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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
“ผลิตบัณฑิต ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว
นามาซึ่งการประยุกต์ใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
เลเซอร์ (Laser Science and Technology) ซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ได้มีการ
พัฒนาและคิดค้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบัน ได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งมาก
ขึ้นจนสามารถนาไปประยุกต์ในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ ทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ ทางด้าน
ธุร กิจ การบั น เทิ ง ตลอดจนถึงการพัฒ นาเครื่อ งใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน (ทั้ งนี้ยั งไม่ รวมถึ งการ
ประยุกต์ใช้ในด้านการทหาร ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันวิทยาการด้านนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ถึงแม้จะมี
การนาเข้าเทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ทั้งในวงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม
การบั นเทิง และกระบวนการข้อมูลทางแสงแล้วก็ตาม แต่กระบวนการในการขยายความรู้ทาง
วิทยาการด้านนี้ โดยเฉพาะการเตรียมองค์บุคคล (ทรัพยากรมนุษย์) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไม่
ปรากฎมากนัก จะมีก็แต่การอบรมระยะสั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทาและบ่อยครั้งที่จาเป็นต้อง
ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ กอรปกับในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยี ขั้น สูงของประเทศไทย โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ เป็นไป
อย่างรวดเร็วมาก ทาให้ เกิดการขาดแคลนกาลังคนที่มีความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้วก็ไม่อาจตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรในวิ ช าชี พ ชั้ น สู งของด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ น การ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยพึ่งตนเองได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักในเรื่องปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยี
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เลเซอร์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ (School of Laser Technology and Photonics) ขึ้ น ในปี พ.ศ.
2536 ทั้ งนี้ สาขาวิช าฯ ได้ มีค วามร่ ว มมื อกั บ มหาวิท ยาลั ยในต่างประเทศ เช่ น Hokkai-Gakuen
University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Dr. Toshimitsu Asakura และ Prof. Dr. Jun Uozumi
เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญร่ ว มในโครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เษก และมี ความร่ว มมื อทางวิช าการและ
ง า น วิ จั ย กั บ National Institute of Information and Communication Technology
ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายๆ มหาวิท ยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอาทิ University of Northern
California, College of Optics and Photonics ข อ ง University of central Florida, แ ล ะ
Institute of Optics ของ University of Rochester เป็นต้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาทางด้ า นการเรี ย น การสอน และงานวิ จั ย ให้ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต สาขาวิชาฯ จึงได้
ทาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
งานวิจัย โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์รวมถึงทัศนศาสตร์เพื่อ
การประยุกต์ทางการแพทย์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่าง
ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ สาขาวิชาได้ดาเนินการปรับลดบางรายวิชาที่ไม่ได้มี
การเรียนการสอนอีกต่อไป และได้ปรับเพิ่มรายวิชาใหม่อีกจานวนหนึ่ งในกลุ่มวิชาทัศนศาสตร์ชีว
การแพทย์ (Biomedical Optics) ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม วิ ช าเอกกลุ่ ม ใหม่ ที่ เพิ่ ม เข้ า มาในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรครั้งนี้ ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ อีกทั้ง ยังได้เพิ่มรายวิชาเลือกใหม่อีกจานวนหนึ่ง
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้หลักสูตรมหาบัณฑิตมีจานวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และสาหรับระดับดุษฎีบัณฑิตมีจานวนหน่วย
กิต ที่ เรี ยนตลอดหลั กสู ต ร รวมไม่ น้ อยกว่ า 64 หน่ วยกิต สาหรับ ผู้ ที่ ศึกษาต่ อจากขั้ น ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต และไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาบัณฑิต
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ภาคผนวก ................................................................................................................................. 49
ภาคผนวก ก: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
ภาคผนวก ข: คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ค: ประวัติและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
ภาคผนวก ง: แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ภาคผนวก จ: รายการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุ งใหม่
เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง
ภาคผนวก ฉ: คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สานักวิชา/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
Master of Science Program in Laser Technology

ระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
Doctor of Philosophy Program in Laser Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ระดับมหาบัณฑิต
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่ออังกฤษ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเลเซอร์)
Master of Science (Laser Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีเลเซอร์)
M.Sc. (Laser Technology)

ระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่ออังกฤษ:

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเลเซอร์)
Doctor of Philosophy (Laser Technology)
วท.ด. (เทคโนโลยีเลเซอร์)
Ph.D. (Laser Technology)
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3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ระดับดุษฎีบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต และไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาบัณฑิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับมหาบัณฑิต
เปนหลักสูตร 2 ปี โดยแบ่งเป็น
แบบ ก 1 เป็นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา
แบบ ก 2 เป็นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา
ระดับดุษฎีบัณฑิต
เปนหลั กสู ตร 3 ปี ส าหรับ ผู้ ที่ ศึกษาต่ อ จากขั้น ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต และเปนหลั กสู ตร 5 ปี
สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาบัณฑิต โดยแบ่งเป็น
แบบ 1.1 เป็นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา สาหรับผู้ที่ศึกษา
ต่อจากขั้นปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 2.1 เป็นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก
ขั้นปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 2.2 เป็นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก
ขั้นปริญญาบัณฑิต
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวข้อง หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการร่วมผลิตบัณฑิต เป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 การใหปริญญาแก่ผูสาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตาม
ภาคผนวก จ.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เปดสอนปการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 1
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556
7. ความพรอมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาจะ
ได้รับ การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ เพื่อสามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานด้านต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น
 ด้านงานวิจัย เช่น การพัฒนา ออกแบบ และประยุกต์ระบบเชิงแสงเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 ด้านอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมการผลิต ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 ด้านการแพทย์ เช่น เลเซอร์เพื่อการวินิจฉัย และเลเซอร์เพื่อการรักษา
 ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบสื่อสารข้อมูลเชิงแสง การประมวลผลข้อมูลเชิงแสง
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) Mr. Joewono Widjaja
(Passport number R670213)
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)
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
(2) นางสาวสุกัญญา เตชะไตรภพ
(เลขประจาตัวประชาชน 3649900029011)
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. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2538
วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(3) นายพนมศักดิ์ มีมนต์
(เลขประจาตัวประชาชน 3540200249932)
คุณวุฒิ
Ph.D. (Optics), University of Central Florida, USA (2010)
M.S. (Optics), University of Central Florida, USA (2007)
วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเปนตองนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์เลเซอร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1960 เทคโนโลยีเลเซอร์ได้รับการ
พัฒนาและถูกนามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในทางการแพทย์ การ
สื่อสาร อุตสาหกรรมการผลิต และทางการทหาร เป็นต้น ในสถานการณ์ปัจจุปันความต้องการใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์มีความละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น อาทิการพัฒนา
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อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์ การสร้างฮาร์ดดิสไดร์โดยใช้เทคโนโลยีทางแสง การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นจึงมี ความจาเป็นที่หลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการพื้น
ฐานทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดมีการกาหนดนโยบายในการผลิตบัณฑิต ด้าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต่อบัณฑิตดานสังคมศาสตรอยู่ในสัดส่วน 60 ต่อ 40 แต่ปจจุบันการผลิต
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา เนนการผลิตดานสังคมศาสตร์ จึงทาใหสัดส่วนดังกล่าวเปนไปในทาง
ตรงกันขาม ส่งผลใหประเทศพัฒนาได้ล่าชาและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคม ซึ่ง สังคมที่มีผูรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากจะมีส่วนในการส่งเสริมให้สังคมมีความเขาใจในธรรมชาติ ไม่เชื่อ
อะไรโดยปราศจากเหตุผล
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ
สูงและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ถือเปนความจาเปนเพื่อส่งเสริมให
ประเทศมีจานวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน
ระบบเลเซอร์และระบบเชิงแสงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้ เจริญก้าวหนา
อย่ างยั่งยื น ต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านวิทยาศาตร์พื้ นฐาน อุตสาหกรรม การสื่ อสารโทรคมนาคม
การแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการป้องกันประเทศด้วย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนาผลการวิจัย
และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการดาเนินการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอย่างดี
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
เป็ น หลั กสู ตรคู่ขนานกับ หลั กสู ตรบั ณ ฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิ สิกส์ ประยุกต์ ที่กาลังพั ฒ นาอยู่
รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่รองรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรก้าวหน้า ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2555
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาและความสาคัญของหลักสูตร
“ผลิตบัณฑิต ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
เนื่ องจากความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว
นามาซึ่งการประยุกต์ใช้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
เลเซอร์ (Laser Science and Technology) ซึ่ ง ได้ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ได้ มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งมากขึ้นจนสามารถนาไปประยุกต์ในกระบวนการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ ทางด้ านธุรกิจการบันเทิง ตลอดจนถึงการพัฒ นาเครื่องใช้ต่าง ๆ ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น (ทั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ร วมถึ ง การประยุ ก ต์ ใช้ ในด้ า นการทหาร ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันวิทยาการด้านนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ถึงแม้จะมีการนาเข้า
เทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้เพิ่ม ขึ้นอย่างแพร่ห ลายทั้งในวงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม การบันเทิง
และกระบวนการข้อมูลทางแสงแล้วก็ตาม แต่กระบวนการในการขยายความรู้ทางวิทยาการด้านนี้
โดยเฉพาะการเตรียมองค์บุคคล (ทรัพยากรมนุษย์) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไม่ปรากฎมากนัก จะมี
ก็แต่การอบรมระยะสั้ นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทาและบ่อยครั้งที่จาเป็น ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักในเรื่องปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยี
เลเซอร์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ (School of Laser Technology and Photonics) ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2536
และมีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต จานวน 7 คน
นอกจากนี้ ส าขาวิ ช าฯ ได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ างประเทศ เช่ น Hokkai-Gakuen
University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Dr. Toshimitsu Asakura และ Prof. Dr. Jun Uozumi
เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญร่ ว มในโครงการปริญ ญาเอกกาญจนาภิ เษก และมี ความร่ว มมื อทางวิช าการและ
ง า น วิ จั ย กั บ National Institute of Information and Communication Technology
ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายๆ มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอาทิ University of Northern
California, College of Optics and Photonics ข อ ง University of central Florida, แ ล ะ
Institute of Optics ของ University of Rochester เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒ นาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต สาขาวิชาฯ จึงได้ทาการพัฒ นา
ปรับ ปรุงหลั กสู ตรเพื่อให้ เกิดสั มฤทธิผ ลในการพั ฒ นาไปสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิช าการและงานวิจัย
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โดยเฉพาะทางด้ านที่ เกี่ย วข้ องกั บ เทคโนโลยี เลเซอร์ และโฟตอนนิ กส์ รวมถึ งทั ศนศาสตร์ เพื่ อ การ
ประยุกต์ทางการแพทย์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และนาผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ใน
การพัฒนาประเทศในยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ทาการสอนเพื่อการผลิตบัณ ฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน ทัศนศาสตร์ เทคโนโลยี
เลเซอร์ และโฟตอนนิกส์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ทาการวิจัย พัฒ นาการศึกษาทางด้าน ทัศนศาสตร์ เทคโนโลยีเลเซอร์ และโฟตอนนิกส์
รวมถึงวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในประเทศ
3. ทาการวิจัย ปรับแปลง และพัฒ นา องค์ความรู้ทางด้าน ทัศนศาสตร์ เทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ เพื่อการนามาใช้อย่างเหมาะสมในประเทศ
4. ให้บริการวิชาการด้าน ทัศนศาสตร์ เทคโนโลยีเลเซอร์ และโฟตอนนิกส์ แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
- พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพือ่
ใหสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ทางนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงดานวิชาการ และ
อุตสาหกรรม
- ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน
เพื่อใหนักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของภาคราชการ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ในดานกาลังคน
การพัฒนา การวิจัย การสราง
นวัตกรรมต่าง ๆ
2. สร้างการมีส่วนรวมจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาหลักสูตร
3. มีระบบติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
4. ใหความรูทางวิชาชีพแก่อาจารย
เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานความตองการจากภาค
ส่วนต่าง ๆ
2. รายงานการประชุมของอาจารย
ประจาหลักสูตร
3. ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต
4. ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เอกสารการไดรับการพัฒนาทาง
วิชาชีพของอาจารย
6. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบไตรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1 หน่วยกิต ในระบบไตรภาค เทียบเท่ากับ 0.8 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต
แบบ ก 1 และแบบ ก 2 เปนผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต
ระดับดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 และ 2.1 เปนผู้สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
แบบ 2.2 เปนผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส์
วิศวกรรมสื่อสาร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาบางคนอาจมีพื้นความรูไม่เพียงพอ แต่อาจพิจารณาให้มีการทดลองศึกษาได้
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2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แกไขปัญหา/ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา เพื่อใหคาแนะนาแก่นักศึกษาที่มีปญหาในระหว่าง
ทดลองเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป มีดังนี้
2.5.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
จานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ปีที่ 1
5
10
10
10
ปีที่ 2
5
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
10
10
2.5.2 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จานวนรับเข้า
2556
ปีที่ 1
5
ปีที่ 2
ปีที่ 3
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2557
10
5
-

2558
10
10
5
5

2559
10
10
10
10

2560
10
10
10
2560
10
10
10
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณเป็ น ไปตามที่ได้รับ การจัดสรรจากมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ตามแนวคิด
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยงบประมาณตามแผนในระยะเวลา 5 ปี แสดงในตารางดังนี้

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบดาเนินการ
รวม

2555
10,000
2,000
5,000
17,000

2556
11,000
2,000
5,000
18,000

หน่วย: พันบาท
2557
2558
12,000 13,000
2,000
2,000
5,000
5,000
19,000 20,000

2559
14,000
2,000
5,000
21,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาในหลั กสูตรนี้จะสอดคล้องตามแผน ก ที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั กสู ต รต้อ งไม่น้ อยกว่า 48 หน่ ว ยกิ ต โดยมี แผนการ
ศึกษาให้เลือก 2 แบบ คือ
แบบ ก1 เป็ นแผนการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ล้วน ๆ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต โดยสาขาวิชาฯ อาจจะกาหนดให้เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นสมทบ
ด้วยก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก2 ประกอบด้วยการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 16 หน่วย
กิต และการศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวม ทั้งหมดไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา
วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต

มคอ. 2

- 12 -

แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
ไม่นอยกว่า 16 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก/หัวข้อพิเศษ
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสัมมนา
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 ระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะสอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อ
จากระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นการทาวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ล้วน ๆ โดยที่ วิทยานิพนธ์ต้องก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือค้นพบสิ่งใหม่ทางวิชาการ สาขาวิชา ฯ อาจกาหนดให้เรียนรายวิชา หรือทากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นด้วยก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสั มฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้
งานวิทยานิพนธ์ต้องมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
แบบ 2.1 การวิจั ยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
เป็นการศึกษางานรายวิชาและการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยแยกเป็น
กลุ่มวิชาแกน/วิชาเอก/วิชาเลือก/หัวข้อพิเศษ ไม่นอยกว่า 14 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสัมมนา
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
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แบบ 2.2 การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา สาหรับผู้ ที่ศึกษาต่อจาก
ระดับปริญญาบัณฑิต
เป็นการศึกษางานรายวิชาและการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยแยกเป็น
กลุ่มวิชาแกน
ไม่นอยกว่า 16 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก/หัวข้อพิเศษ
ไม่นอยกว่า 8 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสัมมนา
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
(1) กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
107601
107602
107603
107604

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Mathematical Methods for Photonics)
ทัศนศาสตร์ประยุกต์
4(4-0-12)
(Applied Optics)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-12)
(Electromagnetic Theory)
ปฏิบัติการทดลองบัณฑิตศึกษา
4(0-8-16)
(Graduate Laboratory)

หมายเหตุ
1. กลุ่มวิชาแกน (107601, 107602, 107603) ครอบคลุมเนื้อหาที่ ใช้ในการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination ส าหรับ หลั ก สู ต รปริญ ญา
มหาบั ณ ฑิ ต และ Qualifying Examination ส าหรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต)
2. นั กศึกษาจะต้องสอบผ่ านรายวิช า 107604 ปฏิบั ติการทดลองบั ณ ฑิ ตศึกษา
(Graduate Laboratory) ในระดับคะแนนอักษรไม่ต่ากว่า B (หรือ 3.00 แต้ม)
จึงจะสามารถจบหลักสูตรได้
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(2) กลุ่มวิชาเอก (Major Courses)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้จาแนกรายวิชาเอกออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ครอบคลุมหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเองภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ คณาจารย์ที่
ปรึกษา
กลุ่มเทคโนโลยีเลเซอร์ (Laser Technology)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
107611 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Electronics)
107612 พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
4(4-0-12)
(Fundamentals of Solid State Electronics)
107613 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Fundamentals of Photonics)
107615 การสื่อสารโดยใช้แสง
4(4-0-12)
(Optical Communication System)
107714 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4(4-0-12)
(Quantum Electronics I)
107715 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4(4-0-12)
(Laser in Industry)
107815 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4(4-0-12)
(Quantum Electronics II)
107816 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
4(4-0-12)
(Nonlinear Optics)
107817 คลื่นแสงในผลึก
4(4-0-12)
(Optical Waves in Crystals)
กลุ่มกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง (Optical Information Processing)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
107620 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
4(4-0-12)
(Geometrical Optics)
107621 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น
4(4-0-12)
(Wave Optics)
107622 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
4(4-0-12)
(Introduction to Fourier Optics)
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107720 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Interference)
107721 ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Holography)
107722 พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
4(4-0-12)
(Fundamentals of Optical Information Processing)
107820 กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
4(4-0-12)
(Optical Information Processing)
107822 กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสงขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Optical Information Processing)
กลุ่มทัศนศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Optics)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
107630 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Systems Design and Instrumentation)
107631 คุณสมบัติเชิงแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
4(4-0-12)
(Optical Properties of Biological Tissues)
107730 เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4(4-0-12)
(Laser in Health Science)
107731 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
4(4-0-12)
(Optical Engineering in Biomedical Optics)
107732 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4(4-0-12)
(Optical Tomography)
107830 เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4(4-0-12)
(Advanced Techniques for Optical Tomography)
107831 การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยโทโมกราฟฟีเชิงแสง
4(4-0-12)
(Medical Diagnostics with Optical Tomography)
107832 ระบบเชิงแสงแบบปรับตัวและการถ่ายภาพทางชีวการแพทย์ 4(4-0-12)
(Adaptive Optics and Biomedical Imaging)
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(3) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
3.1) กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
(Elective courses in Laser Technology and Photonics)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
107670 อุปกรณ์เชิงผลึกเหลว
4(4-0-12)
(Liquid Crystal Devices)
107671 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Photonics Devices)
107723 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1
4(4-0-12)
(Acousto - Optical Information Procession I)
107770 มาตรวิทยาเชิงแสง 1
4(4-0-12)
(Optical Metrology I)
107771 มาตรวิทยาเชิงแสง 2
4(4-0-12)
(Optical Metrology II)
107772 ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสาร
4(4-0-12)
(Interaction of Light and Matter)
107773 นาโนโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Nanophotonics)
107821 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 2
4(4-0-12)
(Acousto - Optical Information Processing II)
107870 อิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
4(4-0-12)
(Solid State Electronics)
107871 ทัศนศาสตร์เชิงสถิติ
4(4-0-12)
(Statistical Optics)
3.2) กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(Elective courses in Physics and Applied Physics)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
4(4-0-8)
(Back-of-the-Envelope Physics)
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Electrodynamics)
105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
4(4-0-8)
(Methods and Instrumentation for Astronomy)
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105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
(X-ray Scattering and Diffraction Techniques)
105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
(X-ray Absorption Spectroscopy and its Applications)
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
(Materials Characterization)
105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
(Introduction to Biological and Medical Physics)
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
(Nanobiotechnology)
105683 ชีวโฟโตนิกส์เบื้องต้น
(Introduction to Biophotonics)
105684 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับนักฟิสิกส์และวิศวกร
(Biotechnology for Physicists and Engineers)
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
(Accelerator Physics I)
105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสาหรับการวิจัยฟิสิกส์
(Instrumentation Techniques for Physics Research)
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลาเลียงแสง
(Applied Optics and Beam Line Technology)
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
(Electron Microscopy)
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
(Solid State Spectroscopy)
105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
(Atomic and Molecular Spectroscopy)
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
(Physics of Synchrotron Radiation)
105785 ชีวฟิสิกส์
(Biophysics)
105786 ฟิสิกส์การแพทย์
(Medical Physics)

มคอ. 2

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
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105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4(4-0-8)
(Data Storage Technology)
105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา
4(4-0-8)
(Semiconductors Technology)
105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4(4-0-8)
(Thin-film Technology and Applications)
(4) กลุ่มวิชาสัมมนา (Seminar Courses)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
107781 สัมมนา 1
2(2-0-6)
(Seminar I)
107782 สัมมนา 2
2(2-0-6)
(Seminar II)
107783 เสวนา 1
1(1-0-9)
(Colloquium I)
107891 สัมมนา 3
2(2-0-6)
(Seminar III)
107892 สัมมนา 4
2(2-0-6)
(Seminar IV).
107893 เสวนา 2
1(1-0-9)
(Colloquium II)
(5) กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ (Special Topics Courses)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
107791 หัวข้อพิเศษ 1
2(2-0-6)
(Special Topic I)
107792 หัวข้อพิเศษ 2
2(2-0-6)
(Special Topic II)
107991 หัวข้อพิเศษ 3
2(2-0-6)
(Special Topic III)
107992 หัวข้อพิเศษ 4
2(2-0-6)
(Special Topic IV)
107993 หัวข้อขั้นสูง 1
2(2-0-6)
(Advanced Topic I)
107994 หัวข้อขั้นสูง 2
2(2-0-6)
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มคอ. 2

(Advanced Topic II)
(6) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis Courses)
107998 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(M.S. Thesis)
107999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(Ph.D. Thesis)
ความหมายของเลขรหัสวิชา
พิจารณาตัวเลขประจาวิชาเริ่มจากทางซ้ายมือ ดังนี้
ตัวเลขที่ 1
แสดงถึง สานักวิชาที่รับผิดชอบ
เลข 1 หมายถึง สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ตัวเลขที่ 2 และ 3 แสดงถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
เลข 05 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์
เลข 07 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
ตัวเลขที่ 4
แสดงถึง ระดับของรายวิชา
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นต้น
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง
เลข 8-9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง
ตัวเลขที่ 5
แสดงถึง กลุ่มวิชาย่อยดังนี้
เลข 0 หมายถึง รายวิชาแกน (Core Course)
เลข 1 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเลเซอร์ (Laser Technology)
เลข 2 หมายถึง กลุ่มกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง (Optical
Information Processing)
เลข 3 หมายถึง กลุ่มทัศนศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Optics)
เลข 7 หมายถึง รายวิชาเลือก (Elective)
เลข 8-9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา หัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ (Seminar,
Special Topic, and Thesis)
ตัวเลขที่ 6
แสดงถึง ลาดับวิชา
โดยนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตควรศึกษาในรายวิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลางและขั้น
สูง และในกรณีนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มคอ. 2
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3.1.4 แผนการศึกษา
ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แบบ ก 1 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

3

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Examination)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
12 107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

3

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

12

107783 เสวนา 1 (Colloquium I)

1

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
10 107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

8

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)

แบบ ก 2 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
107601 วิธีการทางคณิตศาสตร์
สาหรับโฟตอนนิกส์
(Mathematical Methods for
Photonics)
107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Theory)

4

4

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
107782 สัมมนา 2 (Seminar II)

2

วิชาเลือก (Elective Course)

4

107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์
(Applied Optics)

107604 ปฏิบัติการทดลอง
บัณฑิตศึกษา
(Graduate Laboratory)

4

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
107781 สัมมนา 1 (Seminar I)

วิชาเอก (Major Course) และ/หรือ
หัวข้อพิเศษ (Special Topic)

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Examination)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
107998 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท
(M.S. Thesis)

6

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis examination)

2

8

6
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มคอ. 2

ระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา) สาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

3

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

3

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Examination)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
10 107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

10

107783 เสวนา 1 (Colloquium I)

1

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
10 107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

8

107893 เสวนา 2 (Colloquium II)

1

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

4

สอบวิทยานิพนธ์
(Thesis Examination)

มคอ. 2
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ระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.1 (การวิจั ย เพื่ อ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละมี ก ารศึ ก ษารายวิ ช า) ส าหรั บ ผู้ ที่ ศึ กษาต่ อ จากระดั บ
ปริญญามหาบัณฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาแกน (Core course) และ/หรือ
วิชาเอก (Major Course) และ/หรือ
วิชาเลือก (Elective Course) และ/
หรือ หัวข้อพิเศษ (Special Topic)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาแกน (Core course) และ/หรือ
วิชาเอก (Major Course) และ/หรือ
วิชาเลือก (Elective Course) และ/
หรือ หัวข้อพิเศษ (Special Topic)

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
107781 สัมมนา 1 (Seminar I)
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

2
3

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Examination)

8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

5

สอบวิทยานิพนธ์
(Ph.D. Thesis Examination)
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มคอ. 2

ระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.2 (การวิจั ย เพื่ อ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละมี ก ารศึ ก ษารายวิ ช า) ส าหรั บ ผู้ ที่ ศึ กษาต่ อ จากระดั บ
ปริญญาบัณฑิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
107601 วิธีการทางคณิตศาสตร์
สาหรับโฟตอนนิกส์
(Mathematical Methods for
Photonics)

4

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์
(Applied Optics)

4

107604 ปฏิบัติการทดลอง
บัณฑิตศึกษา
(Graduate Laboratory)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
107781 สัมมนา 1 (Seminar I)

2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
107782 สัมมนา 2 (Seminar II)

วิชาเลือก (Elective Course)

4

107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Theory)

107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal Examination)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

6

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
วิชาเอก (Major Course) และ/หรือ
หัวข้อพิเศษ (Special Topic)

8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

8

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

6

6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

6

6

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 3
107999 วิทยานิพนธ์ระดับ ป.เอก
(Ph.D. Thesis)

3

4

4

2
3

สอบวิทยานิพนธ์
(Ph.D. Thesis Examination)

มคอ. 2
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หมายเหตุ
1. วิ ช าเอกของแผนการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และทุ ก กลุ่ ม วิ ช า ให้ ร วมถึ งวิ ช าหั ว ข้ อ พิ เศษ
(Special Topic)
2. ในการที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบผ่ า นวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. จานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 16
หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ยกเว้นจานวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดที่หลักสูตร
กาหนดให้ลงต่ากว่าเกณฑ์
4. ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาทุ น โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เษกของส านั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) การส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ พิ เศษมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีที่ตกลงไว้กับ สกว. เนื่องจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
ระบบไตรภาค (Trimester) และเรียน 13 สัปดาห์/ภาคการศึกษา ดังนั้นเมื่อเทียบค่าหน่วยกิต
กับ ระบบทวิภ าค (Semester) จะอัตราส่ ว นดังนี้ 4 หน่ว ยกิ ต ในระบบไตรภาคของ มทส.
เท่ากับ 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(ภาคผนวก ข)
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารยประจาหลักสูตร
(1) Mr. Joewono Widjaja
(Passport number R670213)
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)
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอน
107620 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
107621 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น
107622 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
107720 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์

- 25 -

107721
107722
107723
107770
107771
107820
107821
107822
107891
107892
107998
107999
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ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์
พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1
มาตรวิทยาเชิงแสง 1
มาตรวิทยาเชิงแสง 2
กระบวนการประมวลของมูลทางแสง
กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 2
กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสงขั้นสูง
สัมมนา 3
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

(2) นางสาวสุกัญญา เตชะไตรภพ
(เลขประจาตัวประชาชน 3649900029011)
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. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2538
วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2535
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอน
107601 วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับโฟตอนนิกส์
107611 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์
107612 พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
107613 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
107615 การสื่อสารโดยใช้แสง
107714 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
107715 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
107716 กระบวนการทาให้เกิดโดยเลเซอร์
107816 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
107817 คลื่นแสงในผลึก
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107998 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
107999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(3) นายพนมศักดิ์ มีมนต์
(เลขประจาตัวประชาชน 3540200249932)
คุณวุฒิ Ph.D. (Optics), University of Central Florida, USA (2010)
M.S. (Optics), University of Central Florida, USA (2007)
วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอน
107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์
107630 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
107631 คุณสมบัติเชิงแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
107730 เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ
107731 ทัศนศาสตร์วิศวกรรมในทางชีวการแพทย์
107732 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
107830 เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
107831 การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยโทโมกราฟฟีเชิงแสง
107832 ระบบเชิงแสงแบบปรับตัวและการถ่ายภาพทางชีวการแพทย์
107671 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์
107772 ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสาร
107871 ทัศนศาสตร์เชิงสถิติ
107998 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
107999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(4) นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์
(เลขประจาตัวประชาชน 3639900127063)
คุณวุฒิ Ph.D. (Astrophysics), University of Durham, UK (1996)
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2534
วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอน
107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์
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107603
107781
107782
107783
107893
107791
107792
107993
107994
107998
107999
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ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
สัมมนา 1
สัมมนา 2
เสวนา 1
เสวนา 2
หัวข้อพิเศษ 1
หัวข้อพิเศษ 2
หัวข้อขั้นสูง 1
หัวข้อขั้นสูง 2
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

(3) นางสาววรินทร ศรีทะวงศ์
(เลขประจาตัวประชาชน 3249900203987)
คุณวุฒิ Ph.D. (Particle and Nuclear Physics), Graduate University for Advance
Studies, Japan (2010)
วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
วท.บ. (ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
ภาระงานสอน
107714 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
107773 นาโนโฟตอนนิกส์
107815 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
107781 สัมมนา 1
107782 สัมมนา 2
107783 เสวนา 1
107893 เสวนา 2
107791 หัวข้อพิเศษ 1
107792 หัวข้อพิเศษ 2
107993 หัวข้อขั้นสูง 1
107994 หัวข้อขั้นสูง 2
107998 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
107999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การดาเนินงานจัดทาวิจัยภายใตการแนะนาของอาจารยที่ปรึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ และ
การสอบวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการวิจัยทางดานเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ โดยสามารถวิเคราะห์
วางแผนการทดลอง สรุปและนาเสนอผลงานวิจัย โดยกาหนดผลการเรียนรูดังนี้
1) มีความซื่อสัตยเชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
2) รูหลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์เพียงพอที่จะอธิบายผลการ
ทดลอง
3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเปนระบบและสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข
4) สามารถนาเสนอผลการวิจัยโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
5.5 การเตรียมการ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาแนะนาในการเลือกปญหาทางเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอน
นิกส์เพื่อดาเนิ นการวิจัย และนั กศึกษาตองทาการวางแผนการดาเนินการค้นคว้า ระเบียบวิธีวิจัย
ทดลอง วิเคราะห์ผล พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากขั้นตอนการดาเนินการวิจัย กล่าวคือ การวางแผนการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย การ
วิเคราะห์ขอมูล การสรุปผลการวิจัย การนาเสนอผลต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการตรวจ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
4.1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความใฝรู้ โดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

มีภาวะผูนาและความรับผิดชอบ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ส่งเสริมใหคนคว้าและแกปญหาโดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมใหเรียนรูดวยการแสวงหาความรูดวยตนเอง
- เน้นการทาวิจัย กระบวนการวิจัยที่นาไปใชจริง
- มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีภาวะผูนาทางความคิดกล้าแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ
- มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแสดงออกซึ่งศักยภาพดาน
ภาวะผูนา

4.2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละดาน
ระดับมหาบัณฑิ ต
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สร้างความเคารพและศรัทธา
ในตนเองได้
(3) มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หลั กสูตรกาหนดใหมีการสอดแทรกนาประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายในวิช าที่
เกี่ยวของ การแนะนาการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิง
ผลงานวิชาการให้ถูกตองและครบถวน และนาเสนอข้อมูลผลงานวิจัยใหถูกตองตามขอเท็จจริง
การปฏิบัติตนระหว่างเรียน การส่งเสริมให้นักศึกษามีน้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูอื่น
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4.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงานที่ไดรับมอบหมาย และ การ
ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขาร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การเข้าฟังสัมมนารับเชิญ การบรรยายเชิงวิชาการ
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในรายงาน การสอบ และการลอกงานของผู้อื่น
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.2.2 ความรู้
4.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางดานเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ขั้นสูง
(2) มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สามารถติดตามความก้าวหนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ และวงการ
วิจัยได้
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต มีความรู้ขั้น
สูงทางวิทยาศาสตรด้านต่าง ๆ และสามารถนามาบูรณาการการค้นคว้าวิจัยได้
4.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานความรู้
เนนการสอนที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากร
พิเศษมาให้ความรู้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆ และวิชาสัมมนา จัดการ
เรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถ่องแท้
4.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในวิธีต่าง ๆ ดังนี้
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค
(2) รายงานเรื่องที่ให้ศึกษา
(3) การนาเสนอในชั้นเรียน
(4) มีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปญหาในชั้นเรียน
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
4.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอย่างเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนา
ข้อสรุปมาใช้
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(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทาง
ความคิด นาความรูทางเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ไปประยุกตใช้กับสถานการณต่าง ๆ
ไดอย่างถูกตองและเหมาะสม
(3) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรูจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายไดอย่างถูกตอง เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เนนการสอนที่กระตุ นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปรายปญหาต่าง ๆ กับอาจารย
ตลอดจนให้นักศึกษาคนควาดวยตนเอง และจัดทากรณีศึกษาภายใตการแนะนาของอาจารย
4.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปญหาตามลาดับขั้นตอนในหลักการการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
(2) การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา
(3) การสอบเคาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่า
4.2.4 ทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นา และสมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
(3) รู้จักความหลากหลายทางวัฒ นธรรมเพื่อการปรับตัวในการทางานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองคกร
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหว่างผู สอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผู
เรียน ร่วมกันคิดในการแกปญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน รวมทั้งฝึกความ
เปนผูนาในการอภิปรายในแต่ละหัวขอ และมีระเบียบปฏิบัติในการใชเครื่องมือร่วมกัน
4.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาร่วมกัน
รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมืออย่างถูกตอง
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4.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและ
สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
(3) มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข ข้อมูล ทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิต
4.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดานทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา และงานประชุมวิชาการที่มีการวิเคราะห์ และ
ส่งเสริมใหนักศึกษานาเสนอผลงานต่อผูร่วมฟง
4.2.5.3 กลยุทธการประเมิน ผลการเรียนรู ดานทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากการน าเสนอรายงานที่มีการใชคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล
(2) ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับดุษฎี บณ
ั ฑิ ต
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สร้างความเคารพและศรัทธา
ในตนเองได้
(3) มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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หลั กสูตรกาหนดใหมีการสอดแทรกนาประเด็นปญหาของสังคมมาอภิปรายในวิช าที่
เกี่ยวของ การแนะนาการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิง
ผลงานวิชาการให้ถูกตองและครบถวน และนาเสนอข้อมูลผลงานวิจัยใหถูกตองตามขอเท็จจริง
การปฏิบัติตนระหว่างเรียน การส่งเสริมให้นักศึกษามีน้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูอื่น
4.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงานที่ไดรับมอบหมาย และ การ
ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขาร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การเข้าฟังสัมมนารับเชิญ การบรรยายเชิงวิชาการ
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในรายงาน การสอบ และการลอกงานของผู้อื่น
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.2.2 ความรู้
4.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางดานเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ขั้นสูง
(2) มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สามารถติดตามความก้าวหนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ และวงการ
วิจัยได้
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต มีความรู้ขั้น
สูงทางวิทยาศาสตรด้านต่าง ๆ และสามารถนามาบูรณาการการค้นคว้าวิจัยได้
4.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานความรู้
เนนการสอนที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากร
พิเศษมาให้ความรู้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆ และวิชาสัมมนา จัดการ
เรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถ่องแท้
4.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในวิธีต่าง ๆ ดังนี้
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค
(2) รายงานเรื่องที่ให้ศึกษา
(3) การนาเสนอในชั้นเรียน
(4) มีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบปญหาในชั้นเรียน
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
4.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปัญญา
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(1) สามารถคิดวิเคราะหอย่างเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนา
ข้อสรุปมาใช้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทาง
ความคิด นาความรูทางเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ไปประยุกตใช้กับสถานการณต่าง ๆ
ไดอย่างถูกตองและเหมาะสม
(3) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรูจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายไดอย่างถูกตอง เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
เนนการสอนที่กระตุ นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปรายปญหาต่าง ๆ กับอาจารย
ตลอดจนให้นักศึกษาคนควาดวยตนเอง และจัดทากรณีศึกษาภายใตการแนะนาของอาจารย
4.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปญหาตามลาดับขั้นตอนในหลักการการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
(2) การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา
(3) การสอบเคาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่า
4.2.4 ทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นา และสมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
(3) รู้จักความหลากหลายทางวัฒ นธรรมเพื่อการปรับตัวในการทางานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองคกร
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
4.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธระหว่างผู สอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผู
เรียน ร่วมกันคิดในการแกปญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน รวมทั้งฝึกความ
เปนผูนาในการอภิปรายในแต่ละหัวขอ และมีระเบียบปฏิบัติในการใชเครื่องมือร่วมกัน
4.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาร่วมกัน
รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมืออย่างถูกตอง
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4.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและ
สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
(3) มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข ข้อมูล ทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิต
4.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา และงานประชุมวิชาการที่มีการวิเคราะห์ และ
ส่งเสริมใหนักศึกษานาเสนอผลงานต่อผูร่วมฟง
4.2.5.3 กลยุทธการประเมิน ผลการเรียนรู ดานทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากการนาเสนอรายงานที่มีการใชคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล
(2) ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การใหระดับคะแนนมีทั้งระบบการใหคะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดับ
ขั้น ระบบการใหคะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นแบ่งเปน 6 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C และ F ซึ่งคิดเป็น
ค่าระดับขั้น 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0 ตามลาดับ
สาหรับระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้นแสดงดวยสัญลักษณและความหมายต่อไปนี้
S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบหรือวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้อง
กับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูหรือไม่
2.2 การประเมิน ผลของแต่ ล ะรายวิช าตองผ่ านที่ป ระชุมของสาขาวิช าหรือคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรที่ไดรับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นักศึกษาทราบ
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม่ใหรูจักมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหเขาใจวัตถุประ
สงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงช่วย
ใหคาแนะนาต่าง ๆ แก่อาจารยใหม่
1.2 ใหความรู แก่ อาจารยใหม่ในดานการบริห ารวิช าการของส านั กวิช า การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ เพื่อให้อาจารยปฏิบัติตนไดอย่างถูกตอง เข้าใจ
และอยู่ในสังคมของมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
1.3 มีการแนะนาอาจารยพิเศษใหเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรอบรมสาหรับอาจารยใหม่เกี่ยวกับการสอน
ทั่ว ไป รวมทั้ งการวัดและประเมิ น ผลเบื้ องตน และมี ระบบอาจารย์ พี่ เลี้ ยง (Mentoring System)
เพื่อให้คาแนะนาในด้านการสอน การวิจัยต่าง ๆ
2) อาจารยทั้ งหมดตองไดรั บ การพั ฒ นา โดยอาจเขารับ การอบรมดานวิช าชีพ ในหลั ก สู ต ร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสรางแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู ที่อิง
พัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน และการใชและผลิตสื่อการสอน
3) สนับสนุนใหมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ
1) สนับสนุนใหอาจารยเขาร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางฟสิกส์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2) ส่ ง เสริ ม ใหอาจารยท าวิ จั ย และน าเสนอผลการวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม ทางวิ ช าการ ตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
3) สนับสนุนใหอาจารยจัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อนาไปขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หัวหนาสาขาวิชาและอาจารย์ จานวน 3 คน เปนผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร โดยวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู บริหารของสานักวิชา ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใชในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกป ทั้งนี้ โดยมีคณบดีเปนผูกากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจน
กาหนดนโยบายปฏิบัติใหแก่สาขาวิชา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
รายไดของหลักสูตรไดจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจากค่าธรรมเนียม และค่าบารุง
การศึกษาของนั กศึกษา การบริการวิชาการ และอื่น ๆ โดยนามาจัดสรรตามความจาเปน เพื่อให้
หลักสูตรสามารถดาเนินงานไดอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์และสานักวิชาวิทยาศาสตร์มีความพร้อมทั้งดาน
อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ อุปกรณ์การสอนอย่างเพียงพอที่อาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ ศูนย์
เครื่ อ งมื อ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อี กทั้ งความพร้อ มดานหนั งสื อ ต ารา และการสื บ คนผ่ าน
ฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดของสาขาวิชาที่มีหนังสือเชิงวิชาการชั้นสูง และฐานขอมูลที่จะใหสืบคน และ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตลอดจนศูนย์และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับสาขาวิชา
ศูน ย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีตาราเรียนทางสาขาวิชา
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
และในการวิจัย นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวารสารชั้น
น าทางเทคโนโลยี เลเซอร์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ อาทิ Optics Express, Applied Optics, Journal of
Modern Optics, Journal of Optical Society of America A and B, Journal of the
European Optical Society Part A, Journal of Current Laser Abstract, Journal of Laser
Applications, Optics Communications, Optical Engineering, Optics Letters นอกจากนี้ยังมี
ระบบบริการสารสนเทศที่ทันสมัย และระบบเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้ องสมุดอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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นอกจากนี้ยังมีบริการยืมและขอสาเนาเอกสารระหว่า งห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษามีทรัพยากรสารสนเทศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้
หนังสือฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่
NetLibrary มทส. บอกรับ
ใช้ร่วมกับภาคี
Knovel
SpringerLink e-Book
Wiley Interscience
OVID (e-Books)
Annual Reviews
Access Medicine
eAudioBooks
e-Book in Science Direct@online
ebrary
วารสารฉบับพิมพ์
ได้แก่
วารสารภาษาไทย
วารสารต่างประเทศ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่
ACS ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับ
เต็มของวารสารด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1879 ถึงปัจจุบัน
Emerald Management Xtra ให้ ข้อมูล ด้านการจัดการ
การบริหาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ProQuest Agricultural Science Collection ใ ห้
ข้ อ มู ล บทความวารสารเต็ ม รู ป ทางด้ า นการเกษตรและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ProQuest Medical library ให้ ข้ อ มู ล บทความด้ า น

117,406 เล่ม
18,063
3,025
10,243
1,664
2,334
122
5
33
71
8
392
166

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

512 ชื่อเรื่อง
230 ชื่อเรื่อง
282 ชื่อเรือ่ ง
5,284 ชื่อเรื่อง
36 ชื่อเรื่อง

175 ชื่อเรื่อง
400 ชื่อเรื่อง

570 ชื่อเรื่อง
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ และพยาบาล
AIP ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับ
เต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
APS ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับ
เต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ScienceDirect ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทุกสาขาวิชาโดย
เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995
ถึงปัจจุบัน
Multi-Scienceให้ ข้ อ มู ล ท างด้ าน engineering, built
environment, energy, acoustics, และ sport science
SpringerLink-Journalให้ ข้ อ มู ล ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึง
ปัจจุบัน
Wiley-Blackwell ให้ ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เท คโน โลยี แ ละการแพ ท ย์ และม นุ ษ ยศาสต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
ASCE ให้ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโยธา
ฐานข้อมูลออนไลน์
ได้แก่
LISTA with FT ให้ ข้อมู ล บทคัด ย่อของบทความวารสาร
ด้านสารสนเทศศาสตร์จากวารสาร 270 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1960 ถึงปัจจุบัน
ASTM Standards & Journal ให้ข้อมูลด้านวิธีมาตรฐาน
ของการทดสอบและการวัด
ProQuest Dissertations & Theses ให้ข้อมูลบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย
มากกว่า 1000 แห่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
ACM Digital Library ให้ ข้ อ มู ล เต็ ม รู ป ของบ ทความ
วารส าร แล ะราย งาน ก ารป ระชุ ม ด้ าน วิ ศ วก รรม
คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง กว่า 300 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึงปัจจุบัน
Computer & Applied Sciences Complete ใ ห้
ข้อมู ล ขอบเขตการวิจั ย และการพั ฒ นาในสาขาวิทยาการ

11 ชื่อเรื่อง
8 ชื่อเรื่อง
1,700 ชื่อเรื่อง

24 ชื่อเรื่อง
1,130 ชื่อเรื่อง

1,200 ชื่อเรื่อง

30 ชื่อเรื่อง
17 ฐาน
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คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Dissertation Fulltext ให้ ข้ อ มู ล เต็ ม รู ป วิ ท ยานิ พ น ธ์
ภาษาต่างประเทศ
H. W. Wilson ให้ ข้ อ มู ล เต็ ม รู ป ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโน โลยี การจั ด การ บ ริ ห าร มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
IEEE/IELให้ข้อมูลเต็มรูปของบทความ วารสาร รายงานการ
ประชุ ม และมาตรฐานต่ า ง ๆ ด้ า นวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ABI/INFORM Complete ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มด้าน
ธุรกิจ การเงิน การตลาด ภาษี การโฆษณา เศรษฐศาสตร์
การจัดการมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
Acadamic Search Premier ให้ข้อมูลสหสาขาวิชา
Education Researh Complete เป็ น ฐ าน ข้ อ มู ล ที่ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
Mactichonelibrary ให้ข้อมูลครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อ
สิ่งพิมพ์
Mosby’s Nursing Skills ให้ข้อมูลทางการพยาบาล
Safety Info ให้ ข้ อมูล เอกสารเต็ มของบทความ รายงาน
เอกสาร แบ บ ฟ อร์ ม รู ป ภ าพ โป สเตอร์ โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ทางด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
SCOPUS ให้ ข้ อ มู ล ด ร ร ช นี แ ล ะ ส า ร ะ สั ง เข ป ข อ ง
วารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกว่า 29 ล้าน
ระเบียนจากสานักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน
Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้อม
Web of Science ให้ ข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมและบทคั ด ย่ อ
พร้ อ มการอ้ า งอิ ง และอ้ า งถึ ง ครอบคลุ ม สาขาวิ ช าหลั ก
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
สื่ออื่น ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์

4,707 รายการ

มคอ. 2

- 42 -

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยสามารถ
เสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเปนต้องใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร นอกจากนี้
อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพื่อให้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อดวย
ในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสรางต่าง ๆ สานักวิชามีการประชุมวางแผน
เพื่อการจัดซื้อครุภัณ ฑ์ และจัดสรางสิ่งก่อสรางต่าง ๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของหลักสูตร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารยใหม่
การรับ สมัครอาจารยใหม่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย โดยสาขาวิชาเปนผูกาหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตองการ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผู สอนอาจประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูอย่างน้อยตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพิเศษ
การแต่งตั้งอาจารยพิเศษจะตองผ่ านการกลั่ นกรองของอาจารยผู รับผิ ดชอบหลักสู ตร และ
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยหรือเปนไปตามกลไกของมหาวิทยาลัย
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น การเรียนการสอน เปนบุ คลากรอีกกลุ่ ม หนึ่ งที่มีค วามส าคัญ ต่อการ
บริหาร หลักสูตร นั่นคือเปนผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการตลอดจนเปนผู้ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยว
การใชเครื่องมือวิจัย ดังนั้น คุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริ ญญาตรี
ทางวิทยาศาสตร์ วิสวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนตองมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือและอุปกรณ์ในหองปฏิบัติการ
และตองมี ความสามารถในการใชสื่ อและเทคโนโลยี เพื่ อ เปนผู้ ช่ว ยของอาจารย ดั งนั้ น จึงมีค วาม
จาเป็นตองให้บุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะต่าง ๆ ใหเพียงพอที่จะสามารถเปนผู้ช่วย
อาจารยที่ดีได้
5. การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
5.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปใหแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีป ญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุกคนจะตอง
ทาหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก่นักศึกษา และควรมีช่วงเวลาเพื่อให้นักศึกษาเข้า ปรึกษา
ได
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด ก็สามารถที่จะขอตรวจสอบ
ผลการสอบ และประเมินได โดยเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนการสารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคล้องกับความตองการ และแผนพัฒนาของประเทศ

มคอ. 2
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย
ลาดับ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

1

อาจารยประจาหลักสูตรอย่างนอยรอยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟสิกส์
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปด สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหครบ ทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กาหนดใน มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต่ละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูจากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
อาจารยใหม่ (ถามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
อาจารยประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างนอยปละหนึ่ง
ครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
นอยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนประเมิน ประสิทธิผลของการสอนเพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์สาหรับพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกาหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเก่า
ดาเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยการติดตามหรือสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้จะจัดใหมี
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตร
สาหรับศิษยเก่านั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนการประเมินตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเกี่ยวข้องอื่น ๆ
ดาเนิ นการโดยสัมภาษณจากนายจาง หรือส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิตไปยังสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ด าเนิ น การโดยเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าใหความเห็ น หรื อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินการใหเปนไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินการในแต่ละป
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารยประจาหลักสูตรอย่างนอยรอยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

1


ปีการศึกษาที่
2 3 4 5
   

มคอ. 2
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2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ สาขา
วิชาฟสิกส์
3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแต่ละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม่ (ถามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ)
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มคอ. 2

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผ่านเกณฑประเมินดังนี้
- ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเปาหมาย
- มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเปาหมาย ไม่นอยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม
โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในขอ 2 ทาใหทราบคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งทาใหสามารถวางแผน
หรือเตรียมการสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่ อไป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให้
เนื้อหามีความทันสมัย และสอดคล้องกับความตองการของประเทศ

49ก

มคอ. 2

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
คาอธิบายรายวิชา
ประวัติและผลงานทางวิชาการของคณาจารย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
รายการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเลเซอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์

ก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา

- ข-1 -

มคอ. 2

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
107601

วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Mathematical Methods for Photonics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ปริภูมิเชิงเส้นและตัว
ดาเนินการ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ปัญหาสเทอร์ม-ลิโอวิลล์และการขยายฟังก์ชันเฉพาะ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย สมการของลาปลาซ สมการคลื่น ข้อปัญหาค่าขอบ ปัญหาค่าเบื้องต้นและการประยุกต์
เวกเตอร์และแมทริกซ์ การวิเคราะห์เชิงซ้อน การวิเคราะห์เชิงฟูริเยร์เบื้องต้น
Prerequisite: Consent of the School
Mathematical background used in laser technology and photonics, linear space
and operators, Sturm-Liourille problems, orthogonality, eigen function expansion
ordinary differential equations, introduction to partial differential equations, Laplace’s
Equation, wave equation, boundary value problems and its applications, initial boundary
value problems, vectors and matrices, complex analysis, introduction to Fourier Analysis.
107602

ทัศนศาสตร์ประยุกต์
4(4-0-12)
(Applied Optics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ภาพรวมขององค์ความรู้ทางทัศนศาสตร์ การเคลื่อนที่ของคลื่นฮาร์โมนิกส์ หลักพื้นฐานของ
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีโฟตอน การเคลื่อนที่ของแสง คุณสมบัติของแสงในตัวกลาง อาทิ การ
ดูดกลืน การหักเห การสะท้อน การกระเจิง เป็นต้น แสงเชิงเรขาคณิต โพลาไรเซชันของแสง การแทรก
สอดและการเลี้ยวเบนของแสง ความอาพันธ์ของแสง และหลักการพื้นฐานของเลเซอร์
Prerequisite: Consent of the School
Broad knowledge of fundamental principles and background in optics,
harmonic wave motion, basic electromagnetic theory, photons theory, propagation of
light, light properties inside mediums such as absorption, refraction, reflection, and
scattering, geometrical optics, polarization of light, interference and diffraction,
coherence of light, and fundamentals of laser.

มคอ. 2
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107603

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
4(4-0-12)
(Electromagnetic Theory)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ไฟฟ้าสถิต กฎของเกาส์ โพเทนเชียล ขั้วคู่ ข้อปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็กสถิต
วัสดุทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมการของแมกซเวลล์ และการเคลื่อนที่ของคลื่นระนาบ
Prerequisite: Consent of the School
Electrostatics, Gauss’s law, potential dipole, boundary value problems of
electrostatics and magnetostatics, electrical and magnetic materials, Maxwell’s
Equations, and plane wave propagation.
107604

ปฏิบัติการทดลองบัณฑิตศึกษา
4(0-8-16)
(Graduate Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปฏิ บั ติ ก ารขั้ น สู งเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบั ณ ฑิ ต ในด้ านเทคนิ ค ขั้ น สู งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ บัณฑิตจะต้องทาการทดลอง 3-4 การทดลอง โดยเริ่มจากการติดตั้ง
การทดลองด้วยตัวเองไปจนถึงการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์และส่งรายงานการทดลอง ในปลายภาค
การศึกษาจะมีการประเมินผลการเรียน โดยมีการให้ระดับคะแนนเป็นตัวอักษรตามผลสัมฤทธิ์
Prerequisite: Consent of the School
Advanced experiments to enhance students’ capabilities in order to familiarize
and understand of advanced laboratory techniques in relation to laser technology and
photonics. Students are required to perform 3-4 experiments starting from setting up
experiments by themselves through a completion of analytical reports. At the end of
semester letter grades will be given to students based on their achievement.
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มคอ. 2

107611

อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Electronics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของคลื่นระนาบในวัตถุแบบไอโซทรอปิกและใน
ผลึก อินเดกซ์อิลิปซอยด์และผลึกแบบการหักเหสองแนว ลาแสงแบบเกาส์เซียนในเอกพันธุ์วัตถุ ตัวสั่น
พ้องเชิงทัศนศาสตร์ อันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบอะตอม ทฤษฎีของการแกว่งกวัด
เลเซอร์ ระบบเลเซอร์บางระบบ การเกิดฮาร์มอนิกที่สองและการแกว่งกวัดตัวแปรเสริม การกล้าเชิง
ทัศนศาสตร์ไฟฟ้าของลาแสงเลเซอร์ เทคโนโลยีเลเซอร์ และกระบวนการทางเลเซอร์
Prerequisite: Consent of the School
Electromagnetic theory in relation to wave propagation in isotropic media and
in crystals, index of ellipsoid and birefringent crystals, Gaussian beam in homogeneous
media, optical resonators, interaction of radiation and atomic systems, theory of laser
oscillation, some of specific laser systems, second harmonic generation and parametric
oscillation, electro-optic modulation of laser beam, and laser technology and laser
processing.
107612

พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
4(4-0-12)
(Fundamentals of Solid State Electronics)
วิชาบังคับก่อน: 107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมการแมกซเวลล์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของสารไดอิเล็กทริก กลศาสตร์ควอนตัมและสถิติ
ควอนตัม ทฤษฎีของโลหะเชิงฟิสิกส์ยุคเก่าและฟิสิกส์ควอนตัม ทฤษฎีของสารกึ่งตัวนาและเครื่องมือ
เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนา หลักการของเครื่องมือทางแม่เหล็กในเชิงเกี่ยวกับแสงและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Prerequisite: 107603 Electromagnetic Theory or Consent of the School
Maxwell’s equations, electromagnetic theory of dielectrics, quantum mechanics
and quantum statistics, classical and quantum theory of metals, theory of
semiconductor and semiconductor devices, principles of magnetic devices and related
topics.

มคอ. 2
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107613

พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Fundamentals of Photonics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
โฟตอนและอะตอม เลเซอร์ การขยายเลเซอร์ เลเซอร์แบบสารกึ่งตัวนา ทัศนศาสตร์เชิงเส้น
ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น ลาแสง ทัศนศาสตร์ตัวสั่นพ้อง ทัศนศาสตร์เชิงแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันและ
ทัศนศาสตร์ผลึก ทัศนศาสตร์โฟตอน
Prerequisite: Consent of the School
Photon and atoms, lasers, laser amplifiers, semiconductor lasers, ray optics,
wave optics, beam optics, resonator optics, electromagnetic optics, polarization and
crystal optics, and photon optics.
107615

การสื่อสารโดยใช้แสง
4(4-0-12)
(Optical Communication System)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ความก้าวหน้าและเทคโนโลยี ของการสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์ ทางแสง อุปกรณ์ส่งเชิงแสง อาทิ
เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ อุปกรณ์วัดทางแสง อุปกรณ์แยกทางแสง สายใยแก้ว ต้นเหตุความเพี้ยนของ
สัญญาณ และการลดทอน และระบบการสื่อสารหลายช่องสัญญาณ
Prerequisite: Consent of the School
Knowledge of the optical communication, optical fiber, optical transmitter such
as semiconductor laser, optical receiver, optical filter, dispersion compensation, and
multichannel optical systems.
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มคอ. 2

107620

ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
4(4-0-12)
(Geometrical Optics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เครื่องมือต่าง ๆ ทางทัศนศาสตร์และคุณสมบัติเฉพาะว่าด้วยทัศนศาสตร์ของเกาส์และระบบ
เลนส์บาง กฎของการสะท้อนและการหักเห กฎของสโตกส์กับการสะท้อนและการหักเห การสะท้อนและ
การหักเหของโฟตอน เอฟนัมเบอร์ เลขช่อง สตอพและพิวพิล การขยาย การติดตามสาแสงเชิงวิเคราะห์
และความคลาด
Prerequisite: None
Description of various optical instruments and their characteristics using
Gaussian optics and thin lens layout, laws of reflection and refraction, Stokes treatment
of reflection and refraction, Photons and the laws of refraction and reflection, F number,
numerical aperture, stops and pupils, magnification, analytical ray tracing and
aberrations.
107621

ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น
4(4-0-12)
(Wave Optics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พื้น ฐานของทฤษฎี ของการเลี้ ยวเบนเชิงสเกลาร์ การเลี้ ยวเบนของแสงในบริเวณเฟรสเนล
และเฟราน์ฮอฟเฟอร์ หลักการของฮอยเกน การเลี้ยวเบนของกฎเคอร์ชอฟ การเลี้ยวเบนของกฎเรเล่ย์ ซอมเมอร์เฟลด์ หลักการฮอยเกน-เฟรสเนล สเปกตรัมเชิงมุมของคลื่นระนาบ การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล
การเลี้ยวเบนแบบเฟราน์ฮอฟเฟอร์
Prerequisite: None
The foundations of scalar diffraction theory and light diffraction in the Fresnel
and Fraunhofer regions, Huygen’s principle, Kirchoff formulation of diffraction, RayleighSommerfield formulation of diffraction, Huygens-Fresnel principle, angular spectrum of
plane waves, Fresnel diffraction, and Fraunhofer diffraction.

มคอ. 2
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107622

ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
4(4-0-12)
(Introduction to Fourier Optics)
วิชาบังคับก่อน: 107621 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์เชิงคลื่นของระบบแสงอาพันธ์ การตอบสนองทางความถี่ของระบบสร้างภาพเชิง
ทัศนศาสตร์ทั้งแบบอาพันธ์และไม่อาพันธ์ เลนส์บางและการเปลี่ยนแปลงวัฏภาค คุณสมบัติการแปลง
ฟูริเยร์ของเลนส์ การเกิดภาพ การวิเคราะห์ระบบแสงอาพันธ์เชิงซ้อน การตอบสนองทางความถี่ของ
ระบบถ่ายภาพแบบอาพันธ์และไม่อาพันธ์ทขี่ ีดจากัดการเลี้ยวเบน และความคลาดและผลของความคลาด
ต่อการตอบสนองทางความถี่
Prerequisite: 107621 Wave Optics or Consent of the School
Wave-optics analysis of coherent optical systems and frequency response of
coherent and incoherent optical imaging systems, thin lens as phase transformation,
Fourier transforming properties of lenses, image formation, analysis of complex coherent
and incoherent optical systems, frequency response of diffraction limited coherent
imaging, frequency response of diffraction limited incoherent imaging, and aberrations
and their effects on frequency response.
107630

การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Systems Design and Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน: 107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีและหลักการทางานของอุปกรณ์เชิงทรรศนศาสตร์ พื้นฐาน เช่น แหล่งกาเนิดแสง เลนส์
กระจก ปริซึม อุปกรณ์แบ่งลาแสง ใยแก้วนาแสง อุปกรณ์ควบคุม โพลาไรเซชันของแสง เกรทติ้ง อุปกรณ์
กรองความถี่แสง อุปกรณ์สาหรับเบี่ยงเบนลาแสง และอุปกรณ์อิเล็กโตออพติค หลักการทางานและการ
ประยุกต์ของอุปกรณ์ทางแสงแต่ละชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวอย่างการ
ออกแบบระบบทางแสงเพื่อการใช้งานในทางชีวการแพทย์
Prerequisite: 107602 Applied Optics or Consent of the School
Concepts and principles of various basic optical components and accessories
such as light sources, lenses, mirrors, prisms, beam splitter, fiber optics, polarizer,
retarders, gratings, optical filters, beam steering devices, and Electro-Optics devices,
working principles and implementation of each components, specification and selection
guide, and examples of optical system design of basic optical systems for biomedical
applications.
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มคอ. 2

107631

คุณสมบัติเชิงแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
4(4-0-12)
(Optical properties of Biological Tissues)
วิชาบังคับก่อน: 107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พฤติกรรมโดยทั่วไปของแสงเมื่อตกกระทบลงบนเนื้อเยื่อทางชีวภาพ คุณสมบัติเชิงแสงที่สาคัญ
ของเนื้อเยื่อชีวภาพ เช่น ดัชนีหักเหของแสง การดูดกลืนแสง การแพร่กระจายของแสง การตอบสนองต่อ
แสงแบบโพลาไรซ์ คุณสมบัติทางฟลูออเรสเซนต์ การศึกษาการแพร่กระจายของโฟตอนไปในเนื้อเยื่อโดย
ใช้แบบจาลองมอนทีคาร์โล การพร่าของแสงเมื่อเดินทางผ่านเนื้อเยื่อที่มีความหนามากๆ
Prerequisite: 107603 Electromagnetic Theory or Consent of the School
General behavior of light when propagating through biological sample, index of
refraction, absorption spectra, scattering models, birefringence property, fluorescence
property Monte-Carlo simulation of photon transportation, tissue induced optical
aberration.
107670

อุปกรณ์เชิงผลึกเหลว
4(4-0-12)
(Liquid Crystal Devices)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
คุณสมบัติของวัสดุผลึกเหลว และหลักการของอุปกรณ์ผลึกเหลว รวมถึงการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ผลึกเหลวในงานด้านต่างๆ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย วัสดุผลึกเหลวพื้นฐาน คุ ณสมบัติทางอิเล็กโตร-ออพ
ติค องค์ประกอบและหลักการทางานของอุปกรณ์ผลึกเหลว ตัวกล้าสัญญาณแอมปลิจูดและเฟสโดยใช้
อุปกรณ์ผลึกเหลว เลนส์ผลึกเหลวแบบปรับโฟกัส การใช้อุปกรณ์ผลึกเหลวเพื่อกวาดลาแสง และอุปกรณ์
ผลึกเหลวเพื่อการลดทอนสัญญาณแบบปรับได้
Prerequisite: Consent of the School
This course studies properties of liquid crystal materials, principle of liquid
crystal device, and its applications. The contents include basic liquid crystal materials,
electro-optics property, components and principle of liquid crystal display, amplitude
and phase modulators, adaptive focus liquid crystal lens, and liquid crystal devices for
laser beam steering and variable optical attenuation.
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107671

อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Photonics Devices)
วิชาบังคับก่อน: 107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลั กการพื้นฐานของอุป กรณ์ ทางโฟตอนนิกส์ ชนิดต่างๆเช่น ท่อนาคลื่น ใยแก้วนาแสง และ
อุปกรณ์ กล้ าสั ญญาณ เป็ น ต้น ท่อน าคลื่น แบบแผ่ นระนาบ ทฤษฎีโหมดของการคู่ควบ การคู่ควบแสง
ระหว่างท่อนาคลื่น ตัวคู่ควบแบบกาหนดทิศทาง ใยแก้วนาแสงแบบซิงเกิล โหมดและแบบมัล ติโหมด
ปรากฏการณ์ อิเล็กโตร-ออพติกแบบเชิงเส้น อิเล็กโตร-ออพติกเทนซอร์ ตัวกล้าสัญ ญาณในแนวยาว
ตัวกล้าสัญญาณในแนวขวาง การกล้าสัญญาณแอมปลิจู ด การกล้าสัญญาณเฟส และตัวกล้าสัญญาณ
แบบมาซ-เซนเดอร์
Prerequisite: 107603 Electromagnetic Theory or Consent of the School
Basic principle of various photonics devics, e.g. waveguide, fiber optics, and
modulators, planar slab waveguides, coupled mode theory, optical coupling between
waveguides, directional coupler, single and multi-mode fibers, linear electro-optic effect,
electro-optic tensor, longitudinal modulator, transverse modulator, amplitude
modulation, phase modulation, and Mach-Zehnder modulator.
107714

อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4(4-0-12)
(Quantum Electronics I)
วิชาบังคับก่อน: 107611 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ผลเฉลยสมการโชรดิ งเจอร์ แบบอิ ส ระต่ อ เวลา รูป รหั ส นิ ยมกลศาสตร์ควอนตั มเชิงเมตริก
การปลดปล่อยแบบเกิดขึ้นเองและแบบกระตุ้น อันตรกิริยาระหว่างแสงกับวัตถุ เมเซอร์ เลเซอร์แบบ
ของแข็ ง เลเซอร์ แ บบสารกึ่ ง ตั ว น า เลเซอร์ แ บบควอนตั ม เวลล์ เลเซอร์ แ บบอิ เล็ ก ตรอนอิ ส ระ
ปรากฏการณ์ทางทัศนศาสตร์ไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของแสงในวัตถุแบบแอนไอโซทรอปิกและการกล้าของ
แสง
Prerequisite: 107611 Optical Electronics or Consent of the School
Solution of time-independent Schrödinger equation, matrix formulation of
quantum mechanics, spontaneous and stimulated emissions, interaction of radiation with
matter, masers, solid and semiconductor lasers, quantum well laser, free electron laser,
electro-optical effect, propagation in anisotropic media and light modulation.
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มคอ. 2

107715

เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4(4-0-12)
(Laser in Industry)
วิชาบังคับก่อน: 107714 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กฎเกณฑ์ พื้ น ฐานของเลเซอร์ คิ ว สวิ ต ชิ ง โมดล็ อ คและคาวิ ตี ดั ม พิ ง ความก้ า วหน้ าของ
เทคโนโลยี เลเซอร์ ในอุ ต สาหกรรม อั น ตรกิ ริย าของรั งสี กั บ วั ต ถุ กระบวนการพื้ น ฐานโดยเลเซอร์
กระบวนการเชื่อมเจาะและการจักรกลละเอียดโดยเลเซอร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยการเหนี่ ยวนา
ด้วยความร้อน อิน เตอร์ฟีรอเมตรีและฮอโลกราฟฟี การตรวจและการวัดสั ญ ญาณ ความปลอดภั ย
ทางด้านเลเซอร์
Prerequisite: 107714 Quantum Electronics I or Consent of the School
Laser fundamentals, Q-switching, mode locking and cavity dumping, laser
technology in industries, interaction of electromagnetic radiation with materials, laser
processing fundamentals, laser processing-welding, drilling, micromachining and
applications, thermally induced changes, interferometry and holography, detection and
measurement, and laser safety.
107716

กระบวนการทาให้เกิดโดยเลเซอร์
4(4-0-12)
(Laser Driven Processes)
วิชาบังคับก่อน: 107715 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กระบวนการทางเคมีโดยเลเซอร์ การพอกพูนและนาออกของวัตถุโดยเลเซอร์ เทคโนโลยีของ
เลเซอร์แบบสารกึ่งตัวนา การทาให้เกิดผลึกและเอพิแทกซี แอนนีลลิงของสารกึ่งตัวนาโดยการฝังตัวของ
ไอออน การโดปสารกึ่งตัวนา การแปลงและทาให้ผิวของโลหะแข็งขึ้นโดยเลเซอร์ เทคนิคของเครื่องกล
โดยเลเซอร์ การเผา การเชื่อม การเจาะ การตัด และการดัดแปลงผิวหน้าโลหะโดยกระบวนการทาง
เลเซอร์
Prerequisite: 107715 Laser in Industry or Consent of the School
Laser chemical processing, material deposition and removal, laser
semiconductor technology, recrystallization and epitaxy, annealing of ion-implanted
semiconductor, doping of semiconductor, laser metal technology transformation
hardening, surface heating, laser mechanical technology, welding, brazing, soldering,
drilling, cutting, surface topographic structures generated in laser-driven process.

มคอ. 2
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107720

การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Interference)
วิชาบังคับก่อน: 107621 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบแทรกสอดแสงแบบแบ่งหน้าคลื่นและแบบแบ่งแอมปลิจูด รวมถึงการประยุกต์ ระบบการ
แทรกสอดแบบแบ่งหน้าคลื่น การวัดเฟสด้วยช่องเปิดเล็กยาวจานวนมาก ความสามารถในการแยกเชิง
สเปกตรัมของเกรตติงแบบเลี้ยวเบน ระบบการแทรกสอดแบบแบ่งแอมพลิจูด ระบบการแทรกสอดเพื่อ
การวัดหน้าคลื่น ระบบการแทรกสอดแบบเฉือน ทัศนวิสัยของระบบการแทรกสอดแบบหลายลาแสง
คุณสมบัติเฉพาะของระบบการแทรกสอดแบบหลายลาแสง
Prerequisite: 107621 Wave Optics or Consent of the School
Wavefront and amplitude divisions-based interferometers and their applications,
division of wavefront interferometry, phase measurement with multiple slits, spectral
resolvability of a diffraction grating, division of amplitude interferometry, wavefront
measuring interferometers, shearing interferometry, visibility of n-beam interferometer,
characteristics of multiple-beam interferometers
107721

ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์
4(4-0-12)
(Optical Holography)
วิชาบังคับก่อน: 107720 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
คุณ สมบั ติทางกายภาพของฮอโลกราฟฟี การเลี้ ยวเบนของแสงโดยเกรตติง และวัตถุที่ใช้
บั น ทึ ก ฮอโลกราฟ ปั ญ หาการสร้ า งกลั บ คื น ของหน้ า คลื่ น การ์ บ อร์ ฮ อโลแกรม ลี ท -อู แ พทเนี ย ค
ฮอโลแกรม ฮอโลแกรมแบบหนา วัสดุสาหรับการบันทึก การสร้างฮอโลแกรมโดยใช้คอมพิวเตอร์
Prerequisite: 107720 Optical Interference
Holography in physical way, light diffraction by grating and materials for
holographic recordings, wavefront reconstruction problems, Gabor hologram, LeithUpatnieks hologram, thick hologram, recording materials, and computer-generated
hologram.
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มคอ. 2

107722

พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
4(4-0-12)
(Fundamentals of Optical Information Processing)
วิชาบังคับก่อน: 107622 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
ระบบพื้นฐาน อัลกอริทึม และเครื่องมือด้านกระบวนการทางข้อมูลแสง สเปซวาเรียนท์และ
อินวาเรียนท์ของระบบแสง ผลคูณสเปซแบนด์วิดธ์ ตัวกล้าเชิงพื้นที่ของแสง การทดลองแอบเบ-พอร์ท
เตอร์ กล้องจุลทรรศน์แบบเปรียบต่างเฟส กระบวนการทางข้อมูลแสงไม่อาพันธ์ กระบวนการทางข้อมูล
แสงอาพันธ์ ตัวกรองแสงแบบแวนเดอลัค ตัวสหสัมพันธ์แบบการแปลงร่วม
Prerequisite: 107622 Introduction to Fourier Optics
Basic systems, algorithms, and devices for optical information processing, spacevariant and invariant optical systems, space-bandwidth product, spatial light modulator,
the Abbe-Porter experiment, the Zernike phase-contrast microscope, incoherent
information processing, coherent information processing, VanderLugt filter, and jointtransform correlator.
107723

กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1
4(4-0-12)
(Acousto - Optical Information Procession I)
วิชาบังคับก่อน: 107622 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
กระบวนการทางสัญญาณแบบไวด์แบนด์โดยการใช้ตัวกล้าทางแสงแบบทัศนศาสตร์เชิงเสียงใน
ขอบข่ายของรามาน-นาธ และแบรกก์ คุณสมบัติเฉพาะของตัวกล้าทางแสงแบบทัศนศาสตร์เชิงเสียง
ตัววิเคราะห์สเปคตรัมกาลังแบบทัศนศาสตร์เชิงเสียงเชิงรามาน-นาธโมด ตัววิเคราะห์สเปคตรัมกาลังแบบ
ทัศนศาสตร์เชิงเสี ย งเชิงแบรกก์โมด การจัดปรับ ช่องสาหรับการบังคับ แบบไซด์โลบ ความละเอียด
พิสัยพลศาสตร์และอัตราส่วนระหว่างสัญญาณจริงและสัญญาณกวน พิสัยพลศาสตร์แบบสเปอร์ฟรี และ
เครื่องมือวัดทางแสงในขอบข่ายเรขาคณิต
Prerequisite: 107622 Introduction to Fourier Optics
wideband signal processing using acousto-optic spatial light modulator in
Raman-Nath and Bragg regimes, characteristics of acousto-optic spatial light modulator,
Raman-Nath-mode acousto-optic power spectrum analyzer, Bragg-mode acousto-optic
power spectrum analyzer, aperture weighting for sidelobe control, resolution, dynamic
range and S/N ratio, Spur-free dynamic range, and photodetector geometric
consideration.

มคอ. 2
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107730

เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4(4-0-12)
(Laser in Health Science)
วิชาบังคับก่อน: 107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการทางานเบื้องต้นของเลเซอร์ชนิดต่างๆ คุณสมบัติที่สาคัญของแสงเลเซอร์ อันตรกิริยา
ระหว่างรังสีกับวัตถุ การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบเลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการจัด
วางและติดตั้งระบบเลเซอร์ และความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์
Prerequisite: 107602 Applied Optics or Consent of the School
Fundamental principles of different type of lasers, properties of laser beam,
interaction of radiation and matters/tissues, design of laser systems in health science and
applications; laser system setup and layout, and laser safety.
107731

วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
4(4-0-12)
(Optical Engineering in Biomedical Optics)
วิชาบังคับก่อน: 107630 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
ทฤษฎี หลักการทางาน และการออกแบบเครื่องมือทรรศนศาสตร์พื้นฐานต่างๆ ที่มีการนาไปใช้
เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบทั่วไป กล้องจุลทรรศน์แบบเงา
มืด กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรเซชัน กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟคัล กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
กล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซ็นซ์ กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตอะคู สติก ระบบถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
แบบใช้คุณสมบัติการแพร่กระจายของแสงและแบบใช้คุณสมบัติอาพันธ์ของแสง รวมถึงเลเซอร์เพื่ อการ
รักษาชนิดต่าง ๆ
Prerequisite: 1 0 7 6 3 0 Optical Systems Design and Instrumentation or Consent of the
School
Basic principle of various optical techniques that have been developed for
biomedical applications, such as light microscopy, dark field microscopy, polarization
microscopy, confocal microscopy, two-photon and multi-photon microscopy,
fluorescence imaging, photo-acoustic microscopy, diffuse tomography, optical coherence
tomography, and photodynamic therapy. Optical design and engineering aspects of these
selected techniques will be explained as well as their advantages and limitation in
biomedical applications.
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มคอ. 2

107732

การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4(4-0-12)
(Optical Tomography)
วิชาบังคับก่อน: 107630 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
หลักการทางานของระบบถ่ายภาพแบบตัดขวางด้วยแสงเลเซอร์ โดยเน้นการศึกษาระบบออพ
ติกคัลโคเฮียเรนซ์โทโมกราฟฟี หรือ โอซีที เป็นหลัก หลักการพื้นฐานของระบบโอซีที ระบบโอซีทีในโดเมน
เวลา ระบบโอซีทีในโดเมนความถี่ ระบบถ่ายภาพโอซีทีด้วยเลเซอร์ชนิดกวาดความถี่ คุณสมบัติของโอซีที
ในด้านความละเอียดในการถ่ายภาพ ความไวในการตอบสนองของสัญญาณ ช่วงของการทางาน เทคนิค
การชดเชยการกระจายเชิงความถี่ของแสง การประยุกต์ใช้ระบบโอซีทีในทางชีวการแพทย์
Prerequisite: 1 0 7 6 3 0 Optical Systems Design and Instrumentation or Consent of the
School
Principle of optical tomograhy, focusing on Optical Coherence Tomography
(OCT), OCT basic principle, time domain OCT, frequency domain OCT, swept-source OCT,
resolution, sensitivity, dynamic range, techniques for dispersion compensation, a few
examples of OCT applications in biomedical imaging.
107770

มาตรวิทยาเชิงแสง 1
4(4-0-12)
(Optical Metrology I)
วิชาบังคับก่อน: 107722 พื้นฐานของกระบวนการทางข้อมูลแสง หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุกต์ทางแสงในการวัดบนพื้นฐานของการกระเจิงทางแสง ปรากฏการณ์สเปคเคิล สเปค
เคิลโฟโตกราฟฟี สเปคเคิลอินเตอร์ฟีรอเมตรี สเปคเคิลเชียร์ริงอินเตอร์ฟีรอเมตรี หลักการของเลเซอร์
ดอพเพลอร์เวลโลซิเมตรี (แอลดีวี) และการประยุกต์ อนุภาคซีดดิง ระบบของกระบวนการทางสัญญาณ
Prerequisite: 107722 Fundamentals of Optical Information Processing or Consent of
the School
Applications of optics to measurements which are based on light scattering,
speckle effect, speckle photography, speckle interferometry, speckle shearing
interferometry, principles of laser Doppler velocimetry (LDV) and applications, seeding
particles, and signal processing systems.

มคอ. 2
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107771

มาตรวิทยาเชิงแสง 2
4(4-0-12)
(Optical Metrology II)
วิชาบังคับก่อน: 107721 ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุกต์ทางแสงของการวัด ซึ่งเกี่ยวกับการใช้การแทรกสอดเชิงฮอโลกราฟ และมอยรี
เทคนิค, อินเตอร์ฟีรอเมตรีฮอโลกราฟแบบเปิดรับครั้งเดียวและเปิดรับสองครั้ง การวิเคราะห์การสั่นโดยใช้
ฮอโลกราฟฟี เทคนิคพิเศษในอินเตอร์ฟีรอเมตรีฮอโลกราฟ อินเตอร์ฟีรอเมตรีฮอโลกราฟในวัตถุโปร่งแสง
รูปแบบมอยรีระหว่างเกรตติงเชิ งมุม การวัดการผิดรูปในระนาบ การวัดการผิดรูปนอกระนาบ และการ
สะท้อนแบบมอยรี
Prerequisite: 107721 Optical Holography or Consent of the School
Applications of optics to measurements which are based on holographic
interferometry and Moire technique, single and double-exposures holographic
interferometry, holographic vibration analysis, special technique in holographic
interferometry, holographic interferometry of transparent objects, Moire patterns
between two angularly displaced gratings, measurement of in-plane deformations,
measurement of out-of-plane deformations, and reflection Moire.
107772

ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสาร
4(4-0-12)
(Interaction of Light and Matter)
วิชาบังคับก่อน: 107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสารชนิดต่างๆ เช่น วัสดุฉนวน วัสดุตัวนาหรือโลหะ วัสดุสารกึ่งตัวนา
และวั ส ดุ เหลว เป็ น ต้ น การแผ่ รั งสี ข องไดโพล การสั่ น ของลอเรนซ์ การดู ด กลื น แสงของวั ส ดุ ฉ นวน
ความสัมพันธ์คราเมอร์-โครนิก การกระเจิงของแสงในวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพะยอมทางไฟฟ้า
สภาพะยอมทางแม่เหล็ก ดัชนีหักเหของแสง และค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนของแสง โมเดลของดรูดและ
คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของโลหะ คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของวั ส ดุ กึ่ ง ตั ว น า โหมดของการสั่ น และการหมุ น
การขยายตัวแบบเอกพันธ์และแบบไม่เอกพันธ์ และคุณสมบัติเชิงแสงของสารเจือจาง
Prerequisite: 107603 Electromagnetic Theory or Consent of the School
Interaction between light wave and matter, e.g. dielectrics, metals,
semiconductors, and liquid, dipole radiation, Lorentz oscillators, dielectric absorption,
Kramers-Kronig relation, material dispersion, relation between permittivity, susceptibility,
refractive index and absorption coeeficient, Drude model and optical properties of
metal, optical properties of semiconductors, modes of vibrations and rotations,
homogeneous and inhomogeneous broadening, and optical properties of diluted media.
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107773

นาโนโฟตอนนิกส์
4(4-0-12)
(Nanophotonics)
วิชาบังคับก่อน: 107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
พฤติกรรม หลักการ และการประยุกต์ของแสงในระดับนาโน หลักการของนาโนโฟตอนนิกส์
ทบทวนหลักการแมกซเวลล์ กลศาสตร์ควันตัม และทัศนศาสตร์พื้นฐาน การเกิดของแสงจากโครงสร้าง
นาโน การเดินทางของแสงภายในโครงสร้างนาโน นาโนเลเซอร์โดยกล่าวถึงการปลดปล่อยและการ
เคลื่อนที่ของลาแสง เนียฟิวทัศนศาสตร์ และการประยุกต์ใช้งาน
Prerequisite: 107603 Electromagnetic Theory or Consent of the School
The behavior of light on the nanometer scale, introduction, principles,
and application of nanophotonics, review of Maxwell’s equation, quantum mechanics,
and optics, is included, light generation and the light propagation of the nanostructure,
emission and propagation of the light inside the nanostructure, near filed optics, and
applications.
107781

สัมมนา 1
2(2-0-6)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ พัฒ นาทักษะการสื่อสารเชิง วิช าการของนักศึกษา การเรียนจะถูกจัดให้ มี
บรรยากาศคล้ ายกับ การเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ นักศึกษาจะได้ ฝึ กนาเสนอ
ผลงานเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหัวข้อทางเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ที่ตนเองสนใจ
พร้อมทั้งตอบคาถามของผู้ฟังและอภิปรายร่วมกัน ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะเริ่มสร้างทักษะพื้นฐานในการ
นาเสนอหัวข้อทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในการอภิปรายเชิงสาธารณะ ระดับ
คะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
Prerequisite: Consent of the School
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 in laser technology
and photonics 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. Grade: A, B+, B, C+, C, and F.

มคอ. 2
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107782

สัมมนา 2
2(2-0-6)
(Seminar II)
วิชาบังคับก่อน: 107781 สัมมนา 1
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิง วิชาการของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะ
ได้เพิ่มพูนความสามารถในการนาเสนอหัวข้อทางวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเขียนบทความในวารสารเชิงวิชาการ ระดับคะแนน
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
Prerequisite: 107781 Seminar I
Aim to develop scientific communication skills of students. In this course,
students will enhance their ability to give effective scientific presentations in the field of
laser technology and photonics and will also learn basic skills for writing articles in
scientific journals. Grade: A, B+, B, C+, C, and F.
107783

เสวนา 1
1(1-0-9)
(Colloquium I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการของนักศึกษา การเรียนจะถูกจัดให้มี
บรรยากาศคล้ายกับการเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ นักศึกษาจะได้นาเสนอผลงาน
ทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ตอบคาถาม
ของผู้ฟังและอภิปรายร่วมกัน ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะเริ่มสร้างทักษะพื้นฐานในการนาเสนอหัวข้อทาง
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการเป็นวิทยากร มีการจัดสัมมนาร่วมกับ
สถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน ผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมิน
ไม่เป็นที่พอใจ
Prerequisite: Consent of the School
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
related to laser technology and photonics 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.
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มคอ. 2

107791

หัวข้อพิเศษ 1
2(2-0-6)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับ ทัศนศาสตร์ โฟตอนนิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์สาหรับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล
Prerequisite: Consent of the School
Individual project/topic in optics, photonics, and laser technology and related
areas.
107792

หัวข้อพิเศษ 2
2(2-0-6)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่อน: 107791 หัวข้อพิเศษ 1
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับ ทัศนศาสตร์ โฟตอนนิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์สาหรับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล
Prerequisite: 107791 Special Topic I
Individual project/topic in optics, photonics, and laser technology and related
areas.
107815

อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4(4-0-12)
(Quantum Electronics II)
วิชาบังคับก่อน: 107714 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1 และ 10761- พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
ปรากฏการณ์ ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้ นและอุปกรณ์ แหล่ งกาเนิดแสงที่ เปลี่ ยนความถี่ได้แบบ
โคเฮี ย ร์ เรนท์ ตั ว แกว่ ง กวั ด แบบตั ว แปรเสริ ม เชิ ง ทั ศ นศาสตร์ การแปลงผั น และการวั ด ความถี่
ปรากฏการณ์ รามานและบริลลวงเชิงกระตุ้นและการประยุกต์ อันตรกิริยาระหว่างคลื่ นเสียงและแสง
ฮอโลกราฟฟี
Prerequisite: 107714 Quantum Electronics I and 107614 Fundamentals of Photonics
Nonlinear optical effects and devices, tunable coherent light sources, optical
parametric oscillator, frequency conversion and measurement, stimulated Raman and
Brilliouin effects and applications, interaction of acoustic and optical waves, holography.

มคอ. 2
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107816

ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
4(4-0-12)
(Nonlinear Optics)
วิชาบังคับก่อน: 107714 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
อันตรกิริยาในทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น คุณสมบัติของสภาพรับไว้ได้แบบไม่เชิงเส้น สมการคลื่น
ของอันตรกิริยาแบบทัศนศาสตร์ไม่เชิง เส้น ความสัมพันธ์แมนลีย์ -โรว์ การเกิดฮาร์มอนิกที่สองในการ
จับคู่ของวัฏภาค กลศาสตร์ควอนตัมของทฤษฎีทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น สภาพรับไว้ได้ ความหนาแน่น
เมตริ ก การค านวณเชิ ง เส้ น และไม่ เชิ ง เส้ น ของสภาพรั บ ไว้ ไ ด้ ดั ช นี หั ก เหที่ ขึ้ น กั บ ความเข้ ม แสง
ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้นในระบบสองระดับพลังงาน สมการแสงของบลอค การกระเจิงแบบกระตุ้นเรย์เล
และบริลลวง การกระเจิงแบบกระตุ้นรามาน ปรากฏการณ์แบบทัศนศาสตร์ไฟฟ้าและตัวกล้า
Prerequisite: 107714 Quantum Electronics I or Consent of the School
Nonlinear optical interaction, properties of the nonlinear susceptibility, wave
equation description of nonlinear optical interactions, the Manley-Row Relations, second
harmonic generation, phase matching, quantum mechanical theory of nonlinear optical
susceptibility, density matrix, calculation of linear and higher orders of susceptibilities.
The intensity-dependent refractive indexes, nonlinear optics in the two-level
approximation, optical Bloch Equation, stimulated Brilliouin and stimulated Rayleigh
scattering, stimulated Raman scattering, electro-optic effect and modulator.
107817

คลื่นแสงในผลึก
4(4-0-12)
(Optical Waves in Crystals)
วิชาบังคับก่อน: 107611 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การเคลื่อนที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสารไอโซทรอปิก โจนส์แคลลูลัสและการประยุกต์ในระบบ
การหักเหสองแนวทางแสง การเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสารที่มีโครงสร้างเป็นคาบ ทัศนศาสตร์
ไฟฟ้ า และเครื่ อ งมื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั ศ นศาสตร์ เชิ งเสี ย งและเครื่ อ งมื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อั น ดั บ ที่ ส องของ
ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้น การเกิดฮาร์มอนิกที่สอง การแกว่งกวัดตัวแปรเสริม
Prerequisite: 107714 Quantum Electronics I or Consent of the School
Electromagnetic propagation in anisotropic media, Jones vector representation
and its application to birefringence optical systems, electromagnetic propagation in
periodic media, electro-optics and devices, acousto-optics and devices, second order
nonlinear phenomena, second harmonic generation, parametric oscillation.
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มคอ. 2

107820

กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
4(4-0-12)
(Optical Information Processing)
วิชาบังคับก่อน: 107722 พื้นฐานของกระบวนการทางข้อมูลแสง หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุกต์ของแสงในรูปแบบที่จดจาได้ไม่แปรเปลี่ยน การกลับคืนสู่สภาพของภาพ และ
กระบวนการของข้อมูลเอสเออาร์ รูปแบบที่จดจาได้ทางแสง ตัวสหสัมพันธ์เมลลิน ตัวสหสัมพันธ์ฮาร์มอ
นิกเชิงวงกลม ฟังก์ชันสังเคราะห์ที่แยกแยะได้ ตัวกรองเฉพาะวัฏภาค การกลับคืนสู่สภาพของภาพ และ
ข้อมูลเรดาร์เกี่ยวกับกระบวนการของช่องสังเคราะห์
Prerequisite: 107722 Fundamentals of Optical Information Processing or Consent of the
School
Applications of optics to invariant-pattern recognitions, image restoration, and
processing of SAR data, optical pattern recognitions, Mellin correlators, circular harmonic
correlations, synthetic-discriminant functions, phase-only filters, image restoration, and
processing of synthetic-aperture radar data.
107821

กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 2
4(4-0-12)
(Acousto-Optical Information Processing II)
วิชาบังคับก่อน: 107723 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1 หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
ความสัมพันธ์ทางพื้นที่และเวลาของตัวสหสัมพันธ์แบบช่วงกว้างโดยการใช้ตัวกล้าทัศนศาสตร์
เชิงเสียง หลักการของตัวสหสัมพัมธ์แบบสเปซอินทีเกรตติง ฟังก์ชันอ้างอิงของตัวสหสัมพันธ์ การตรวจวัด
เฮทเทอร์ โรไดน์ แ ละโฮโมไดน์ ข้ อ บั งคั บ ทางความถี่ ข องพาหะ หลั ก การของตั ว สหสั ม พั น ธ์แ บบไทม์
อินทีเกรตติง ตัวสหสัมพันธ์แบบไทม์อินทีเกรตติงโดยกระบวนการมอนต์โกเมอรี่ ตัวสหสัมพันธ์แบบไทม์
อินทีเกรตติงโดยกระบวนการสปราคและคอลิโอเพาลิส ตัวสหสัมพันธ์อ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite: 107723 Acousto-Optical Information Processing I or Consent of the School
Space and time-wideband correlator using acousto-optic modulators, principles
of space-integrating correlators, reference function correlators, heterodyne and
homodyne detections, carrier frequency requirement, principles of time-integrating
correlators, time-integrating correlator due to Montgomery, time-integrating correlator
due to Sprague and Koliopoulis, and electronic reference correlator.

มคอ. 2
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107822

กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสงขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Optical Information Processing)
วิชาบังคับก่อน: 107820 กระบวนการข้อมูลทางแสง หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ขั้นสูงของการประยุกต์ใช้ของกระบวนการข้อมูลทางแสงด้วยการผูกพันหลายช่องทางแสง วงจร
ประสาทและการสะสม การคูณกันทางแสงแบบเมตริก -เมตริก ตัวผูกพันหลายช่องทางแสง โครงข่าย
ประสาทเชิงแสง การจัดเก็บข้อมูลเชิงแสง องค์ประกอบทางแสงเชิงการเลี้ยวเบน ตัวแปลงสัญญาณทาง
แสงจากขนานไปเป็นอนุกรมและจากอนุกรมไปเป็นขนาน
Prerequisite: 107723 Acousto-Optical Information Processing I or Consent of the School
Advanced applications of optics to information processing such as optical
interconnects, neural networks, and storage, optical matrix-matrix multiplications, optical
interconnects, optical neural networks, optical storage, diffractive optical elements, and
optical parallel-to-serial and serial-to-parallel converters.
107830

เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4(0-8-12)
(Advanced Techniques for Optical Tomography)
วิชาบังคับก่อน: 107732 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิคขั้นสูงของโอซีที เช่น ระบบโอซีทีเต็มย่าน ระบบโพลาไรเซชันโอซีที ด็อปเปลอร์โอซีที
โอซีทีอีลาสโตกราฟฟี ฟูลฟีลด์โอซีที เกเบอร์โดเมนโอซีที โอซีทีสเปกโตรสกอปี โอซีทีแบบปรับตัว โอซีที
เอนโดสกอปี และพัฒนาการใหม่ของโอซีที
Prerequisite: 107732 Optical Tomography or Consent of the School
Advanced techniques of optical coherence tomography such as full-range OCT,
polarization sensitive OCT, Doppler OCT, OCT elastography, full-field OCT, Gabor domain
OCT, OCT spectroscopy, OCT and adaptive optics, endoscopic OCT, and recent
advancements of OCT.
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107831

การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยโทโมกราฟฟีเชิงแสง
4(0-8-12)
(Medical Diagnostics with Optical Tomography)
วิชาบังคับก่อน: 107732 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การประยุกต์โอซีทีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้านต่างๆ เช่น ความผิดปกติภายในดวงตาและ
จอประสาทตา ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ การตรวจจับไขมันส่วนเกินใน
หลอดเลือด การวินิจฉัยโรคทางผิวหนัง โรคในช่องปาก รวมถึงการใช้โอซีทีเพื่อการติดตามพัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต และเนื้อเยื่อทางวิศวกรรม
Prerequisite: 107732 Optical Tomography or Consent of the School
Applications of optical coherence tomography for medical diagnostics such as
anterior eye imaging, retinal imaging, gastrointestinal endoscopy, urology, coronary
atherosclerosis and vulnerable plaques, dermatology, dental, including the use of OCT
for monitoring development of living embryo and engineered tissues.
107832

ระบบเชิงแสงแบบปรับตัวและการถ่ายภาพทางชีวการแพทย์
4(0-8-12)
(Adaptive Optics and Biomedical Imaging)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หลักการพื้นฐานของระบบเชิงแสงแบบปรับตัว อธิบายการทางานขององค์ป ระกอบแต่ละส่วน
ของระบบเชิงแสงแบบปรับตัว ได้แก่ ระบบตรวจจับความบิดเบี้ยวของหน้าคลื่น ระบบชดเชยการบิดเบี้ยว
ด้วยหน้าคลื่นด้วยกระจกปรับตัว และระบบป้อนกลับเพื่อการควบคุม การประยุกต์ระบบเชิงแสงแบบ
ปรับตัวในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์และการถ่ายทางการแพทย์
Prerequisite: Consent of the School
Fundamental principle of adaptive optical system, three main components of
adaptive optical system, i.e. wavefront distortion measurement, wavefront correction
using deformable mirror, and feedback control systems, application of adaptive optical
systems for astronomy and medical imaging.

มคอ. 2
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107870 อิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
4(4-0-12)
(Solid State Electronics)
วิช าบั งคั บ ก่ อ น: 107612 พื้ น ฐานของอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ถานะของแข็ ง หรือ โดยความเห็ น ชอบของ
สาขาวิชา
คุณสมบัติของผลึก ทฤษฎีแถบพลังงาน ทฤษฎีการขนส่งอิเล็กตรอน การนาและปรากฏการณ์
ของฮอลล์ การแจกแจงเชิงสถิติ ระดับเฟอร์มิ สารเจือปน การแจกแจงของตัวนาพาแบบไม่สมดุลย์
โมดปรกติ ปรากฏการณ์อันเนื่องจากการใช้สนามไฟฟ้าแรงสูง ทฤษฎีพี-เอ็นจังชัน แอฟวาเลนเช่เบรก
ดาวน์ ปรากฏการณ์ทะลุลอดอุโมงค์ คุณสมบัติทางพื้นผิว
Prerequisite: 107723 Acousto-Optical Information Processing I or Consent of the School
Properties of crystal, energy bands, electron transport theory, conductivity and
hall effect, statistical distribution, Fermi level, impurities, non-equilibrium carrier
distributions, normal mode of vibration, effects of high electric fields, P-N junction
theory, avalanche breakdown, tunneling phenomena, surface properties.
107871 ทัศนศาสตร์เชิงสถิติ
4(4-0-12)
(Statistical Optics)
วิชาบังคับก่อน: 107602 ทั ศ นศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ หรือ 107603 ทฤษฎี แ ม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า หรือ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
คุณสมบัติของแสงและกระบวนการทางแสงในเชิงสถิติ โดยใช้หลักสถิติแบบสุ่ม ตัวแปรแบบสุ่ม
กระบวนการแบบสุ่ม ทฤษฎีเวียนเนอร์ -คินไชน์ คุณสมบัติปฐมภูมิของคลื่นแสง ความอาพันธ์เชิงเวลา
ความอาพันธ์เชิงพื้นที่ เมตริกซ์ของอาพันธ์ ทฤษฎีวานซิทเติร์ต -เซอร์นิกกี และผลของสเปคเกิลต่อระบบ
ถ่ายภาพแบบอาพันธ์
Prerequisite: 107602 Applied Optics or 107603 Electromagnetic Theory or Consent of the
School
Explaination of optical properties and optical processes through the use of the
stochastic theory, introduction to stochastics, random variables, random processes, the
Wiener-Khinchin theorem, first-order properties of light, temporal coherence, spatial
coherence, coherency matrix, the Van Cittert-Zernike theorem, and speckle effects in
coherent imaging.
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107891 สัมมนา 3
2(2-0-6)
(Seminar III)
วิชาบังคับก่อน: 107782 สัมมนา 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิง วิชาการ
ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการนาเสนอหัวข้อทางวิชาการที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี
เลเซอร์และโฟตอนนิกส์ได้อย่างมีคุณภาพและด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการประชุมวิชาการในด้านที่
ตนเองเชี่ย วชาญ โดยเน้ น ที่การเรียนรู้ทักษะการเขียนขั้นสูงเพื่อการเขียนบทความเชิง วิช าการ ระดับ
คะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
Prerequisite: 107782 Seminar II or Consent of the School
The series of four seminar courses aim to develop scientific communication
skills of students. In this course, students will acquire the skills to deliver scientific
presentations suitable in style and quality for a professional conference. More advanced
writing skills for scientific articles will be emphasized. Joint seminars with other institutes
will be organized (field trips required). Grade: A, B+, B, C+, C, and F.
107892 สัมมนา 4
2(2-0-6)
(Seminar IV)
วิชาบังคับก่อน: 107891 สัมมนา 3
เป็นหนึ่งในสี่ของรายวิชากลุ่มสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิง วิชาการ
ของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้พัฒ นารายละเอียดของกลวิธีต่างๆในการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการให้ มีป ระสิทธิภ าพสูง และเพิ่มพูนทักษะในการเขียนบทความเชิง วิชาการให้ สูงยิ่งขึ้น มีการจัด
สัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่) ระดับคะแนน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 และ 0.0
Prerequisite: 107891 Seminar III
The series of four seminar courses aim to develop scientific communication
skills of students. In this course, students will fine-tune their techniques for giving highly
effective oral scientific presentations and will further advance their skills for scientificjournal writing. Joint seminars with other institutes will be organized (field trips required).
Grade: A, B+, B, C+, C, and F.
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107893 เสวนา 2
1(1-0-9)
(Colloquium II)
วิชาบังคับก่อน: 107783 เสวนา 1
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการของนักศึกษา ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะ
ได้เพิ่มพูนความสามารถในการนาเสนอหัวข้อทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานใน
การเขียนบทความในวารสารเชิงวิชาการ มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (มีการศึกษานอกสถานที่)
ระดับคะแนน ผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
Prerequisite: 107783 Colloquium I
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.
107991

หัวข้อพิเศษ 3
2(2-0-6)
(Special Topic III)
วิชาบังคับก่อน: 107792 หัวข้อพิเศษ 2
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับ ทัศนศาสตร์ โฟตอนนิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์สาหรับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล
Prerequisite: 107792 Special Topic II
Individual project/topic in optics, photonics, and laser technology and related
areas.
107992

หัวข้อพิเศษ 4
2(2-0-6)
(Special Topic IV)
วิชาบังคับก่อน: 107991 หัวข้อพิเศษ 3 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับ ทัศนศาสตร์ โฟตอนนิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์สาหรับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล
Prerequisite: 107991 Special Topic III or Consent of the School
Individual project/topic in optics, photonics, and laser technology and related
areas.
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107993

หัวข้อขั้นสูง 1
2(2-0-6)
(Advanced Topic I)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อขั้นสูงที่เกี่ยวกับ ทัศนศาสตร์ โฟตอนนิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์สาหรับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล
Prerequisite: Consent of the School
Individual advanced project/topic in optics, photonics, and laser technology and
related areas.
107994

หัวข้อขั้นสูง 2
2(2-0-6)
(Advanced Topic II)
วิชาบังคับก่อน: 107993 หัวข้อขั้นสูง 1
หัวข้อขั้นสูงที่เกี่ยวกับ ทัศนศาสตร์ โฟตอนนิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์สาหรับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล
Prerequisite: 107993 Advanced Topic I
Individual project/topic on an advanced topic or a system in laser technology
and related areas.
107998 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(Thesis)
107999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(Dissertation)
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รายวิชาเลือกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
105605

ฟิสิกส์ของการประมาณ
4(4-0-8)
(Back-of-the-Envelope Physics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการประมาณหาปริมาณต่าง ๆ ในเรื่อง กลศาสตร์
เสียงและแสง ความร้อน ไฟฟ้า อะตอมและโมเลกุล กลศาสตร์ควอนตัม และดาราศาสตร์
Prerequisite: Consent of the School
This course focuses on how to estimate the physical quantities in the
following topics: mechanics, sound and light, heat, electricity, atoms and molecules,
quantum mechanics, and astronomy.
105615

พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4(4-0-8)
(Applied Electrodynamics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาเน้นหัวข้อต่อไปนี้ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามแปรผันกับเวลา สมการแมกซ์
เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น ท่อนาคลื่น โพลาไรเซชัน การหักเห การส่งผ่านและ
การแผ่ รังสี แม่เหล็ กไฟฟ้า รวมถึงการประยุกต์ ใช้ในเชิ งวิศวกรรม เช่น การสื่ อสารแบบไร้ส าย ระบบ
กาหนดตาแหน่งบนโลกหรือระบบจีพีเอส และ หลักการเบื้องต้นของเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน
Prerequisite: Consent of the School
This course focuses on the following topics: electrostatic, magnetostatic,
time-dependent field, Maxwell's equations, electromagnetic wave and the waveguide,
polarization, refraction, electromagnetic radiation. The courses will also cover engineering
applications such as wireless communications, the global positioning system or GPS
system and the basic principles of synchrotron radiation.
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105637

วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
4(4-0-8)
(Methods and Instrumentation for Astronomy)
วิชาบังคับก่อน: 105613 กลศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หั วข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วย แหล่ งกาเนิดรังสีทางดาราศาสตร์ ข้อจากัดของการ
สังเกตการณ์ ทัศนศาสตร์และกล้ องโทรทรรศน์ ผลกระทบจากชั้นบรรยากาศ ตัวตรวจวัดชนิดต่าง ๆ การ
วัดแสงและถ่ายภาพ สเปกโตรสโกปี กล้องโทรทรรศน์วิทยุ การตรวจวัดรังสีคอสมิก การตรวจวัดคลื่น
ความโน้มถ่วง กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
Prerequisite: 105613 Mechanics or consent of the School
Topics include: astronomical radiation sources, observational limits, optics
and telescope, atmospheric effects, detectors, photometry and imaging, spectroscopy,
radio telescope, cosmic radiation observation, gravitational wave observation, space
telescope.
105643

เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
4(4-0-8)
(X-ray Scattering and Diffraction Techniques)
วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ ครอบคลุ มเนื้อหาต่อไปนี้ ฟิสิ กส์ พื้นฐานการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการ
กระเจิ งรั งสี เอ็กซ์ มุม เล็ ก เทคนิ ค การกระเจิงรังสี เอ็ก ซ์มุ มกว้าง ฟิ สิ กส์ พื้ นฐานการเลี้ ย วเบนรังสี เอ็ก ซ์
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์แบบต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัยและการประยุกต์ใช้
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or Consent of the School
This course covers the following contents: the basic physics of X-ray
scattering, small-angle X-ray scattering technique, and wide-angle X-ray scattering
techniques, the basic physics of X-ray diffraction, and various X-ray diffraction
techniques. Examples of research studies and applications are described.
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105644

สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
4(4-0-8)
(X-ray Absorption Spectroscopy and its Applications)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ ฟิสิกส์พื้นฐานของการดูดกลืนและการสะท้อนของ
รังสี เอ็ก ซ์ เครื่อ งและอุป กรณ์ ที่ใช้ การประยุก ต์ใช้แสงซิน โครตรอน โครงสร้างอิเล็ กทรอนิก ส์ และ
โครงสร้างอะตอม การวิเคราะห์สเปกตรัมช่วงต่าง ๆ ตัวอย่างงานวิจัย
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following contents: the basic physics of absorption
and reflection of X-rays, relating instrumentations, application of synchrotron light,
electronic and atomic structure and spectral analysis at different energy ranges.
Examples of research studies are described.
105664

การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4(4-0-8)
(Materials Characterization)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเทคนิคต่อไปนี้ จุลทรรศน์เชิงแสง การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จุลทรรศน์โพรบกวาด สเปกโทรสโกปีรังสี
เอ็กซ์สาหรับการวิเคราะห์ธาตุ สเปกโทรสโกปีอิเล็กตรอนสาหรับการวิเคราะห์พื้นผิว การวิเคราะห์มวล
ไอออน สเปกโทรสโกปีอินฟราเรด และการวิเคราะห์เชิงความร้อน
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the various techniques for characterization: optical
microscopy, X-ray diffraction, transmission electron microscopy (TEM), scanning electron
microscopy (SEM), scanning probe microscopy, X-ray spectroscopy for elemental analysis,
electron spectroscopy for surface analysis, ion mass spectrometry, infrared spectroscopy
and thermal analysis.
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105681

ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Biological and Medical Physics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายถึงหลักการและเครื่องมือในด้านเคมีกายภาพและฟิสิกส์ระดับ
โมเลกุลในการกาหนดและวิเคราะห์ โครงสร้าง พลังงาน พลศาสตร์ และปฏิสัมพันธ์กับชีวโมเลกุล ซึ่ง
นาไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านจีโนมิก โปรติโอมิกซ์ ระบบนาส่งยา ไบโอเซนเซอร์ การตรวจวินิจฉัยโรคทาง
คลินิก ยา และการรักษาโรค
Prerequisite: Consent of the School
This course aims at teaching the concepts and tools of physical chemistry
and molecular physics to define and analyze the structures, energetics, dynamics, and
interactions of biological molecules, leading to the applications in fields of genomics,
proteomics, drug delivery, biosensors, clinical diagnostics, medicines and therapy.
105682

นาโนไบโอเทคโนโลยี
4(4-0-8)
(Nanobiotechnology)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นในด้านนาโนเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในด้านชีวภาพ การบรรยายถึงได้แก่
โครงสร้างระดับนาโนเมตรในรูปแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ด้านเซนเซอร์ ไบโอชิป ระบบนาส่งยา
วิศวกรรมเนื้ อเยื่อ มะเร็ง ทัน ตกรรมรักษา การเกษตร อาหาร และเวชสาอาง ตลอดจนการศึกษาด้าน
ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Prerequisite: Consent of the School
This course puts an emphasis on nanotechnology in biological
applications, describing on various nanostructures and their applications in biosensors,
biochips, drug delivery system, tissue engineering, cancer, dental care, agriculture, food
and cosmetic dermatology. In addition, safety and environmental effects are discussed.
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105683

ชีวโฟโตนิกส์เบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Biophotonics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ มีเนื้ อหาเกี่ย วกับ อัน ตรกิริยาระหว่างแสงและสารชีว ภาพ ครอบคลุ มเรื่อ ง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแสง พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยา ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับแสง เทคนิคการถ่ายภาพทาง
ชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ไบโอเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับแสง การบาบัดโดยแสง ไคโตเมตทรีแบบไหล ชิป
ชีวภาพและแถวลาดับจุลภาค และ โฟโตนิกส์ชีวภาพระดับนาโน
Prerequisite: Consent of the School
Biophotonics deals with interactions between light and biological matter.
This course covers fundamentals of light-matter interactions, basics of biology,
photobiology, bioimaging techniques and applications, optical biosensors, photodynamic
therapy, flow cytometry, biochips and microarrays, and nanobiophotonics.
105684

เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร
4(4-0-8)
(Biotechnology for Physicists and Engineers)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิช านี้ บ รรยายถึ งชี ว วิท ยาพื้ น ฐานของเซลล์ สิ่ งมี ชี วิต ชี ว โมเลกุ ล การถ่ ายทอด
พันธุกรรม การแสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ
เทคโนโลยี หลักการและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ศึกษา การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวโมเลกุล
การตรวจวิเคราะห์ลาดับของดีเอ็นเอ การตรวจจับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน เซลล์ และการวิเคราะห์
โครงสร้างของโปรตีน
Prerequisite: Consent of the School
This course lectures on biological basis of cells, living organisms,
biomolecules, genetic inheritance, gene expression, gene regulation, mutation,
recombinant DNA technology, biotechnological principles and instruments for studying
biomolecule interaction, DNA sequence analysis, DNA-, RNA-, protein- and cell-detection,
and protein structure analysis
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105741

ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
4(4-0-8)
(Accelerator Physics I)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้จะแนะนาเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานของเครื่องเร่งอนุภาคและวงกักเก็บอนุภาค
อธิบายหลักการของการเร่งอนุภาคและทฤษฎีการเร่งอนุภาคด้วยความถี่วิทยุ ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคแบบ
ทางตรงและเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลม รวมทั้งวงกักเก็บอนุภาค ศึกษาพลศาสตร์เชิงเส้นของลาอนุภาค
ในเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อทาความเข้าใจฟิสิกส์ของการเร่งอนุภาค และพฤติกรรมของอนุภาคมีประจุที่อยู่
ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในเครื่องเร่งอนุภาค
Prerequisite: 105614 Electrodynamics or Consent of the School
The course demonstrates basic physics of particle accelerators and
storage rings. Principles of charged particle acceleration and theory of RF acceleration are
introduced. Physics of linear accelerators, circular accelerators and storage rings are then
explored. Linear dynamics of charge particle beam is investigated to give basic
understanding of the physics of particle acceleration and behaviors of charged particles
under influence of linear magnetic fields of accelerator elements.
105743

เทคนิคเครื่องมือการทดลองสาหรับการวิจัยฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Instrumentation Techniques for Physics Research)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้กล่าวถึงทฤษฎีและบทประยุกต์การใช้เครื่องมือทดลองในการวิจัยฟิสิกส์ โดย
ครอบคลุมเทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ การเลี้ยวเบนลาอิเล็กตรอน
การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ อุปกรณ์โพรบกวาด การวิเคราะห์พื้นผิว การเตรียมพื้นผิวตัวอย่าง การเคลือบผลึก
เทคนิคการทดลองอุณหภูมิต่า เทคโนโลยีแม่เหล็ก รังสีและการตรวจจับอนุภาค และเทคนิคการทดลอง
ฟิสิกส์ที่ค้นพบใหม่
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.
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105744

ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลาเลียงแสง
4(4-0-8)
(Applied Optics and Beam Line Technology)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นเรื่องทัศนศาสตร์ของแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีของระบบลาเลียง
แสงซินโคร-ตรอน ตลอดจนหลักการของเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โดยใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกเหนือจากการบรรยาย ยังมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและ
การใช้งานระบบลาเลียงแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
Prerequisite: Consent of the School
This course aims at teaching synchrotron light optics and beam line
technology. The principles of measurement techniques using synchrotron light with
different energy ranges for physical science research are also given. The practical training
of students on the design and operation of beam line is carried out using the facilities of
the Siam Photon Laboratory.
105754

อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
4(4-0-8)
(Electron Microscopy)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทฤษฎี และการสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ทั้งแบบทรานสมิชชันและแบบสแกนนิ่ง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ศึกษา การปรับ
และการตั้งค่าต่าง ๆ ของกล้องก่อนการทางาน ตลอดจนการเกิดภาพและการแปลภาพที่ได้ โดยจะเน้น
การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนและการเกิดภาพเนื่องจากความบกพร่องแบบต่าง ๆ ในผลึก
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the theory and practice of obtaining and interpreting
techniques of transmission electron microscope (TEM) and scanning electron microscopy
(SEM). Topics include specimen preparation, adjustment and calibration of the electron
microscopes, and image formation. Special emphasis is placed on electron diffraction
and obtaining useful images of crystal defects.
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105763

สเปกโทรสโกปีของแข็ง
4(4-0-8)
(Solid State Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายเรื่องสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนในวัสดุที่เป็นของแข็ง และ
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการกระตุ้นโดยโฟตอนพลังงานสูง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการวิจัย
ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
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.
105765

สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4(4-0-8)
(Atomic and Molecular Spectroscopy)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า และ 105621 ทฤษฎีควอนตัม 1 หรือ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
รายวิชานี้เน้นการบรรยายเรื่องกระบวนการพื้นฐานที่เกิดขึ้นในอะตอมและในโมเลกุลที่
ถูกกระตุ้นโดยแสงโฟตอนพลั งงานสูง และการร่วมงานวิจัยทางด้านสเปกโทรสโกปีประยุกต์ของอะตอม
และโมเลกุลที่อยู่ในสภาวะแก๊ส ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม
Prerequisite: 105614 Electrodynamics and 105621 Quantum Theory I or Consent of the
School
This course aims at teaching elementary physical processes brought about
in atoms and molecules by high-energy photon and training on basic and applied
spectroscopy of gaseous atoms and molecules. Students participate in research using the
experimental stations at the Siam Photon Laboratory.
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105775

ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
4(4-0-8)
(Physics of Synchrotron Radiation)
วิชาบังคับก่อน: 105614 พลศาสตร์ไฟฟ้า หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และเทคโนโลยีของแสงซินโครตรอนและแหล่งกาเนิดแสง
ซิน โครตรอน ทฤษฎีการปลดปล่ อยแสงซินโครตรอนโดยอนุ ภ าคมีป ระจุที่เคลื่ อนที่ ด้วยความเร็ว ใกล้
ความเร็วแสง หลักการของการออกแบบแหล่งกาเนิดแสงซินโคร ตรอน ทฤษฎีและเทคโนโลยีขั้นสูงของ
อุปกรณ์แทรกสาหรับแหล่งกาเนิดแสงซินโครตรอนความจ้าสูง คุณสมบัติสาคัญของแสงซินโครตรอนและ
ประโยชน์ในงานวิจัยขั้นสูง และหลักการพื้นฐานของเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ
Prerequisite: 105614 Electrodynamics or Consent of the School
The course is designed to explore physics and technologies of
synchrotron radiation and its sources. Theory of synchrotron radiation from relativistic
charged particles is discussed in details. Basic design principles and detailed discussion of
synchrotron radiation sources are given. The course also explores theories and advanced
technologies of insertion devices for high brightness synchrotron radiation sources.
Properties of synchrotron radiation from these sources are studied to give pictures of
advantages and disadvantages of synchrotron radiation for advanced research.
Fundamental principle of free electron laser is also discussed.
105785

ชีวฟิสิกส์
4(4-0-8)
(Biophysics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ปัญหาของนักฟิสิ กส์ในชีวฟิสิกส์
สมบัติของน้า โครงสร้างระดับนาโน โครงสร้างโมเลกุลและเซลล์ ปรากฏการณ์ควอนตัม แสงกับชีวิต
การสังเคราะห์แสง กลศาสตร์ของเซลล์ อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง เครื่องจักรกล
ชีวภาพ
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following topics: physicists’ solutions to
biophysical problems, properties of water, nanoscale structure, structure of molecules
and cells, quantum effects, light and life, photosynthesis, cell mechanism,
thermodynamics and statistical physics which relate to bio-systems, and biological
machines.
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105786

ฟิสิกส์การแพทย์
4(4-0-8)
(Medical Physics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้แนะนาหลักการทางกายภาพที่สาคัญ และนาไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพ
ทางการแพทย์และการรักษาด้วยรังสีโดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ มาตรวัดภาพ การเกิดไอออไนซ์ด้วยรังสี
ความปลอดภัยในการฉายรังสี กัมมันตภาพรังสี รังสีรักษา การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ เวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ อัลตราซาวนด์และการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
Prerequisite: Consent of the School
An introduction to key physical principles as applied to medical imaging
and radiation therapy. Topics include: imaging metrics, ionizing radiation and radiation
safety, radioactivity, radiation therapy, computed tomography, nuclear medicine,
ultrasound, and magnetic resonance imaging.
105915

เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4(4-0-8)
(Data Storage Technology)
วิชาบังคับก่อน: 105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลแม่เหล็ก หน่วย
เก็บข้อมูลเชิงแสง หน่วยเก็บข้อมูลเชิงไฟฟ้า และหน่วยเก็บข้อมูลระดับนาโน
Prerequisite: 105615 Applied Electrodynamics or Consent of the School
This course describes about data storage unit, magnetic data storages,
optical data storage, and nano-scale data storage.
105953

เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา
4(4-0-8)
(Semiconductors Technology)
วิชาบังคับก่อน: 105625 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ สารกึ่งตัวนา รอยต่อ p-n สัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนา
ตัวเก็บประจุโลหะ-ฉนวน-สารกึ่งตัวนา ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กาลัง อุปกรณ์โฟโตนิก และตัวรับรู้
Prerequisite: 105625 Applied Quantum Physics or Consent of the School
This course covers the following topics: semiconductor materials, p-n
junction, metal-insulator-semiconductor capacitors, transistors, power devices, photonics
devices and sensors.
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เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4(4-0-8)
(Thin-film Technology and Applications)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางเบื้องต้น ภาพรวมของวัสดุที่
ใช้ กระบวนการสร้างแผ่นฟิล์มบางแบบต่าง ๆ พลาสมาและอันตรกิริยาระหว่างประจุและพื้นผิว วิธีการ
ทาความสะอาดพื้นผิว เทคนิคการปลูกด้วยไอระเหยเคมี ผิวของสารพื้นและการเรียงตัวของโมเลกุลวัสดุ
แผ่น ฟิล์มบาง เทคนิคการระเหยสารภายใต้สุญญากาศด้วยเลเซอร์ สมบัติของแผ่นฟิล์มบางและการ
ประยุกต์
Prerequisite: Consent of the School
This course covers the following contents: introduction to thin-film
technology, an overview of the materials used for this technology, processes in creating
different types of thin-films, plasma and the interaction between charged particles and
surfaces, methods for surface cleaning, chemical vapor deposition (CVD) technique,
substrate surface and molecular deposition, pulsed laser deposition (PLD) technique,
thin film properties and their applications.
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วิชาเอกในกลุ่มกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
107620 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
107621 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น
107622 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
107720 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
107721 ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์
107722 พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
วิชาเอกในกลุ่มทัศนศาสตร์ชีวการแพทย์
107630 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
107631 คุณสมบัติเชิงแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
107730 เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ
107731 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
107732 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
วิชาเลือกในสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
107670 อุปกรณ์เชิงผลึกเหลว
107671 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์
107723 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1

- ง-3 -

107770 มาตรวิทยาเชิงแสง 1
107771 มาตรวิทยาเชิงแสง 2
107772 ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสาร
107773 นาโนโฟตอนนิกส์

มคอ. 2

       
       
       
       

   
   
   





































   













       
       
       
       

   
   
   





































   













           













        
        
        
        

  













  













  













  













           













           
           

























วิชาเลือกในสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการ
ประยุกต์ใช้
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
105683 ชีวโฟโตนิกส์เบื้องต้น
105684 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ
และวิศวกร
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสาหรับการวิจัยฟิสิกส์

มคอ. 2

105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบ
ลาเลียงแสง
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
105785 ชีวฟิสิกส์
105786 ฟิสิกส์การแพทย์

-ง-4 -

           













       
       
       
       

   
   
   





































   
           
           





































           
           
           





































           
           

























           













วิชาสัมมนา และ หัวข้อพิเศษ
107781 สัมมนา 1
107782 สัมมนา 2
107783 เสวนา 1
107791 หัวข้อพิเศษ 1
107792 หัวข้อพิเศษ 2
วิชาวิทยานิพนธ์
107998 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

- ง-5 -

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาของระดับดุษฎีบัณฑิต
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาแกน
107601 วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับโฟตอนนิกส์
107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์
107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
107604 ปฏิบัติการทดลองบัณฑิตศึกษา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

5. ด้านทักษะในการ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

1

2

3

4

1

2

3

           
           

























           
           

























       
       
       
       

   
   
   





































   













2

3

4

5

2

3

2 3

วิชาเอกในกลุ่มเทคโนโลยีเลเซอร์
107611 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์
107612 พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
107613 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
107615 การสื่อสารโดยใช้แสง

มคอ. 2

107714 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
107715 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
107815 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
107816 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
107817 คลื่นแสงในผลึก

-ง-6 -

       
       
       
       

   
   
   





































   
           

























           
           

























       
       
       
       

   
   
   





































   
           
           





































        
        
        
        

  
  
  





































  
           

























วิชาเอกในกลุ่มกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
107620 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
107621 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น
107622 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
107720 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
107721 ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์
107722 พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
107820 กระบวนการประมวลของมูลทางแสง
107822 กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสงขั้นสูง
วิชาเอกในกลุ่มทัศนศาสตร์ชีวการแพทย์
107630 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
107631 คุณสมบัติเชิงแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
107730 เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ
107731 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
107732 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง

- ง-7 -

107830 เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
107831 การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยโทโมกราฟฟีเชิงแสง
107832 ระบบเชิงแสงแบบปรับตัวและการถ่ายภาพทางชีว
การแพทย์

มคอ. 2

           
           

























           













           













       
       
       
       

   
   
   





































   
           
           





































           
           
           





































           
           
           





































วิชาเลือกในสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
107670 อุปกรณ์เชิงผลึกเหลว
107671 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์
107723 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1
107770 มาตรวิทยาเชิงแสง 1
107771 มาตรวิทยาเชิงแสง 2
107772 ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสาร
107773 นาโนโฟตอนนิกส์
107821 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 2
107870 อิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
107871 ทัศนศาสตร์เชิงสถิติ
วิชาเลือกในสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ
105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์

มคอ. 2

105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการ
ประยุกต์ใช้
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี
105683 ชีวโฟโตนิกส์เบื้องต้น
105684 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ
และวิศวกร
105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสาหรับการวิจัยฟิสิกส์
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบ
ลาเลียงแสง
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
105785 ชีวฟิสิกส์
105786 ฟิสิกส์การแพทย์
105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล

-ง-8 -

           













           













          
          
          
          

























































           













           
           

























           













           
           
           
           

















































           
           

























           













- ง-9 -

105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา
105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์

มคอ. 2

           
           

























           













           













           













           













           













           













       
       
       
       

   
   
   





































   













           
           

























           













วิชาสัมมนา และ หัวข้อพิเศษ
107781 สัมมนา 1
107782 สัมมนา 2
107783 เสวนา 1
107891 สัมมนา 3
107892 สัมมนา 4
107893 เสวนา 2
107791 หัวข้อพิเศษ 1
107792 หัวข้อพิเศษ 2
107991 หัวข้อพิเศษ 3
107992 หัวข้อพิเศษ 4
107993 หัวข้อขั้นสูง 1
107994 หัวข้อขั้นสูง 2
วิชาวิทยานิพนธ์
107999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

มคอ. 2

-ง-10 -

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สร้างความเคารพและศรัทธาใน
ตนเองได้
(3) มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางดานเทคโนโลยีเลเซอร์ขั้นสูง
(2) มีความรู้เท่าทั นในสภาวการณ์ ของโลกปั จจุบั นที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สามารถติดตามความก้าวหนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีเลเซอร์ และวงการวิจัยได้
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต มีความรู้ขั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรด้านต่าง ๆ และสามารถนามาบูรณาการการค้นคว้าวิจัยได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิด วิ เคราะหอย่ างเปนระบบ และมี เหตุมี ผ ล ตามวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนา
ข้อสรุปมาใช้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทาง
ความคิด นาความรู ทางเทคโนโลยีเลเซอร์ไปประยุกตใช้กับสถานการณต่าง ๆ ไดอย่างถูกตอง
และเหมาะสม

(3) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรูจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายไดอย่างถูกตอง เพื่อนาไปสู่การสรางสรรค์นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นา และสมาชิกที่ดี
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
(3) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองคกร
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและ
สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
(3) มี ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ ละตรรกศาสตร์ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิต

มคอ. 2

ภาคผนวก จ
รายการเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง

- จ-1 -

มคอ. 2

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มีการเพิ่มเติมกลุ่มวิชาเอกใหม่และเพิ่มเติมรายวิชาเอกใหม่ และเพิ่มเติมรายวิชาเลือกให้ทันสมัยเพื่อรองรับความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิจัยของคณาจารย์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ที่เติบโตขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มเติมรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องที่เปิดสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2541
โครงสร้างหลักสูตร แบบ ก2
กลุ่มวิชาเอก
103523 วิธีการของคณิตศาสตร์ประยุกต์

หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หน่วยกิต

หมายเหตุ
นับกลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษเหมือนกับกลุ่มวิชาเอก
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

12
4

กลุ่มวิชาเอก/หัวข้อพิเศษ
ไม่น้อยกว่า
107601 วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับโฟตอนนิกส์

12
4

103723 รากฐานของกระบวนการสัญญาณเชิงคณิตศาสตร์

4

107722 พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง

4

107717 เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4

107730 เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4

107602 กลศาสตร์ควอนตัม

4

107602 ทัศนศาสตร์ประยุกต์

4

107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 1

4

107604 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 2

4

107603 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

4

ยุบรวมเนื้อหาให้เหลือแค่รายวิชาเดียวตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจากภายนอก

107605 ปฏิบัติการทดลองบัณฑิตศึกษา

4

107604 ปฏิบัติการทดลองบัณฑิตศึกษา

4

เปลี่ยนรหัสวิชา

107613 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์ 1

4

107614 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์ 2

4

107613 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์

4

ยุบรวมเนื้อหาให้เหลือแค่รายวิชาเดียวตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจากภายนอก

107723 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1

4

107723 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1

4

107821 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 2

4

107821 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 2

4

107716 กระบวนการทาให้เกิดโดยเลเซอร์

4

107611 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์

4

มีเนื้อหาครอบคลุมโดยรายวิชาที่เปิดสอนใน
สาขาวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา, เปลี่ยนกลุ่มวิชาเอก
ยกเลิกรายวิชาเดิมและทดแทนโดยรายวิชาใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

จากเดิมอยู่ในกลุ่มวิชาเอก ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา
เลือกในสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
ยกเลิก 107716 โดยบรรจุเนื้อหาบางส่วนที่
จาเป็นไว้ใน 107611 แทน

มคอ. 2

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2541
มี 2 กลุ่มวิชาเอก คือ
1. กลุ่มเทคโนโลยีเลเซอร์
2. กลุ่มกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
-

-จ-2 -

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หน่วยกิต

-

มี 3 กลุ่มวิชาเอก
โดยเพิ่มกลุ่มวิชาเอกทัศนศาสตร์ชีวการแพทย์

-

-

107630 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์

4

-

-

107631 คุณสมบัติเชิงแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ

4

-

-

107731 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์

4

-

-

107732 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง

4

-

-

107670 อุปกรณ์เชิงผลึกเหลว

4

-

-

107671 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์

4

-

-

107772 ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสาร

4

107773 นาโนโฟตอนนิกส์

4

-

-

105605 ฟิสิกส์ของการประมาณ

4

-

-

105615 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์

4

-

-

105637 วีธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์

4

-

-

4

-

-

-

-

105643 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
105644 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการ
ประยุกต์ใช้
105664 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

-

-

105681 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น

4

-

-

105682 นาโนไบโอเทคโนโลยี

4

4
4

หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเอกใหม่

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาเอกทัศนศาสตร์
ชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาเอกใหม่

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาเลือก ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเลเซอร์

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาเลือก ในสาขาวิชาฟิสิกส์
และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อเพิ่มทางเลือก
และความหลากหลายทางวิชาการ

- จ-3 -

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2541

มคอ. 2

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หน่วยกิต

-

-

105683 ชีวโฟโตนิกส์เบื้องต้น

4

-

-

105684 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับนักฟิสิกส์และวิศวกร

4

-

-

105741 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1

4

-

-

4

-

-

-

-

105743 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสาหรับการวิจัยฟิสิกส์
105744 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบ
ลาเลียงแสง
105754 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี

-

-

105763 สเปกโทรสโกปีของแข็ง

4

-

-

105765 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล

4

-

-

105775 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน

4

-

-

105785 ชีวฟิสิกส์

4

-

-

105786 ฟิสิกส์การแพทย์

-

-

107783 เสวนา 1

4
4

1

หมายเหตุ

รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาเลือก ในสาขาวิชาฟิสิกส์
และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อเพิ่มทางเลือก
และความหลากหลายทางวิชาการ

รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาสัมมนา

มคอ. 2

-จ-4 -

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มีการปรับปรุงเช่นเดียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยเพิ่มเติมรายวิชาเอกและรายวิชาเลือกใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง ซึ่งรวมถึงวิชา
เลือกในระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูงที่เปิดสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2541
โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1
กลุ่มวิชาเอก/วิชาเลือก
โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2
กลุ่มวิชาเอก

หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

14

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน/วิชาเอก/วิชาเลือก/หัวข้อพิเศษ ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หมายเหตุ

14

นับรวมกลุ่มวิชาแกนและหัวข้อพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญ

12

นับกลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษเหมือนกับกลุ่มวิชาเอก
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

12

วิชาเอก/หัวข้อพิเศษ

-

-

107830 เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง

4

-

-

4

-

-

107831 การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยโทโมกราฟฟีเชิงแสง
107832 ระบบเชิงแสงแบบปรับตัวและการถ่ายภาพทางชีว
การแพทย์

-

-

107871 ทัศนศาสตร์เชิงสถิติ

4

-

-

105915 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล

4

-

-

105953 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา

4

-

-

105955 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์

4

-

-

107893 เสวนา 2

1

รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอก ทัศนศาสตร์ชีว
การแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาเอกใหม่

4
รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาเลือก ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเลเซอร์
รายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาเลือก ในสาขาวิชาฟิสิกส์
และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาสัมมนา

- จ-5 -

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2541
-

หน่วยกิต
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
107993 หัวข้อขั้นสูง 1
107994 หัวข้อขั้นสูง 2

มคอ. 2

หน่วยกิต
2
2

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ

มคอ. 2

ภาคผนวก ฉ
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

- ฉ-1 -

มคอ. 2

- ฉ-2 -

มคอ. 2

