Mahakham, W., Theerakulpisut, P., Maensiri, S., Phumying, S., Sarmah, A.K. (2016),
Environmentally benign synthesis of phytochemicals-capped gold nanoparticles as
nanopriming agent for promoting maize seed germination. Science of the Total
Environment, 573.
• Iamprasertkun, P., Krittayavathananon, A., Seubsai, A., Chanlek, N., Kidkhunthod, P.,
Sangthong, W., Maensiri, S., Yimnirun, R., Nilmoung, S., Pannopard, P., Ittisanronnachai, S.,
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Kongpatpanich, K., Limtrakul, J., Sawangphruk, M. (2016), Charge storage mechanisms of
manganese oxide nanosheets and N-doped reduced graphene oxide aerogel for highperformance asymmetric supercapacitors. Scientific Reports, 6.
• Jumpatam, J., Mooltang, A., Putasaeng, B., Kidkhunthod, P., Chanlek, N., Thongbai, P.,
Maensiri, S. (2016), Effects of Mg2+ doping ions on giant dielectric properties and electrical
responses of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 ceramics. Ceramics International, 42(14).
• Yotburut, B., Thongbai, P., Yamwong, T., Maensiri, S. (2016), Electrical and nonlinear
current-voltage characteristics of La-doped BiFeO3 ceramics. Ceramics International.
• Swatsitang, E., Phokha, S., Hunpratub, S., Maensiri, S. (2016), Modification of Ce valence
states by Sm/Sr co-doping of CeO2 nanoparticles for improved magneto-electrochemical
properties. Materials and Design, 108.
• Bongkarn, T., Chootin, S., Pinitsoontorn, S., Maensiri, S. (2016), Excellent piezoelectric and
ferroelectric properties of KNLNTS ceramics with Fe2O3 doping synthesized by the solid
state combustion technique. Journal of Alloys and Compounds, 682.
• Unruan, S., Unruan, M., Nuilek, K., Maensiri, S., Yimnirun, R. (2016), On the application of
synchrotron X-Ray absorption spectroscopy technique for characterization of mixed SnOTiO2 powders. Integrated Ferroelectrics, 175(1).
• Kum-onsa, P., Thongbai, P., Maensiri, S., Chindaprasirt, P. (2016), Greatly enhanced
dielectric permittivity in poly(vinylidene fluoride)-based polymeric composites induced by
Na1/3Ca1/3Bi1/3Cu3Ti4O12 nanoparticles. Journal of Materials Science: Materials in
Electronics, 27(9).
• Meeporn, K., Maensiri, S., Thongbai, P. (2016), Abnormally enhanced dielectric permittivity
in poly(vinylidene fluoride)/nanosized-La2NiO4−δ films. Applied Surface Science, 380.
• Wongpratat, U., Maensiri, S., Swatsitang, E. (2016), EXAFS analysis of cations distribution in
structure of Co1-xNixFe2O4 nanoparticles obtained by hydrothermal method in aloe vera
extract solution. Applied Surface Science, 380.
• Sinprachim, T., Phumying, S., Maensiri, S. (2016), Electrochemical energy storage
performance of electrospun AgOx-MnOx/CNF composites. Journal of Alloys and
Compounds, 677.
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Khajonrit, J., Phumying, S., Maensiri, S. (2016), Structure and magnetic/electrochemical
properties of Cu-doped BiFeO3 nanoparticles prepared by a simple solution method.
Japanese Journal of Applied Physics, 55(6).
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แบบประวัติสวนตัว
ชื่อ

รองศาสตราจารย ดร. ประยูร สงสิริฤทธิกุล

การศึกษา/คุณวุฒิ: ปริญญาเอก : 2540 Ph.D. (Physics), Gothenburg University, Sweden
ปริญญาตรี : 2533 วท.บ. (ฟสิกส (เกียรตินิยมอันดับ 1)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตำแหนงปจจุบัน: รองศาสตราจารยประจำสาขาวิชาฟสิกส
ประวัติการทำงาน:-2553-ปจจุบัน รองศาสตราจารยประจำสาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร
-2553-2554 รักษาการผูอำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
-2551-2553 ผูอำนวยการฝาย/รักษาการผูอำนวยการฝายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครต
รอน (องคการมหาชน)
-2540-2551 ชวยปฏิบัติงานโครงการกอตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ในตำแหนงนักวิจัย/หัวหนาฝาย
-2547-2553 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร
-2541-2547 อาจารย สาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-2540-2541 อาจารย สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:
ขอมูลการอางอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จำนวนเรื่อง 66 เรื่อง
จำนวนการอางอิงทั้งหมด 526 การอางอิง
มีคา h-index = 10
ผลงานตีพิมพลาสุด
• Woon, K.L., Yeoh, K.H., Ng, C.Y.B., Talik, N.A., Wong, W.-S., Whitcher, T.J., Chen, S.-A., Hasan,
Z.A., Zakaria, N.N., Ong, B.K., Ariffin, A., Griniene, R., Grigalevicius, S., Saisopa, T., Nakajima, H.,
Supruangnet, R., Songsiriritthigul, P. (2016), High efficiency solution processable organic
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light emitting diode through materials and interfacial engineering. Proceedings of the
IEEE/CPMT International Electronics Manufacturing Technology (IEMT) Symposium.
• Intarasiri, S., Bootkul, D., Tippawan, U., Songsiriritthigul, P. (2016), Color improvement of
rubies by ion beam technique. Surface and Coatings Technology, 306.
• Talik, N.A., Woon, K.L., Yap, B.K., Wong, W.S., Whitcher, T.J., Chanlek, N., Nakajima, H.,
Saisopa, T., Songsiriritthigul, P. (2016), Highly efficient processable molybdenum trioxide as
a hole blocking interlayer for super-yellow organic light emitting diode. Journal of Physics
D: Applied Physics, 49(39).
• Nakajima, H., Chaichuay, S., Sudmuang, P., Rattanasuporn, S., Jenpiyapong, W., Supruangnet,
R., Chanlek, N., Songsiriritthigul, P. (2016), Commissioning of the soft x-ray undulator
beamline at the Siam Photon Laboratory. AIP Conference Proceedings, 1741.
• Whitcher, T.J., Wong, W.S., Talik, A.N., Woon, K.L., Chanlek, N., Nakajima, H., Saisopa, T.,
Songsiriritthigul, P. (2016), Investigation into the Gaussian density of states widths of
organic semiconductors. Journal of Physics D: Applied Physics, 49(32).
• Whitcher, T.J., Wong, W.S., Talik, A.N., Woon, K.L., Chanlek, N., Nakajima, H., Saisopa, T.,
Songsiriritthigul, P. (2016), Electrostatic model of the energy-bending within organic
semiconductors: Experiment and simulation. Journal of Physics Condensed Matter, 28(36).
• Whitcher, T.J., Woon, K.L., Wong, W.S., Chanlek, N., Nakajima, H., Saisopa, T.,
Songsiriritthigul, P. (2016), Interfacial behavior of resistive switching in ITO-PVK-Al WORM
memory devices. Journal of Physics D: Applied Physics, 49(7).
• Cheah, A.J., Chiu, W.S., Khiew, P.S., Nakajima, H., Saisopa, T., Songsiriritthigul, P., Radiman,
S., Hamid, M.A.A. (2015), Facile synthesis of a Ag/MoS2 nanocomposite photocatalyst for
enhanced visible-light driven hydrogen gas evolution. Catalysis Science and Technology,
5(8).
• Muhammad Hafiz, S., Ritikos, R., Whitcher, T.J., Md. Razib, N., Bien, D.C.S., Chanlek, N.,
Nakajima, H., Saisopa, T., Songsiriritthigul, P., Huang, N.M., Rahman, S.A. (2014), A practical
carbon dioxide gas sensor using room-temperature hydrogen plasma reduced graphene
oxide. Sensors and Actuators, B: Chemical, 193.
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• Whitcher, T.J., Yeoh, K.H., Chua, C.L., Woon, K.L., Chanlek, N., Nakajima, H., Saisopa, T.,
Songsiriritthigul, P. (2014), The effect of carbon contamination and argon ion sputtering on
the work function of chlorinated indium tin oxide. Current Applied Physics, 14(3).
• Whitcher, T.J., Talik, N.A., Woon, K., Chanlek, N., Nakajima, H., Saisopa, T., Songsiriritthigul,
P. (2014), Determination of energy levels at the interface between O2 plasma treated
ITO/P3HT : PCBM and PEDOT : PSS/P3HT :PCBM using angular-resolved x-ray and ultraviolet
photoelectron spectroscopy. Journal of Physics D: Applied Physics, 47(5).
• Wongpanya, P., Tunmee, S., Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-Anun, N. (2014),
Corrosion behaviors and mechanical properties of CrN film. Advanced Materials Research,
853.
• Ng, C.Y.B., Yeoh, K.H., Whitcher, T.J., Talik, N.A., Woon, K.L., Saisopa, T., Nakajima, H.,
Supruangnet, R., Songsiriritthigul, P. (2014), High efficiency solution processed fluorescent
yellow organic light-emitting diode through fluorinated alcohol treatment at the emissive
layer/cathode interface. Journal of Physics D: Applied Physics, 47(1).
• Horprathum, M., Srichaiyaperk, T., Samransuksamer, B., Wisitsoraat, A., Eiamchai, P.,
Limwichean, S., Chananonnawathorn, C., Aiempanakit, K., Nuntawong, N., Patthanasettakul,
V., Oros, C., Porntheeraphat, S., Songsiriritthigul, P., Nakajima, H., Tuantranont, A.,
Chindaudom, P. (2014), Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3
nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering. ACS Applied Materials and
Interfaces, 6(24).
• Whitcher, T.J., Yeoh, K.H., Ng, Y.B.C., Talik, N.A., Chua, C.L., Woon, K.L., Chanlek, N.,
Nakajima, H., Saisopa, T., Songsiriritthigul, P., Oswald, S., Yap, B.K. (2013), Enhancement of
the work function of indium tin oxide by surface modification using caesium fluoride.
Journal of Physics D: Applied Physics, 46(47).
• Tippo, T., Thanachayanont, C., Nakajima, H., Songsiriritthigul, P., Hietschold, M.,
Thanachayanont, A. (2013), A comparative investigation of a pentacene layer on gold and
PMMA in bottom-contact pentacene thin film transistors. Advanced Materials Research,
802.
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• Euaruksakul, C., Jearanaikoon, N., Bussayaporn, W., Kamonsutthipaijit, N., Photongkam, P.,
Tunmee, S., Songsiriritthigul, P. (2013), Photoemission electron microscopy beamline at
the Synchrotron Light Research Institute. Journal of Physics: Conference Series, 425(18).
• Nakajima, H., Tong-On, A., Sumano, N., Sittisard, K., Rattanasuporn, S., Euaruksakul, C.,
Supruangnet, R., Jearanaikoon, N., Photongkam, P., Chanlek, N., Songsiriritthigul, P. (2013),
Photoemission spectroscopy and photoemission electron microscopy beamline at the Siam
Photon Laboratory. Journal of Physics: Conference Series, 425(13).
• Songsiriritthigul, P. (2013), Sixth AOFSRR in Bangkok.Synchrotron Radiation News, 26(2).
• Taweepreda, W., Limphirat, W., Songsiriritthigul, P. (2013), Oxidative degradation
monitoring of natural rubber using s k-edge x-ray absorption near-edge spectroscopy
(xanes). Advanced Materials Research, 620.
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แบบประวัติสวนตัว
ชื่อ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรวัฒน 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
ตำแหนงปจจุบัน: หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส และผูชวยศาสตราจารยประจำสาขาวิชาฟสิกส
ประวัติการทำงาน: 2558-ปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2555-ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยประจำสาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2553-2555 อาจารยประจำสาขาวิชาฟสิกส สำนักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2552-2553 นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย :
ขอมูลการอางอิง (Citation) ผลงานวิจัย
จำนวนเรื่อง 47 เรื่อง
จำนวนการอางอิงทั้งหมด 2170 การอางอิง
มีคา h-index = 23
ผลงานตีพิมพลาสุด
• 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).
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• Wang, Z., McKeown Walker, S., Tamai, A., Wang, Y., Ristic, Z., Bruno, F.Y., De La Torre, A.,
Riccò, S., Plumb, N.C., Shi, M., Hlawenka, P., Sánchez-Barriga, J., Varykhalov, A., Kim, T.K.,
Hoesch, M., King, P.D.C., Meevasana, W., Diebold, U., Mesot, J., Moritz, B., Devereaux, T.P.,
Radovic, M., Baumberger, F. (2016), Tailoring the nature and strength of electron-phonon
interactions in the SrTiO3 (001) 2D electron liquid. Nature Materials, 15(8).
• Riley, J.M., Meevasana, W., Bawden, L., Asakawa, M., Takayama, T., Eknapakul, T., Kim, T.K.,
Hoesch, M., Mo, S.-K., Takagi, H., Sasagawa, T., Bahramy, M.S., King, P.D.C. (2015), Negative
electronic compressibility and tunable spin splitting in WSe2. Nature Nanotechnology,
10(12).
• Jaiban, P., Suwanwong, S., Namsar, O., Watcharapasorn, A., Meevasana, W. (2015),
Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in
ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping. Materials Letters, 147.
• Suwanwong, S., Eknapakul, T., Rattanachai, Y., Masingboon, C., Rattanasuporn, S.,
Phatthanakun, R., Nakajima, H., King, P.D.C., Hodak, S.K., Meevasana, W. (2015), The
dynamics of ultraviolet-induced oxygen vacancy at the surface of insulating SrTiO3(0 0 1).
Applied Surface Science, 355.
• Vishik, I.M., BarišiÄ, N., Chan, M.K., Li, Y., Xia, D.D., Yu, G., Zhao, X., Lee, W.S., Meevasana,
W., Devereaux, T.P., Greven, M., Shen, Z.-X. (2014), Angle-resolved photoemission
spectroscopy study of HgBa2Cu O4+I. Physical Review B - Condensed Matter and Materials
Physics, 89(19).
• Sawangphruk, M., Sanguansak, Y., Krittayavathananon, A., Luanwuthi, S., Srimuk, P.,
Nilmoung, S., Maensiri, S., Meevasana, W., Limtrakul, J. (2014), Silver nanodendrite modified
graphene rotating disk electrode for nonenzymatic hydrogen peroxide detection. Carbon,
70.
• 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).
• King, P.D.C., Walker, S.M., Tamai, A., De La Torre, A., Eknapakul, T., Buaphet, P., Mo, S.-K.,
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

ตาราง ง.1 แสดงการกระจายความผลการเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรสูผ่ ลการเรียนรู้คาดหวังรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ระดับปริญญามหาบัณทิต
ผลการเรียนรู้รายวิชา

ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
P1. สามารถแสดงความรู้เชิงทฤษฏีพื้นฐานในด้านฟิสิกส์ประยุกต์
P2. สามารถประยุกต์กฎทางฟิสิกส์ เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
P3. แสดงให้ เห็ น ถึ งความสามารถในการใช้ ภ าษาอั งกฤษ และการสื บ ค้ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ดำเนินการวิจัยในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ
P4. มีทักษะและความสามารถในการดำเนินการวิจัย ให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต โดย
พัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์
P5. มีทักษะการสื่อสารทางวิชาการทั้งแบบพูดและเขียนทั้งในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรม
P6. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ผลการเรียนรู้คาดหวังรายวิชา (CLOs) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 16 ข้อ
C1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สำคัญในโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
C2. สามารถดำเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคำนวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
C3. สามารถบรรยายความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับแนวหน้า
ง-1

C4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
C5. ใช้เครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
C6. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยที่ได้จากการทดลองหรือการคำนวณด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
C7. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัย
C8. มีทักษะในการถ่ายทอด วิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
C9. มีทักษะการสอนฟิสิกส์ได้
C10. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้
C11. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้
C12. สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
C13. สามารถออกแบบและดำเนินการวิจัยได้
C14. มีทักษะในการทำงานกลุ่มวิจัยได้
C15. มีทักษะในการทำงานระหว่างกลุ่มวิจัยได้
C16. อธิบายกระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี
ตาราง ง.2 แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่ผลการเรียนรู้คาดหวังรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
แผน ก 1
P1

P2

105697 เสวนา 1

P3

P4



105797 เสวนา 2

105698 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

P5

P6

















P1

P2

P3

P4

P5





























แผน ก 2

กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
105619

ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน

105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
กลุ่มวิชาบังคับ (Mandate)
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลข สำหรับฟิสิกส์

105685 บทนำสู่ฟิสิกส์ประยุกต์

ประยุกต์
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P6

205501 ความเป็นผูป
้ ระกอบการและนวัตกรรม





กลุ่มวิชาเลือก รายละเอียดด้านล่าง
กลุ่มวิชาสัมมนา


105696 สัมมนา 1

วิทยานิพนธ์
105698 วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ฟิสิกส์ประยุกต์













P1

P2

P3

P4

P5



























แผน ข
P6

กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
105619

ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน

105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
กลุ่มวิชาบังคับ (Mandate)
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลข สำหรับฟิสิกส์

ประยุกต์

105685 บทนำสู่ฟิสิกส์ประยุกต์



205501 ความเป็นผูป
้ ระกอบการและนวัตกรรม









กลุ่มวิชาเลือก รายละเอียดด้านล่าง หรือ
105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1











105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2

กลุ่มวิชาสัมมนา
105696 สัมมนา 1









การค้นคว้าอิสระ


105695 การค้นคว้าอิสระ

กลุ่มวิชาเลือก
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รายวิชาเลือกทั่วไป (General Elective Courses)
รายวิชาเลือกในแขนงวิชานาโนวิทยาและวัสดุขั้นสูง
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาทัศนศาสตร์ประยุกต์
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์
รายวิชาเลือกในแขนงวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
รายวิชาเลือกสำหรับแผน ข
รายวิชาเลือกในสาขาวิชาฟิสิกส์
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P1

P2

P3

P4

P5

P6













































































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาแกน
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
105619 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
วิชาบังคับ สำหรับแผน ข.
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์ประยุกต์
105685 บทนำสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
รายวิชาเลือก สำหรับแผน ข.
105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1
105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2
205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
205511 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
205513 ปฏิบัติการการประกอบการ 1

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะความ
สัมพันธระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

1

1

1

2

3

4

5

2

3

2

3

2

3

4

5. ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3
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205514 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
205515 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
205516 ปฏิบัติการการประกอบการ 4
รายวิชาการค้นคว้าอิสระ สำหรับแผน ข.
105695 การค้นคว้าอิสระ
รายวิชาเลือกทั่วไป
105604 การจำลองแบบและการจำลองในฟิสิกส์
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
105613 กลศาสตร์
105616 อุณหพลศาสตร์
105618 กลศาสตร์ของไหล
105663 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ำ
105669 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
105716 คลื่นและโซลิตอน
105766 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
105767 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
105771 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆ
ในฟิสิกส์อนุภาค
105782 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
105784 หัวข้อที่เลือกสรรสำหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
105788 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
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105825 การคำนวณเชิงควอนตัม
รายวิชาเลือกในแขนงนาโนวิทยาและวัสดุขั้นสูง
105653 ฟิสิกส์วัสดุ
105654 วัสดุนาโน
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
105656 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้งาน
105954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
รายวิชาเลือกในแขนงการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน
105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการ
ประยุกต์ใช้
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลำเลียง
แสง
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
รายวิชาเลือกในแขนงฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
105621 ทฤษฎีควอนตัม 1
105621 ทฤษฎีควอนตัม 2
105673 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
105773 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
105774 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
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รายวิชาเลือกในแขนงทัศนศาสตร์ประยุกต์
105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
105662 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
105666 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
105667 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
105668 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
105791 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
105864 หลักการฮอโลกราฟี
105865 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
รายวิชาเลือกในแขนงชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์
105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
105683 ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
105684 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับฟิสิกส์และวิศวกร
105683 ชีวฟิสิกส์
105786 ฟิสิกส์การแพทย์
รายวิชาเลือกในแขนงฟิสิกส์อุตสาหกรรม
105715 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
105745 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
105768 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
105914 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
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105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
วิชาเลือกในสาขาฟิสิกส์
105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า
105617 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
105633 ดาราศาสตร์
105634 จักรวาลวิทยา
105674 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
105703 ฟิสิกส์คำนวณ
105704 ทฤษฎีกลุ่ม
105713 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
105714 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
105733 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
105734 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
105742 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 2
105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟิสิกส์
105751 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
105752 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
105753 การปลูกผลึก
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี































 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







 

  







ง-5

105755 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
105764 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและวัสดุ
ระดับนาโน
105783 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์
105823 ทฤษฎีสนามควอมตัม
105853 สภาพนำยวดยิ่ง
105854 วิธีการคำนวณสำหรับวัสดุจริง
105855 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
105903 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
105923 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 1
105924 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
105925 ทฤษฎีสนามควอมตัมขั้นสูง 2
105973 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
105974 ระบบหลายควาร์ก
วิชาสัมมนา
105696 สัมมนา 1
105796 สัมมนา 2
105896 สัมมนา 3
105996 สัมมนา 4
105697 เสวนา 1
105797 เสวนา 2
105897 เสวนา 3
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105997 เสวนา 4
วิชาวิทยานิพนธ์
105698 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์
105798 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ประยุกต์ (สำหรับผู้ที่ถือวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต)
105998 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ประยุกต์ (สำหรับผู้ที่ถือวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทำงานให้เต็มกำลัง
ความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบี ยบวินัย ความรับผิดชอบ สร้าง
ความเคารพและศรัทธาในตนเองได้
(3) มี จิ ต สำนึ ก สาธารณะอย่ า งเข้ ม แข็ ง เป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วาม
ห่วงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ และความ
คิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางดานฟสิกส์ขั้นสูง
(2) มี ค วามรู้ เท่ า ทั น ในสภาวการณ์ ข องโลกปั จ จุ บั น ที่ มี ค วาม
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา สามารถติ ด ตามความก้ า วหนาทาง
วิชาการดานฟสิกส์ และวงการวิจัยได้
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการ
ดำเนินชีวิต มีความรู้ขั้นสูงทางวิทยาศาสตรด้านต่าง ๆ และสามารถ
นํามาบูรณาการการค้นคว้าวิจัยได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ด วิเคราะหอย่ า งเปนระบบ และมี เหตุ มี ผ ล ตาม
วิธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริง ทำความเข้ า ใจ
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนำข้อสรุปมาใช้
(2) สามารถศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนว
ทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด นําความรูทางฟสิกส์ไปประยุกต
ใช้กับสถานการณต่าง ๆ ไดอย่างถูกตองและเหมาะสม

(3) มี ค วามเป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ยั่ งยื น ตลอดชี วิ ต สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายไดอย่าง
ถูกตอง เพื่อนำไปสู่การสรางสรรค์นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นํา และ
สมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒ นา
ตนเอง
(3) รู้จั กความหลากหลายทางวัฒ นธรรมเพื่ อการปรับ ตั วในการ
ทำงานและอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม สามารถปรั บ ตั ว ให เขากั บ
สถานการณ์ และวัฒนธรรมองคกร
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสือ่ สาร เลือกใช้
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ถู ก ต้ อ งเห ม า ะ ส ม ทั้ งภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล
แปลความหมายและสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิต
(3) มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ ละ
ตรรกศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
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ภาคผนวก จ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และเกณฑ)
การประเมินประจําป*

ภาคผนวก จ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียน
การสอน และเกณฑ)การประเมินประจําป*
ตัวบงชี้และเป+าหมาย

1

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาขา
วิชาฟ3สิกส
3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเป3ด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เป3ดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป=การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เป3ดสอนในแตละป=การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ป=ที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยป=ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป=
จ-1

ป*การศึกษาที่
2 3 4

5

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป=สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป=
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
จํานวนตัวบงชี้ตองผานรวมไมนอยกวารอยละ 80 (ขอ)

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

เกณฑ)ประเมิน
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้
- ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปKาหมาย และ
- มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปKาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตป=

จ-2

มคอ2 .

ภาคผนวก ฉ
รายการเปรียบเทียบขอแตกตาง
ระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
เฉพาะสวนที่มีการปรับปรุง

มคอ2 .

ฉ.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
แผน ก 1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมต!องมีการศึกษา
รายวิชา)
(1) กลุมวิชาสัมมนา
105697 เสวนา 1
105797 เสวนา 2
(2) วิทยานิพนธ 1 เรื่อง
แผน ก 2 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธและมีการศึกษา
รายวิชา)
(1) กลุมวิชาแกน

หนวย
กิต
47
2
1
1
45
50
16

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก 1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมต!องมีการศึกษา
รายวิชา)
(1) กลุมวิชาสัมมนา
105697 เสวนา 1
105797 เสวนา 2
(2) วิทยานิพนธ 1 เรื่อง
แผน ก 2 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธและมีการศึกษา
รายวิชา)
(1) กลุมวิชาแกน

หนวย การเปลี่ยนแปลง
กิต
48
2
1
1
46
48

4

105619 ฟ9สิกสกลศาสตรและความร!อน

4

105615 พลศาสตรไฟฟ:าประยุกต

4

105615 พลศาสตรไฟฟ:าประยุกต

4

105616 อุณหพลศาสตร

4

105625 ฟ9สิกสควอนตัมประยุกต

4

105625 ฟ9สิกสควอนตัมประยุกต

4

205501 ความเป?นผู!ประกอบการและนวัตกรรม
ฉ-1

ลดจํานวนหนวยกิต

12

105613 กลศาสตร

(2) กลุมวิชาบังคับ
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิงตัวเลขสําหรับ
ฟ9สิกสประยุกต
105685 บทนําสูฟ9สิกสประยุกต

ลดจํานวนหนวยกิต

ยุบรวมรายวิชากลศาสตร
และอุณหพลศาสตร

8
4
2
2

เพิ่มรายวิชาบังคับเพื่อ
เตรียมความพร!อมใน
การศึกษาทางด!านฟ9สิกส
ประยุกต

มคอ2 .
(2) กลุมวิชาเลือก

16

(3) กลุมวิชาเลือก

(3) กลุมวิชาสัมมนา

2

(3) กลุมวิชาสัมมนา

105696 สัมมนา 1

1

105796 สัมมนา 2

1

(4) วิทยานิพนธ 1 เรื่อง

16

105696 สัมมนา 1

12

ลดจํานวนหนวยกิต

1

ลดจํานวนหนวยกิต

1

(4) วิทยานิพนธ 1 เรื่อง

15

ลดจํานวนหนวยกิต

แผน ข (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ)

48

แผนการศึกษาใหม

(1) กลุมวิชาแกน

12

105615 พลศาสตรไฟฟ:าประยุกต

4

105619 ฟ9สิกสกลศาสตรและความร!อน

4

105625 ฟ9สิกสควอนตัมประยุกต

4

(2) กลุมวิชาบังคับ
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิงตัวเลขสําหรับ
ฟ9สิกสประยุกต
105685 บทนําสูฟ9สิกสประยุกต

16

2

เพิ่มรายวิชาบังคับเพื่อ
เตรียมความพร!อมใน
การศึกษาทางด!านฟ9สิกส
ประยุกต

(3) กลุมวิชาเลือก

12

ลดจํานวนหนวยกิต

(4) กลุมวิชาสัมมนา

1

ลดจํานวนหนวยกิต

205501 ความเป?นผู!ประกอบการและนวัตกรรม

105696 สัมมนา 1
(5) กลุมวิขาค!นคว!าอิสระ
105695 การค!นคว!าอิสระ

ฉ-2

4
2

1
7
7

เพิ่มรายวิชา

มคอ2 .

ฉ.2 เปรียบเทียบแผนการเรียนในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร0มหาบัณฑิต
แผน ก 1 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ0โดยไมตองมีการศึกษารายวิชา)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3 105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
6 105697 เสวนา 1 (Colloquium I)

สอบประมวลความรู!
(Comprehensive examination)
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal Defense)
ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

12

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

9

นก.
1

105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

9

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105797 เสวนา 2 (Colloquium II)
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

1
6

สอบวิทยานิพนธ
(Thesis Examination)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3 105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
6

สอบประมวลความรู!
(Comprehensive examination)
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal Defense)
ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105697 เสวนา 1 (Colloquium I)
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

12

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

9

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105797 เสวนา 2 (Colloquium
II)
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)
สอบวิทยานิพนธ
(Thesis Examination)

ฉ-3

นก.
1
9

1
6

มคอ2 .

แผน ก 2 (การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ0และมีการศึกษารายวิชา)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105613 กลศาสตร (Mechanics)
105615 พลศาสตรไฟฟ:าประยุกต
(Applied Electrodynamics)

นก.
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4 105625 ฟ9สิกสควอนตัมประยุกต
(Applied Quantum Physics)
4
วิชาเลือก (Elective Course)

นก.
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4 105616 อุณหพลศาสตร
(Thermodynamics)
105696 สัมมนา 1 (Seminar I)
4 วิชาเลือก (Elective Course)

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)

4

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก (Elective Course)

4

สอบประมวลความรู!
(Comprehensive Examination)
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal Defense)
ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105796 สัมมนา 2 (Seminar II)

105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

6

105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

6

105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
4
1
4

4

1

สอบวิทยานิพนธ
(Thesis Examination)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิง
ตัวเลขสําหรับฟ9สิกสประยุกต
(Mathematical Methods for
Applied Physics)
205501 ความเป?นผู!ประกอบการ
และนวัตกรรม
105685 บทนําสูฟ9สิกสประยุกต
(Introduction to Applied
Physics)
ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
วิชาเลือก (Elective Course)
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

นก.
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตรไฟฟ:าประยุกต
(Applied Electrodynamics)
105619 ฟ9สิกสกลศาสตรและความ
2
ร!อน (Mechanics and Thermal
Physics)
2

4
4
3

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal Defense)

นก.
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟ9สิกสควอนตัมประยุกต
(Applied Quantum Physics)
4
105696 สัมมนา 1 (Seminar I)
วิชาเลือก (Elective Course)

1
4

สอบประมวลความรู!
(Comprehensive Examination)

8

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105698 วิทยานิพนธ (Thesis)

สอบวิทยานิพนธ
(Thesis Examination)

ฉ-4

นก.
4

4

มคอ2 .

แผน ข (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ0)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
-- ไมมี –

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตร
และเชิงตัวเลขสําหรับ
ฟ9สิกสประยุกต
(Mathematical
Methods for Applied
Physics)
205501 ความเป?น
ผู!ประกอบการและ
นวัตกรรม
105685 บทนําสูฟ9สิกส
ประยุกต (Introduction
to Applied Physics)
ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective
Course)
วิชาเลือก (Elective
Course)
หรือ
105691 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1

นก.
4

2
2

ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
105615 พลศาสตรไฟฟ:า
ประยุกต (Applied
Electrodynamics)
105619 ฟ9สิกสกลศาสตร
และความร!อน (Mechanics
and Thermal Physics)

นก.
4
4

ป;ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
105625 ฟ9สิกสควอนตัม
ประยุกต
(Applied Quantum
Physics)
105696 สัมมนา 1
(Seminar I)
วิชาเลือก (Elective
Course)

นก.
4

1
4

สอบประมวลความรู!
(Comprehensive
Examination)

4
4

8

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก (Elective
Course)
วิชาเลือก (Elective
Course)
หรือ
105691 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1
หรือ
105692 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 2

ฉ-5

4
4

8

8

ป;ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105695 การค!นคว!าอิสระ

7

มคอ2 .

ฉ.3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หนวย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กิต

หนว
ยกิต

การเปลี่ยนแปลง

4

เปลี่ยนรหัส

4

เปลี่ยนชื่อ

4

เปลี่ยนชื่อ

กลุมรายวิชาเลือก
105863 เทคโนโลยี
เลเซอรและการประยุกต
105683 ชีวโฟโตนิกส
เบื้องต!น
105783 หัวข!อที่เลือกสรร
ทางฟ9สิกส

4
4

105666 เทคโนโลยีเลเซอรและการ
ประยุกต
105683 ทัศนศาสตรในทางชีว
การแพทย
105783 หัวข!อที่เลือกสรรทาง
ฟ9สิกส 1
105601 วิธีเชิงคณิตศาสตรและเชิง
ตัวเลขสําหรับฟ9สิกส
ประยุกต
105606 การทําวิจัยที่เป?นความ
รวมมือขนาดใหญ
105619 ฟ9สิกสกลศาสตรและความ
ร!อน
105656 เทคโนโลยีการพิมพสาม
มิติและการประยุกตใช!
งาน
105665 พื้นฐานของโฟตอนนิกส
105667 ทัศนศาสตรไมเชิงเส!น
105668 การออกแบบระบบและ
อุปกรณเชิงทัศนศาสตร
105669 การถายภาพตัดขวางด!วย
แสง
105685 บทนําสูฟ9สิกสประยุกต

4
4
4
4
4
4
4
4
4

105691 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1

8

105692 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2

8

105695 การค!นคว!าอิสระ

7

ฉ-6

เพิ่มรายวิชา

มคอ2 .
105766 อิเล็กทรอนิกสควอนตัม 1

4

105767 อิเล็กทรอนิกสควอนตัม 2

4

105768 เลเซอรในอุตสาหกรรม

4

105784 หัวข!อที่เลือกสรรสําหรับ
แก!ปfญหาทางอุตสาหกรรม
105788 หัวข!อที่เลือกสรรทาง
ฟ9สิกส 2

ฉ-7

4
4

เพิ่มรายวิชา

ภาคผนวก ช
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟ(สิกส)

ช-1

ช-2

ภาคผนวก ฌ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)

ฌ-1

ฌ-2

ภาคผนวก ญ
ตัวอย่างการเลือกแผนการศึกษา

มคอ2 .

ตัวอย่างแผนการศึกษาแบบ ก 2 ในแขนงวิชาทัศนศาสตร์ประยุกต์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
ประยุกต์ (Mathematical
Methods for Applied Physics)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม
105625 บทนาสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
(Introduction to Applied
Physics)

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
(Applied Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความ
2
ร้อน (Mechanics and Thermal
Physics)
2

นก.
4
1
4

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

รวม 8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
(Physical Optics II)
105863 เทคโนโลยีเลเซอร์และการ
ประยุกต์ (Laser Technology and
Applications)
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
(Applied Quantum Physics)
4
105696 สัมมนา 1 (Seminar I)
105661 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
(Physical Optics I)

4

รวม 8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

8

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9
4

4
สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)

3

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)
รวม 11

รวม 8

ญ-1

รวม

4

มคอ2 .

ตัวอย่างแผนการศึกษาแบบ ก2 ในแขนงวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
ประยุกต์ (Mathematical
Methods for Applied Physics)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม
105625 บทนาสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
(Introduction to Applied
Physics)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
วิชาเลือก (Elective Course)
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
(Applied Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความ
2
ร้อน (Mechanics and Thermal
Physics)
2

8
4
4
3

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
(Applied Quantum Physics)
4
105696 สัมมนา 1 (Seminar I)
วิชาเลือก (Elective Course)

1
4

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

รวม 8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
4

8

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9
4

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)
รวม 11

รวม 8

ญ-2

รวม

4

มคอ2 .

ตัวอย่างแผนการศึกษาแบบ ก2 ในแขนงวิชานาโนวิทยาและวัสดุขั้นสูง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
ประยุกต์ (Mathematical
Methods for Applied Physics)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม
105625 บทนาสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
(Introduction to Applied
Physics)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
วิชาเลือก (Elective Course)
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
(Applied Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความ
2
ร้อน (Mechanics and Thermal
Physics)
2

8
4
4
3

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
(Applied Quantum Physics)
4
105696 สัมมนา 1 (Seminar I)
วิชาเลือก (Elective Course)

1
4

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

รวม 8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
4

8

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9
4

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)
รวม 11

รวม 8

ญ-3

รวม

4

มคอ2 .

ตัวอย่างแผนการศึกษาแบบ ก2 ในแขนงวิชาการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
ประยุกต์ (Mathematical
Methods for Applied Physics)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม
105625 บทนาสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
(Introduction to Applied
Physics)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
วิชาเลือก (Elective Course)
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
(Applied Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความ
2
ร้อน (Mechanics and Thermal
Physics)
2

8
4
4
3

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
(Applied Quantum Physics)
4
105696 สัมมนา 1 (Seminar I)
วิชาเลือก (Elective Course)

1
4

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

รวม 8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
4

8

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9
4

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)
รวม 11

รวม 8

ญ-4

รวม

4

มคอ2 .

ตัวอย่างแผนการศึกษาแบบ ก2 ในแขนงวิชาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
ประยุกต์ (Mathematical
Methods for Applied Physics)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม
105625 บทนาสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
(Introduction to Applied
Physics)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก (Elective Course)
วิชาเลือก (Elective Course)
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
4
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
(Applied Electrodynamics)
105617 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความ
2
ร้อน (Mechanics and Thermal
Physics)
2

8
4
4
3

นก.
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
4
105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
(Applied Quantum Physics)
4
105696 สัมมนา 1 (Seminar I)
วิชาเลือก (Elective Course)

1
4

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

รวม 8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

นก.
4

8

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Defense)

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
105698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

9
4

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)
รวม 11

รวม 8

ญ-5

รวม

4

มคอ2 .

ตัวอย่างแผนการศึกษาแบบ ก2 ในแขนงวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
105601 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
ประยุกต์ (Mathematical
Methods for Applied Physics)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม
105625 บทนาสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
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