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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาเขตหาดใหญ่    คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาฟิสิกส์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    1.1 รหัสหลักสูตร : 25500101111199 
    1.2 ชื่อหลักสูตร  
          (ภาษาไทย) :    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
          (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Physics (International Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
    2.1 ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)  
           (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Physics) 
    2.2 ชื่อย่อ   (ภาษาไทย) : วท.ม. (ฟิสิกส์) 
                   (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Physics) 
3. วิชาเอก   
    ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
    แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
    แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาโท 
    5.2  ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ  
    5.3  การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
           เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
    5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

      ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555       
      ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 15(1/2560) 
          เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
      ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที ่384(4/2560) 
          เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักวิจัยทางด้านฟิสิกส์วัสดุ ชีวฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์และเทคโนโลยีพลังงาน 
(2) นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

    (3) อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ในโรงเรียนระดับมัธยม/สถาบันอุดมศึกษา 
(4) นักวิจัยส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
(5) นักอุตุนิยมวิทยา 
(6) เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน 
(7) ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้ค าแนะน าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สืบเนื่องจากนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาและแสงสว่างในการพัฒนาโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทย และช่วยการพัฒนาสร้างรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีความยืดหยุ่น    
มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ครอบคลุมสเปคตรัมที่กว้างตั้งแต่ทรัพยากรมนุษย์ สังคม ชุมชนท้องถิ่น  จนกระทั่งถึงความยั่งยืนของพลังงานภายใต้
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ในอดีตจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้สังคมแต่ละประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงก้าวย่างจากยุคเกษตรกรรม มาเป็นยุคอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเต็มไปด้วยการสร้างมลพิษ 
ทั้งในน้ า อากาศและดินจนท าลายสภาพแวดล้อมและสภาพธรรมชาติเดิม และสุดท้ายจนกระทั่งมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกโดยรวม  

  ในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมเปิดที่ไร้พรมแดนและเป็นสังคมที่เริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้เริ่มเปลี่ยนไปท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพที่
ปลอดสารพิษ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนก่อเกิดเป็น
เทคโนโลยี พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาการโลกโดยรวม กระนั้นก็ตามโลกของวิทยาศาสตร์
ยังเป็นโลกของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์  หลักสูตร
จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการเพ่ือทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์และ
เป็นที่ยอมรับในสากล 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
            สืบเนื่องความต้องการที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ ความร่วมมือและการแข่งขันกันในเชิงวิชาการและวิทยาการด้านองค์ความรู้ที่เพ่ิมพูนมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น 
หลักสูตรใหม่นี้มีการออกแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ active and module learning ให้นักศึกษาฝึกฝน การ
ค้นคว้า การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เข้มข้น ซ่ึงเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการท าวิจัยที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
การวิจัยให้นักศึกษาซึมซับคุณธรรม จริยธรรม การใฝ่รู้ เรยีนรู้และท าความเข้าใจตลอดชีวิตจากการศึกษาวิชาพ้ืนฐาน
เพ่ือการวิจัยและการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพที่สามารถท างานได้ในระดับสากล
และส าเร็จการศึกษาตามโปรแกรมการศึกษา 
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     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีศักยภาพท่ีจะผลิตมหาบัณฑิตโดยมี
การวิจัยเป็นฐาน ผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ทั้งด้วยตนเอง หน่วยงานรัฐหรือภาคอุตสาหกรรมและมี
ศักยภาพที่จะผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์และนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  ซึ่งเป็นไปตาม
พันธกิจหลักและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
ไม่มี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
ไม่มี 

13.3  การบริหารจัดการ  
  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์

ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา 
1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศท่ีเกิดจากความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สามารถน าประเทศไปสู่ ความ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ฟิสิกส์จัดเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สามารถน าไปประยุกต์ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรม และเพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลก  

โดยหลักสูตรนี้เน้นพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 ชีวฟิสิกส์เพื่อการผลิตระบบตรวจวัดที่เสียงและความไวสูง เพ่ือสนับสนุนด้านเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์

ทางด้านการแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรมการผลิต และ สิ่งแวดล้อม 

 วัสดุนาโนอิเล็กโทรแอคทิฟและการเก็บเก่ียวพลังงาน  

 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เพ่ือการเกษตรกรรม อาหารทะเล ปาล์มน้ ามันและอุตสาหกรรมยางพารา  

 เทคโนโลยีพลาสมาและเมมเบรนเพื่อการผลิตพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 ธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินเพื่อประยุกต์ใช้กับการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย

และค้นหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์   

 ฟิสิกส์สหวิทยาการ (ดาราศาสตร์  ฟิสิกส์ศึกษา ทัศนศาสตร์และสารสนเทศควอนตัม ฟิสิกส์ทฤษฎีและการ
ค านวณ)  

1.3 วัตถุประสงค ์  
      1) ผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้านองค์ความรู้ฟิสิกส์    

ขั้นสูงเฉพาะทางวิจัยและมีความสามารรถที่จะก้าวทันองค์ความรู้ฟิสิกส์เฉพาะทางวิจัยที่ทันสมัย  
      2) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยเฉพาะทางข้ันสูง สามารถที่จะน าความรู้ฟิสิกส์เฉพาะทางวิจัยนั้นไป

ประยุกต์ใช้ในการวิจัยต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสามารถที่จะท างานวิจัยร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
      3) มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของโลก เข้าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อประชาคมวิจัยและมีรับผิดชอบต่อการใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายใน 5 ปี  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ  สกอ.และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

1. ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ปรับโครงสร้างหลักสูตรแผน  
ก 2 ให้มีรายวิชาพ้ืนฐานความรู้
เพ่ือการท าวิจัยที่ทันสมัย 

4. ประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและติดตาม
ความก้าวหน้าขององค์ความรู้
ในวิชาชีพ 

5. วิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกในการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

6. ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุม 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
5. ผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active and 
module learning 

 
 
 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active and module 
learning  

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active and 
module learning 

1. จ านวนรายวิชาที่ร่วมจัดการเรียน
การสอนแบบ active and 
module learning  

2. ผลการประเมินรายวิชาและผลการ
ประเมินการสอน 

3. ส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมค้นคว้าและวิจัยของ
นักศึกษา 

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ หรือ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ส่งเสริมการท างานร่วมกันของ

นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม

ทางวิชาการของนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

สิทธิบัตรจากผลงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ 

2. ผลงานตีพิมพ์แบบเต็มฉบับในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

 
4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีการประเมิน
ข้อสอบทุกรายวิชาจากอาจารย์
ภายในภาควิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา 

 

1. จ านวนโครงการที่เพ่ิมพูนทักษะ
ให้กับอาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมิน 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมิน 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการและ

ประเมินผลตามเกณฑ์ก าหนด 
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนตาม

ระบบการวัดและประเมินผล 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
         ไม่มี  
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน  เวลาราชการปกติ 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 
วัสดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์โดยมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองดังต่อไปนี้และให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
PSU-TEP      
CU-TEP      
TOEFL  
IELTS     

3)   คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
     บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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2.2.2  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 

วัสดุศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มีคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีเอกสาร 
หลักฐานรับรอง และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
หรือ 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองดังต่อไปนี้และให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
PSU-TEP      
CU-TEP      
TOEFL  
IELTS     

3)   คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
     บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  1)  ทักษะในการอ่าน ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงความใหม่ขององค์ความรู้ของบทความวิจัยในวารสาร   
       ระดับนานาชาติ  
  2) ทักษะในการวางแผนการท างานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active and module learning เพ่ือให้เนื้อหาการเรียนรู้มีความเข้มข้น เพ่ือฝึก    
      ให้นักศึกษามีอุปนิสัยในการคิดวิเคราะห์อย่างมีจุดมุ่งหมายให้ความรู้และความเข้าใจมีการตกผลึก 
  2) ให้ค าแนะน าและฝึกใช้กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเป็นแบบแผนในการวางแผนการท างานเพ่ือ 
      สัมฤทธิ์ผล 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน  

600,000 1,200,000 1,200,000 1,320,000 1,320,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
รวมรายรับ 950,000 1,900,000 1,900,000 2,020,000 2,020,000 

    หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสองเท่าของนักศึกษาไทย  
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 654,428 693,693 735,315 779,434 826,200 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 391,611 743,691 745,876 748,170 750,578 
3. ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 240,000 480,000 480,000 600,000 600,000 
รวม (ก) 1,286,039 1,917,384 1,961,191 2,127,604 2,176,778 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 143,681 150,865 158,409 166,329 174,646 
รวม (ข) 143,681 150,865 158,409 166,329 174,646 

รวม (ก) + (ข) 1,429,720 2,068,249 2,119,600 2,293,933 2,351,424 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนนักศึกษา  10 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 142,972 103,412 105,980 114,697 117,571 

 
 2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรียน และ 
 แบบอ่ืน ๆ  
เนื่องจากหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาตามสาขาวิจัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ขั้นสูงและลึกซึ้งขึ้น หลักสูตรจึง

ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาตามสาขาวิจัยและการเรียนเป็นแบบ active and module learning โดยรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่จัดเป็นแบบ  module นั้นเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเลือกเพ่ือการวิจัย ซึ่งจะจัดให้ผู้เรียนมีการเรียนที่
เข้มข้นในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาหนึ่งจนเสร็จสิ้นกระบวนกระประเมินแล้ว จึงเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาถัดไป ทั้งนี้เพ่ือ
ฝึกผู้เรียนให้มีการจดจ่อ เข้าใจจนเกิดปัญญาที่สามารถน าความรู้และความเข้าใจนั้นไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

         แผน  ก  แบบ ก1    36     หน่วยกิต   
   - วิทยานิพนธ ์     36 หน่วยกิต 

                   แผน ก แบบ ก2     36       หน่วยกิต 
      - หมวดวชิาเลือก    12* หน่วยกิต    
      - วิทยานิพนธ์     24 หน่วยกิต  
 
หมายเหตุ *ต้องเป็นหมวดวิชาเลือก 333-xxx เพ่ือการท าวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต  หรือกระบวนวิชาเลือก

นอกภาควิชาฟิสิกส์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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  3.1.3 รายวิชา  
    3.1.3.1 รายวิชา       หน่วยกิต 

หมวดวิชาจริยธรรม ปรัชญาและวิธีการวิจัย 
333-501 วิธีการวิจัยทางฟิสิกส์     2(2-0-4) 
 Research Methods in Physics 
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย   1(1-0-2) 
 Ethics and Philosophy in Research 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      หน่วยกิต 
333-601 วิทยานิพนธ์      36(0-108-0) 
 Thesis 
333-602 วิทยานิพนธ์      24(0-72-0) 
 Thesis 
หมวดวิชาเลือก        หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและค านวณ 
333-511 ฟิสิกส์แบบฉบับของระบบอนุภาคหลายตัว  3(3-0-6) 
 Classical Physics of Many-Particle Systems 
333-512 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
333-513 ฟิสิกส์เชิงควอนตัมของระบบอนุภาคหลายตัว  3(3-0-6) 
 Quantum Physics of Many-Particle Systems 
333-514 ฟิสิกส์เชิงควอนตัมข้ันสูงของระบบอนุภาคหลายตัว 3(3-0-6) 
 Advanced Quantum Physics of Many-Particle Systems 
333-515 สนามโน้มถ่วงเชิงควอนตัม    3(3-0-6) 
 Quantum Gravity 
333-516 ทัศนศาสตร์ขั้นสูง     3(3-0-6) 
 Advanced Optics 
333-517 การค านวณเชิงตัวเลขส าหรับวิจัยทางฟิสิกส์  3(3-0-6) 
 Numerical Computations for Physics Research 
333-518 สารสนเทศควอนตัม     3(3-0-6) 
 Quantum Information 
333-519 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ    3(3-0-6) 
 Statistical Thermodynamics 
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333-611 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ทฤษฎี    3(3-0-6) 
 Special Topics in Theoretical Physics 
333-612 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ค านวณ    3(3-0-6) 
 Special Topics in Computational Physics 
กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
333-521 ธรณีฟิสิกส์      3(3-0-6) 
 Geophysics 
333-522 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์     3(3-0-6) 
 Applied Geophysics 
333-523 ธรณีฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
 Geophysics in Forensic Science 
333-621 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1    3(3-0-6) 
 Special Topics in Geophysics I 
333-622 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2    3(3-0-6) 
 Special Topics in Geophysics II 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
333-531 ฟิสิกส์นิวเคลียร์     3(3-0-6) 
 Nuclear Physics  
333-532 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค    3(3-0-6) 
 Accelerator Physics 
333-533 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   3(3-0-6) 
 Nuclear Reactor Theory 
333-534 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์  3(3-0-6) 
 Environmental Radioactivity and Applications 
333-631 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์นิวเคลียร์   3(3-0-6) 
 Special Topics in Nuclear Physics 
333-632 หัวข้อพิเศษทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Special Topics in Nuclear Technology 
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กลุ่มดาราศาสตร์และดาราฟิสิกส์  
333-541 เอกภพวิทยา 1     3(3-0-6) 
 Cosmology I 
333-542 เอกภพวิทยา 2     3(3-0-6) 
 Cosmology II 
333-543 ฟิสิกส์ของดาวฤกษ์     3(3-0-6) 
 Physics of Stars 
333-641  หัวข้อพิเศษทางเอกภพวิทยา    3(3-0-6) 
 Special Topics in Cosmology 
333-642  หัวข้อพิเศษทางดาราฟิสิกส์เชิงค านวณ   3(3-0-6) 
 Special Topics in Computational Astrophysics  
กลุ่มวิชาวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 
333-551 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง    3(3-0-6) 
 Solid State Physics 
333-552 นาโนฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้   3(3-0-6) 
 Nanophysics and Applications 
333-553 การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอร์อิเล็กโทรแอคทิฟ 3(3-0-6) 
 Energy Conversion from Electroactive Polymers  
333-554 วัสดุฉลาดและการประยุกต์ใช้    3(3-0-6) 
 Smart Materials and Applications 
333-651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
 Special Topics in Smart Materials and Nanotechnology I 
333-652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
 Special Topics in Smart Materials and Nanotechnology II 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
333-561 ฟิสิกส์พลาสมา     3(3-0-6) 
 Plasma Physics 
333-562 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีพลังงาน    3(3-0-6) 
 Physics and Energy Technology 
333-563 ฟิสิกส์ของเทคโนโลยีการอบแห้ง   3(3-0-6) 
 Physics in Drying Technology 
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333-564 ฟิสิกส์ของยาง     3(3-0-6) 
 Rubber Physics 
333-565 กระบวนการเยื่อบางและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Membrane Processes and Technology 
333-566 ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันที่ควบคุมได้ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Controlled Fusion 
333-567 เอมเอชดี คลื่นในพลาสมาและความไม่เสถียร  3(3-0-6) 
 MHD, Waves in Plasmas and Instabilities 
333-661 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 1 3(3-0-6) 
 Special Topics in Plasma and Energy Technology I 
333-662 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 2 3(3-0-6) 
 Special Topics in Plasma and Energy Technology II 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
333-571 ฟิสิกส์ศึกษา      3(3-0-6) 
 Physics Education 
333-572  เครื่องมือและการวัดในฟิสิกส์ศึกษา   3(3-0-6) 
 Instruments and Measurement in Physics Education 
333-671 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ศึกษา 1    3(3-0-6) 
 Special Topics in Physics Education I 
333-672 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ศึกษา 2    3(3-0-6) 
 Special Topics in Physics Education II 
กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์ 
333-581 ไบโอเซนเซอร์     3(3-0-6) 
 Biosensors 
333-582 ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์ระดับไมโคร 3(3-0-6) 
                อย่างสมบูรณ์  
 Microfluidics and Micro Total Analytical Systems 
333-583  ฟิสิกส์ในระบบทางเคมีและชีววิทยา   3(3-0-6) 
 Physics in Chemical and Biological Systems 
333-584 ฟิสิกส์การแพทย์     3(3-0-6) 
 Medical Physics 
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333-585 ออปติคอลสเปกโทรสโกปีส าหรับเซนเซอร์   3(3-0-6) 
 Optical Spectroscopy for Sensors 
333-681 หัวข้อพิเศษทางชีวฟิสิกส์ 1    3(3-0-6) 
 Special Topics in Biophysics I 
333-682 หัวข้อพิเศษทางชีวฟิสิกส์ 2    3(3-0-6) 
 Special Topics in Biophysics II 
หมวดวิชาสัมมนา      หน่วยกิต 
333-691  สัมมนาฟิสิกส์ 1     1(0-2-1) 
 Seminar in Physics I 
333-692  สัมมนาฟิสิกส์ 2     1(0-2-1) 
 Seminar in Physics II 

 
3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 

   รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   

  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาใน    

 รายวิชานั้น 

 333-xxx คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์  
   ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
   เลข 1-4 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาตรี 
   เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 
   เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโทและเอก 
   เลข 7 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก 
    ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 
    เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและค านวณ  
    เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
    เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
    เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และดาราฟิสิกส์  
    เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 
    เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 
    เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
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    เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์ 
    เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และวิชาสัมมนา 
    ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
  3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
   ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4 แผนการศึกษา  
   3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
333-501 วิธีการวิจัยทางฟิสิกส์*    2(2-0-4)  

                  Research Methods in Physics 
   333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย*   1(1-0-2) 
      Ethics and Philosophy in Research 
   333-601 วิทยานิพนธ์     9(0-27-0) 
      Thesis 
   333-691 สัมมนาฟิสิกส์ 1*    1(0-2-1)   
      Seminar in Physics I 

       รวม   9 หน่วยกิต 
  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

   333-601 วิทยานิพนธ์      9(0-27-0)   
      Thesis 
   333-692 สัมมนาฟิสิกส์ 2 *     1(0-2-1)  
     Seminar in Physics II 
       รวม   9 หน่วยกิต  

  ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
   333-601 วิทยานิพนธ์      9(0-27-0)  
   Thesis      
        รวม   9 หน่วยกิต 
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  ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
   333-601 วิทยานิพนธ์     9(0-27-0) 
     Thesis 
       รวม  9 หน่วยกิต 

*หมายเหตุ นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 333-501 วิธีการวิจัยทาง
ฟิสิกส์ 333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 333-691 สัมมนาฟิสิกส์ 1 และ 333-
692 สัมมนาฟิสิกส์ 2 โดยไม่นับหน่วยกิตและต้องได้เกรด S 

 
3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
333-501 วิธีการวิจัยทางฟิสิกส์*    2(2-0-4)  

   Research Methods in Physics  
   333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย*   1(1-0-2)  

   Ethics and Philosophy in Research 
333-xxx วิชาเลือก**     6(6-0-12)  

  Fundamental Courses  
รวม  6 หน่วยกิต 

  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
  333-xxx วิชาเลือก**     6(6-0-12)   
       Fundamental Courses  
  333-602 วิทยานิพนธ์     3(0-9-0)  
    Thesis 
       รวม  9 หน่วยกิต  

  ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
  333-602 วิทยานิพนธ์     11(0-33-0)   
   Thesis 
  333-691 สัมมนาฟิสิกส์ 1*    1(0-2-1)   
     Seminar in Physics I 
       รวม  11 หน่วยกิต  
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  ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
  333-602 วิทยานิพนธ์     10(0-30-0) 
    Thesis 
  333-692 สัมมนาฟิสิกส์ 2*    1(0-2-1)   
     Seminar in Physics II 
       รวม  10 หน่วยกิต  

 
หมายเหตุ  *(1) นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 333-501 วิธีการวิจัยทางฟิสิกส์ 

333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 333-691 สัมมนาฟิสิกส์ 1 และ 333-692 สัมมนา
ฟิสิกส์ 2 โดยไม่นับหน่วยกิตและต้องได้เกรด S 

             **(2) วิชาเลือกส าหรับการวิจัยต้องเป็นกระบวนวิชา 333-xxx อย่างน้อย 6 หน่วยกิต  และกระบวน
วิ ช า เ ลื อก ในภาควิ ช า ฟิสิ กส์ ห รื อกระบวนวิ ช า เ ลื อกนอกภาควิ ช าที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

             (3) การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 333-xxx เป็นแบบโมดูลคือ เรียนแบบเข้มข้นใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งจนจบรายวิชานั้นไปแล้ว จึงเริ่มเรียนในรายวิชาถัดไปตามตารางการจัดการ
เรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
นานาชาติ 
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3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 หมวดวิชาจริยธรรม ปรัชญาและวิธีการวิจัย 
 333-501  วิธีการวิจัยทางฟิสิกส์      2(2-0-4) 
  Research Methods in Physics  

 การค้นคว้าเอกสารงานวิจัย การเตรียมโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
วิทยาศาสตร์  การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
 Literature review; research proposal preparation; scientific data 
analysis; writing for publication; laboratory safety 

 
 333-502  จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย     1(1-0-2) 
     จรรยาบรรณในการท าวิจัย จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยในกรณีศึกษา 

   Ethics in research; ethics and philosophy in research in case studies 
 
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 333-601 วิทยานิพนธ์       36(0-108-0) 
  Thesis 

   งานวิจัยอิสระภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ที่ ได้     
ก าหนดไว้ 

   Independent research work under guidance of an advisor in the 
designated physics research group 

 
 333-602 วิทยานิพนธ์       24(0-72-0) 
  Thesis  

   งานวิจัยอิสระภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ที่ ได้     
ก าหนดไว้ 

   Independent research work under guidance of an advisor in the 
designated physics research group 
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 หมวดวิชาเลือก 
 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและค านวณ  
 333-511 ฟิสิกส์แบบฉบับของระบบอนุภาคหลายตัว   3(3-0-6) 
  Classical Physics of Many-Particle Systems 
  สมการเชิงพลวัต สมการออยเลอร์ การวิเคราะห์ของลากรานจ์ คลื่นน  า แทรกสอด 

ความหนืด ความเค้นและความเครียดของโคชี การเลื่อนและการเฉือนของเซนต์-เวแนนท์ กฎ
ของฮาเกน-พอยซูอล์เล การเคลื่อนที่แบบไหลวน แผ่นระนาบของการไหลวน ความไม่เสถียร 
การเคลื่อนที่แบบอลหม่าน, ความอลหม่านแบบไหลเวียน 

  Dynamical equations, Euler equations, Lagrange’s analysis; water 
wave, interference; viscosity, Cauchy’s stress and strain, Saint-Venant’s slides 
and shears, Hagen-Poiseuille law; vortex motion, vortex sheets; instability; 
turbulence motion, convective turbulence  

 
 333-512 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 

สนามไฟฟ้าสถิต เงื่อนไขปัญหาขอบเขต  สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กในตัวกลาง สมการแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในวัสดุ ท่อน าคลื่น การ
ส่งผ่านก าลังและการลดทอน การกระเจิงและเลี ยงเบน 

Electrostatic fields; boundary value problems in electrostatics; 
magnetostatic fields; electrostatics and magnetostatics of macroscopic media; 
Maxwell’s equations; electromagnetic waves in materials; waveguides; power 
transmission and attenuation; scattering and diffraction 

 
 333-513 ฟิสิกส์เชิงควอนตัมของระบบอนุภาคหลายตัว   3(3-0-6) 
  Quantum Physics of Many-Particle Systems 
  สเกลและความซับซ้อน สนามควอนตัม อนุภาคอนุรักษ์ ตัวอย่างอย่างง่ายของ

การควอนไทซ์ครั งที่สอง รูปนัยอินทิกรัลตามวิถีของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันของกรีน  
ทฤษฎีของเหลวเฟอร์มิของแลนดาว ไดอะแกรมฟายน์มานที่ศูนย์องศาสัมบูรณ์ ฟิสิกส์ของ
อนุภาคหลายตัวที่อุณหภูมิแท้ ทฤษฎีบทการกระจายความผันผวนและทฤษฎีการตอบสนอง
เชิงเส้น ทฤษฎีการส่งผ่านอิเล็กตรอน การเปลี่ยนเฟสและทฤษฎีการแตกสมมาตรของแลน
ดาว การน ายวดยิ่ง โมเมนต์เฉพาะต าแหน่งและปรากฏการณ์คอนโด๊ะ อิเล็กตรอนที่หนัก 
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  Scales and complexity, quantum fields, conserved particles, simple 
examples of second-quantization; path integral formulation of quantum 
mechanics, Green’s function, Landau’s Fermi liquid theory, absolute zero-
temperature Feynman diagram, finite temperature many-particle physics; 
fluctuation dissipation theorem and linear response theory, electron transport 
theory; phase transition and Landau’s symmetry breaking theory; 
superconductivity, local moments and Kondo effect, heavy electrons 

 
 333-514 ฟิสิกส์เชิงควอนตัมขั นสูงของระบบอนุภาคหลายตัว  3(3-0-6) 
  Advanced Quantum Physics of Many-Particle Systems 
  ทฤษฎีเกจเชิงควอนตัมแบบต่าง ๆ ทฤษฎีของสถานะฮอลล์เชิงควอนตัม ล าดับเชิง

โทโพโลยี ในสถานะฮอลล์เชิงควอนตัมเศษส่วนและล าดับเชิงควอนตัม ทฤษฎีสนามเฉลี่ยของ
ของเหลวสปิน ล าดับเชิงโทโพโลยีในสถานะของเหลวสปินที่มีช่องว่าง ล าดับเชิงควอนตัมใน
ของเหลวสปินที่มีสมมาตร ความเสถียรของของเหลวสปินสนามเฉลี่ย เกจโบซอนและเฟอร์มิ
ออนที่ไม่มีช่องว่าง การแบ่งชนิดของการควบแน่นตาข่ายเส้นใย แบบจ าลองตัวหมุนเชิง
ควอนตัมและทฤษฎีแลททิซเกจแบบ U(1) อิเล็กตรอนและโฟตอนที่ก าเนิดขึ นจาก
แบบจ าลองสปินแบบ SU(Nf)  

  Quantum gauge theories; theory of quantum Hall states; topological 
order in fractional quantum Hall states and quantum orders; mean-field theory 
of spin liquids, topological orders in gapped spin-liquid states, quantum orders 
in symmetric spin liquids, stability of mean-field spin liquids, gapless gauge 
bosons and fermions; classification of string-net condensation, quantum rotor 
model and U(1) lattice gauge theory, emergent electrons and photons from 
SU(Nf) spin model  
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 333-515 สนามโน้มถ่วงเชิงควอนตัม     3(3-0-6) 
  Quantum Gravity 
  กาลอวกาศในฐานะวัตถุเชิงควอนตัม ฟังก์ชันฮามิลตัน แอมปลิจูดการเปลี่ยน

สถานะ รูปแบบการแปรผันร่วมเกี่ยวทั่วไปของกลศาสตร์ ฟิสิกส์แบบฉบับและแบบควอนตัม
ที่ไม่มีเวลา สนามโน้มถ่วง สัมพัทธภาพทั่วไปแบบฮามิล ตันและแบบยูคลิด ทฤษฎี           
แลททิซแบบฮามิลตัน แคลคูลัสของเรจจี การวิยุตของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปบนความ
ซับซ้อนคู่ โครงข่ายสปิน แบบจ าลองพอนซาโน-เรจจี สถานะควอนตัมของสนามโน้มถ่วง การ
ค านวณด้วยโครงข่ายสปิน 

  Spacetime as a quantum object; Hamilton function, transition 
amplitude, general covariant form of mechanics, classical and quantum physics 
without time; gravity, Hamilton and Euclidean general relativities; Hamiltonian 
lattice theory, Regge calculus, discretization of general relativity on a two-
complex; spin networks, Ponzano-Regge model; quantum states of gravity, 
computing with spin networks 

 
 333-516 ทัศนศาสตร์ขั นสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Optics 
  สมการคลื่นแมกซ์เวลแบบไม่เชิงเส้น อันตรกิริยาระหว่างเลเซอร์ความเข้มสูงกับ

ตัวกลางไม่เชิงเส้น  การดูดกลืนสองโฟตอน  การก าเนิดแสงฮาโมนิคที่สองและเฟสแมชชิง  
การก าเนิดแสงฮาโมนิคที่สาม  ปรากฏการณ์เคอร์ การรวมกันของสี่คลื่น และการกระเจิง
อาพันธ์แบบเอนไทสโตก รามาน  กระบวนการแปลงแบบพาราเมตริกดาวน์ส าหรับ
แหล่งก าเนิดโฟตอนที่มีความพัวพันทางควอนตัม ทฤษฎีควอนตัมของการแผ่รังสี การควอน
ไตเซชันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สถานะฟ็อกหรือสถานะเลขควอนตัม มโนทัศน์และฟังก์ชัน
คลื่นของโฟตอน สถานะอาพันธ์ของสนามการแผ่รังสี การแทรกสอดระหว่างโฟตอน การวัด
และสถานะอาพันธ์ของโฟตอน ความอาพันธ์ล าดับที่หนึ่ง ความอาพันธ์ล าดับที่สอง การนับ
จ านวนและสถิติของโฟตอน ทฤษฎีควอนตัมของเลเซอร์ ปฏิทรรศน์อีพีอาร์ ทฤษฎีบทของ
เบลล์ สารสนเทศควอนตัมโดยใช้โฟตอน 
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  Maxwell’s nonlinear wave equation; interaction of high-intensity laser 
with nonlinear medium; two-photon absorption, second harmonic generation 
and phase matching; third harmonic generation, Kerr Effect, four wave mixing 
and coherent anti-Stokes Raman scattering; parametric down conversion for 
quantum entangled photon source; quantum theory of radiation, quantization 
of EM field, Fock or number state, photon concept and wave function of 
photons; coherent state of radiation field; photon-photon interferometry, 
photon detection and quantum coherence functions, first-order coherence, 
Second-order coherence, photon counting and photon statistics; quantum 
theory of laser; EPR paradox, Bell’s theorem; quantum Information using 
photon 

 
 333-517 การค านวณเชิงตัวเลขส าหรับวิจัยทางฟิสิกส์   3(3-0-6) 
  Numerical Computations for Physics Research 
  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสมการเชิงเส้นแบบพีชคณิต 

วีธีก าลังสองน้อยสุด  ปัญหาค่าเจาะจง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข  
การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญโดยวิธีการเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีการเชิงตัวเลข สมการการแพร่และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบ
พาราโบลา สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบวงรี วีธีมอนติคาร์โล วิธีแบบเอกซ์พลิสิสและไฟไนท์
ดิฟเฟอร์เรนซ์  การหาผลเฉลยเพื่อปัญหาวิจัยขั นสูงหาค าตอบในงานวิจัย 

  Numerical method and data analysis; linear systems of equations; 
least square problems; eigenvalue problems; numerical differentiation; 
numerical integration; ordinary differential equations; partial differential 
equations; diffusion and parabolic partial differential equations; Elliptic partial 
differential equations; Monte Carlo techniques; explicit and finite difference 
methods; solving advanced research problems    
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 333-518 สารสนเทศควอนตัม      3(3-0-6) 
  Quantum Information 
  การอธิบายสถานะทางควอนตัมโดยใช้เมทริกซ์ความหนาแน่น ความพัวพัน

ควอนตัม ทฤษฎีการวัดควอนตัม ขั นตอนวิธีเชิงควอนตัม ขั นตอนวิธีการประมาณเฟส
ควอนตัม การแปลงฟูเรียร์ควอนตัม ขั นตอนวิธีของชอร์ ขั นตอนวิธีการค้นหาควอนตัม 
ควอนตัมคอมพิวเตอร์และการตระหนักเชิงกายภาพ ควอนตัมคอมพิวเตอร์จากโฟตอน 
ควอนตัมคอมพิวเตอร์จากการกักขังไอออนและอะตอม ควอนตัมคอมพิวเตอร์จากเรโซแนนซ์
แม่เหล็กนิวเคลียร์ 

  Dens i ty  mat r i x  desc r ipt ion o f  quantum s ta tes ;  quantum 
entanglement; quantum measurement theory; quantum algorithms, quantum 
phase-estimation algorithm, quantum Fourier transform, Shor’s algorithm, 
quantum search algorithms; quantum computers and physical realizations, 
optical photon quantum computers, ion and atom traps quantum computers, 
nuclear magnetic resonance quantum computers 

 
 333-519 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ      3(3-0-6) 
  Statistical Thermodynamics 
  สมดุลและปริมาณต่าง ๆ ของสถานะ กฎของอุณหพลศาสตร์ศักย์อุณหพลศาสตร์

จ านวนของไมโครเสตทและเอนโทรปี ทฤษฎีออนซอมเบิลและไมโครแคโนนิคอลออน       
ซอมเบิล แคโนนิคอลออนซอมเบิล สถิติของโบลซมาน สถิติเชิงควอนตัม การอธิบายระบบ
เชิงควอนตัมในอุดมคติโดยแกรนแคโนนิคอล แก๊สโบสอุดมคติ แก๊สเฟอร์มิอุดมคติ สมดุลเฟส 
ทฤษฎีทั่วไปของปรากฏการณ์การส่งผ่าน 

  Equilibrium and state quantities, laws of thermodynamics; 
thermodynamics potentials; number of microstates and entropy, ensemble 
theory and microcanonical ensemble, canonical ensemble; Boltzmann 
statistics, quantum statistics; grand canonical description of ideal quantum 
system, ideal Bose gas, ideal Fermi gas; phase equilibria; general theory of 
transport phenomena 

 
 
 
 



27 
 

 333-611 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ทฤษฎี     3(3-0-6) 
  Special Topics in Theoretical Physics 
  หัวข้อด้านฟิสิกส์ทฤษฎีเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อร่วมสมัย

ในงานวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎี 
  Topics in theoretical physics as a basis for thesis or contemporary 

topics in theoretical physics research 
 
 333-612 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ค านวณ     3(3-0-6) 
  Special Topics in Computational Physics 
  หัวข้อด้านฟิสิกส์ค านวณเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อร่วมสมัย

ในงานวิจัยฟิสิกส์ค านวณ 
  Topics in computational physics as a basis for thesis or contemporary 

topics in computational physics research 
  
 กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ 
 333-521 ธรณีฟิสิกส์        3(3-0-6) 
  Geophysics 
  การเคลื่อนที่ในวงโคจร การหมุน การส่าย ก าเนิดของโลก การหาอายุของโลกด้วย

วิธีไอโซโทป กัมมันตภาพรังสี น  าขึ นน  าลง สนามโน้มถ่วงของโลก สนามแม่เหล็กของโลก การ
กลับขั วแม่เหล็ก การไหลของความร้อน แผ่นดินไหววิทยา โครงสร้างภายในโลก เปลือกโลก 
เนื อโลก แก่นโลก อ านาจแม่เหล็กในหินและอ านาจแม่เหล็กบรรพกาล เพลตเทกโทนิกส์ 
ฟิสิกส์ของมหาสมุทร ธรณีพิบัติภัย 

  Orbital motion, rotation, precession; origin of the earth; isotope dating 
of the earth; radioactivity; tides; gravitational field of the earth; geomagnetic 
field, field reversal; heat flow; seismology; earth’s interior; crust, mantle, core; 
rock magnetism and palaeomagnetism; plate tectonics; physics of 
oceanography; geohazards 
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 333-522 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์      3(3-0-6) 
   Applied Geophysics 
   สมบัติแม่เหล็กของหิน สนามแม่เหล็กธรณี วิธีสนามแม่เหล็ก สนามโน้มถ่วง วิธี

สนามโน้มถ่วง ค่าคงตัวยืดหยุ่นและคลื่นยืดหยุ่น วิธีคลื่นไหวสะเทือน กัมมันตภาพรังสีของ
หิน วิธีการวัดกัมมันตภาพรังสี  คุณสมบัติทางไฟฟ้าและสภาพต้านทานไฟฟ้าของหิน วิธี
ศักย์ไฟฟ้าตัวเอง  ก าเนิดการเหนี่ยวน าโพลาไรเซชัน วิธีการเหนี่ยวน าโพลาไรเซชัน  วิธี
แม่เหล็กไฟฟ้า เรดาร์หยั่งธรณี การหยั่งธรณีฟิสิกส์และการตีความ 

   Magnetic properties of rock, geomagnetic field, magnetic methods; 
gravitational field, gravity methods; elastic constant and elastic wave, seismic 
methods; radioactivity of rocks, radioactivity measurements; electrical 
properties and resistivity of rocks, self-potential methods, origin of induced 
polarization, induced polarization methods; electromagnetic methods; ground 
penetrating radar (GPR); geophysical logging and interpretation 

 
 333-523 ธรณีฟิสิกส์ในงานนิติวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
  Geophysics in Forensic Science 
  ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ แม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า 

สมบัติทางฟิสิกส์ของวัตถุในงานนิติวิทยาศาสตร์ เทคนิคธรณีฟิสิกส์ส าหรับการตรวจค้นใน
งานนิติวิทยาศาสตร์ เทคนิควิธีและขั นตอนการส ารวจ แม่ เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าและเรดาห์
หยั่งธรณี การประมวลผลข้อมูลและการตีความผล 

   Physics and mathematics in forensic science; magnetism and 
electromagnetics; physical properties of materials in forensic science; 
geophysical techniques and detection methods for investigations in forensic 
science; survey methods and procedures; magnetic, electromagnetic and 
ground penetrating radar methods; data processing and interpretation of results 
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 333-621 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1     3(3-0-6) 
  Special Topics in Geophysics I 
  หัวข้อด้านธรณีฟิสิกส์เพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อร่วมสมัยใน

งานวิจัยทางธรณีฟิสิกส์  
  Topics in geophysics as a basis for thesis or contemporary topics in 

geophysics  
 
 333-622 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2     3(3-0-6) 
  Special Topics in Geophysics II 
  หัวข้อด้านธรณีฟิสิกส์เพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อร่วมสมัยใน

งานวิจัยทางธรณีฟิสิกส์  
  Topics in geophysics as a basis for thesis or contemporary topics in 

geophysics  
 
 กลุ่มวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 333-531   ฟิสิกส์นิวเคลียร์      3(3-0-6) 
   Nuclear Physics 
   สมบัติมูลฐานของนิวเคลียส สปินและโมเมนต์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของอนุภาค      

มูลฐาน โครงสร้างของดิวเทอรอน ทฤษฎีมีซอนของแรงนิวเคลียร์ โครงสร้างและแบบจ าลอง
นิวเคลียส รูปแบบจ าลองเชิงแสง ทฤษฎีคลื่นระนาบ ทฤษฎีการกระเจิง การประเมินค่า
ขั นต้นของบอร์น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์นิวตรอน หัววัดนิวตรอน ปฏิกิริยาและ
ภาคตัดขวางนิวตรอน 

   Fundamental properties of nucleus, spin and nuclear moment; 
physics of elementary particles; deuteron structure; meson theory of nuclear 
force; structure and nucleus models; optical simulations; theory of plane 
waves; theory of scattering; first Born approximation; nuclear reaction; neutron 
physics; neutron detector, reactions and neutron cross section 
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 333-532 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค     3(3-0-6) 
  Accelerator Physics 
  หลักการของเครื่องเร่งอนุภาค แหล่งก าเนิดไอออน ระบบน าล าอนุภาค เครื่องเร่ง

อนุภาคชนิดศักย์สูง เครื่องเร่งอนุภาคชนิดความถี่คลื่นวิทยุแบบเชิงเส้น เครื่องเร่งอนุภาค
ชนิดความถี่วิทยุแบบไซโคลตรอน เครื่องเร่งอนุภาคผลิตแสงซินโครตรอน การประยุกต์     
เครื่องเร่งอนุภาค 

  Principles of accelerator; ion sources, ion-beam transportations; high 
voltage accelerators, linear radio-frequency accelerators, cyclotron radio-
frequency accelerators, synchrotron radiation accelerator, applications of 
accelerators 

 
 333-533 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์     3(3-0-6) 
  Nuclear Reactor Theory 
  โครงสร้างอะตอมและนิวเคลียส รังสีและกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์  

ฟิชชันนิวเคลียร์ ฟิวชันนิวเคลียร์ ฟลักซ์นิวตรอนและความหนาแน่นกระแส การแพร่ของ
นิวตรอน สภาวะวิกฤตจลนศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ กลไกย้อนกลับในพลศาสตร์ของเครื่อง
ปฏิกรณ์ การแพร่แบบสองกลุ่มและทฤษฎีการรบกวน ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันแบบโตกามัก 

  Atomic structure and nucleus; radiation and radioactivity; nuclear 
chain reactions, nuclear fission, nuclear fusion; neutron flux and current density, 
diffusion of neutron; criticality; reactor kinetics, feedback mechanism in reactor 
dynamics; two-group diffusion and perturbation theory; reactor safety, fusion 
nuclear reactor; Tokomak reactor design 
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 333-534 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์   3(3-0-6) 
  Environmental Radioactivity and Applications 
  นิวไคลด์เสถียรและนิวไคลด์กัมมันตรังสี การสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสาร การตรวจวัดรังสี กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 
การป้องกันอันตรายจากรังสี  

  Stable nuclides and radionuclides; disintegration of radionuclide; 
interaction of radiation with matter; radiation detection; environmental 
radioactivity and application, natural and man-made radionuclides; biological 
effect of radiation; radiation protection 

 

 333-631 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์นิวเคลียร์     3(3-0-6) 
  Special Topics in Nuclear Physics 
  หัวข้อด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่น่าสนใจ การค้นพบสถานะทางทอพอโลยีของสสาร 

รูปแบบจ าลองมาตรฐานของอนุภาคมูลฐาน โดสนิวตรอนในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  Topics in nuclear physics; matter topology; standard model of 

elementary particles; neutron dose in nuclear medicine. 
 
 333-632 หัวข้อพิเศษทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี    3(3-0-6) 
  Special Topics in Nuclear Technology 
  หัวข้อด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคการอาบรังสีนิวตรอน 

การถนอมอาหารด้วยการอาบรังสีแกมมา 
  Topics in nuclear technology, neutron activation analysis, food 

preservation using gamma irradiation 
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 กลุม่วิชาดาราศาสตร์และดาราฟิสิกส์ 
 333-541  เอกภพวิทยา 1                                                              3(3-0-6) 

  Cosmology I 
  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ มานิโฟลด์ เรขาคณิตแบบรีมานน์ แคลคูลัสของเวกเตอร์

บนมานิโฟลด์ อนุพันธ์โคแวเรียนต์ การเลื่อนแบบขนาน จีโอดีสิกส์ แคลคูลัสของเทนเซอร์บน
มานิโฟลด์ ทฤษฎีบทโคเชียนท์ หลักการสมมูล เทนเซอร์ของความโค้ง สมการสนามโน้มถ่วง 
เรขาคณิตแบบฟรีดมานน์-เลอแมตร์-โรเบิร์ตสัน-วอล์กเกอร์ การขยายตัวของเอกภพ 
เรขาคณิตของกาลอวกาศ เรดชิฟท์ในทางจักรวาลวิทยา ค่าคงที่ฮับเบิล การวัดระยะทาง
ในทางจักรวาลวิทยา พลวัตของการขยายตัวของจักรวาล จักรวาลในสภาวะสมดุล รีคอมบิ
เนชัน การกระเจิงแสงครั้งสุดท้าย ปรากฏการณ์ซุนนียาอีฟ-เซลโดวิช จักรวาลในระยะ
แรกเริ่ม กระบวนการสังเคราะห์นิวเคลียส กระบวนการสังเคราะห์แบริออนและเลปตอน 

  Special relativity; manifolds; Riemannian geometry; vector calculus on 
manifolds; covariant derivative; parallel transport; geodesics; tensor calculus on 
manifolds; quotient theorem; equivalence principle; curvature tensor;  
gravitational field equations; Friedmann–Lemaître-Robertson-Walker geometry;  
expansion of the Universe; spacetime geometry; cosmological redshift; Hubble 
constant; distance measurement in cosmology; dynamical expansion of the 
Universe;  Universe in equilibrium era; recombination; last scattering; Sunyaev-
Zel’dovich effect; early Universe; cosmological nucleosynthesis; baryon and 
lepton syntheses 

 
333-542  เอกภพวิทยา 2                                                              3(3-0-6) 

   Cosmology II 
   การพองตัวของจักรวาล การกระเพ่ือมความหนาแน่นสสาร สมการสนาม การ

แยกอนุกรมฟูริเยร์และเงื่อนไขตั้งต้นแบบสุ่ม การแปลงเกจ ทฤษฎีบทการอนุรักษ์วัฒนาการ
ของการกระเพ่ือมในทางจักรวาลวิทยา การรบกวนเชิงสเกลาร์ การรบกวนเชิงเทนเซอร์ แฟก
เตอร์การขยายตัวเชิงเส้น การก่อก าเนิดตัวของโครงสร้างสสาร แอนไอโซโทรปีของรังสี
ไมโครเวฟพ้ืนหลังของจักรวาล การกระเพ่ือมของอุณหภูมิและโพลาไรเซชันของรังสี
ไมโครเวฟพ้ืนหลังของจักรวาล สมการสนามโน้มถ่วงเชิงเส้นและคลื่นความโน้มถ่วง  ความ
โน้มถ่วงขยายความแบบเอฟอาร์และทฤษฎีสเกลาร์-เทนเซอร์ 

   Inflation of the Universe; matter density fluctuations; field equations; 
Fourier decomposition and stochastic initial conditions; gauge transformations; 
conservation theorem; evolution of cosmological fluctuations; scalar 
perturbations; tensor perturbations; linear growth factor; structure formation; 
anisotropies of cosmic microwave background; temperature fluctuations and 
polarization of cosmic microwave background; linearized gravitational field 
equations and gravitational waves;  modified gravity theory f(R) gravity and 
scalar-tensor theories 
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 333-543 ฟิสิกส์ของดาวฤกษ์      3(3-0-6) 
  Physics of Stars 
  สมบัติพื นฐานของดาวฤกษ์ ก าเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ บรรยากาศของ

ดาวฤกษ์ ส่วนภายในของดาวฤกษ์ ดาวแปรแสง ดาวคู่ กระจุกดาว กาแล็กซี  
  Basic properties of stars; formation and evolution of stars; stellar 

atmosphere; stellar interior; variable stars; binary stars; star clusters; galaxies 
 

333-641  หัวข้อพิเศษทางเอกภพวิทยา            3(3-0-6) 
   Special Topics in Cosmology 
   หัวข้อด้านเอกภพวิทยาเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อ 

ร่วมสมัยในงานวิจัยทางเอกภพวิทยา 
Topics in cosmology as a basis for thesis or contemporary  topics in 

cosmology research 
 

333-642  หัวข้อพิเศษทางดาราฟิสิกส์เชิงค านวณ           3(3-0-6) 
   Special Topics in Computational Astrophysics 
   หัวข้อด้านดาราฟิสิกส์เชิงค านวณเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ 

หรือหัวข้อร่วมสมัยในงานวิจัยทางดาราฟิสิกส์เชิงค านวณ 
   Topics in computational astrophysics as a basis for thesis or 

contemporary topics in computational astrophysics research 
 
 กลุ่มวิชาวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 
 333-551 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง      3(3-0-6) 
  Solid State Physics 
  โครงสร้างผลึก สมมาตรในผลึกและการจัดกลุ่มผลึก ชนิดของความบกพร่องของ

ผลึก การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยวิธีการเลี ยวเบนของรังสีเอกซ์  โฟนอนและสมบัติ
ยืดหยุ่นของของแข็ง สมบัติทางแสง การขนส่งทางไฟฟ้าและความร้อน ปรากฏการณ์ทาง
ไฟฟ้าความร้อน ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวน า สมบัติเฟร์โรอิเล็กตริกและเฟร์โรแมกเนติก 
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  Crystal structure, crystal symmetry and crystal classes, imperfections 
in crystals, crystal structure analysis using X-ray diffraction method; phonon and 
elastic properties of solid; optical properties; electrical and thermal 
transportations, thermoelectric effect; band theory; semiconductors, 
ferroelectric and ferromagnetic properties 

 
 333-552 นาโนฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้     3(3-0-6) 
  Nanophysics and Applications 
  นิยามของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ระดับ 

นาโน การเตรียมและคุณลักษณะของวัสดุโครงสร้างนาโน สิ่งประดิษฐ์และเครื่องยนต์นาโน 
วัสดุชีวภาพนาโน 

   Definition of nanoscience and nanotechnology; nanoscale physics-
based phenomena; preparations and characterizations of nanostructure 
materials; nanodevices and nanomachines; nanobiological materials 

 
 333-553 การแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอร์อิเล็กโทรแอคทิฟ   3(3-0-6) 
  Energy Conversion from Electroactive Polymers 
  นิยามของการแปลงพลังงานจากวัสดุพอลิเมอร์อิเล็กโทรแอคทิฟ การเตรียมและ

คุณลักษณะของวัสดุพอลิเมอร์อิเล็กโทรแอคทิฟ หลักการของการแปลงพลังงานด้วยวัสดุ    
พอลิเมอร์อิเล็กโทรแอคทิฟ เทคนิคของการแปลงพลังงาน การประยุกต์ใช้ของวัสดุพอลิเมอร์
อิเล็กโทรแอคทิฟส าหรับการเก็บเก่ียวพลังงาน 

  Definition of energy conversion from electroactive polymers; 
preparations and characterizations of electroactive polymers; concept of 
energy conversion using electroactive polymers; energy conversion techniques; 
applications of electroactive polymers for energy harvesting 

 
 333-554 วัสดุฉลาดและการประยุกต์ใช้     3(3-0-6) 
  Smart Materials and Applications 
  วัสดุฉลาดชนิดต่างๆ วัสดุไพอิโซอิเล็กตริก โลหะที่มีความสามารถในการจดจ า

รูปร่าง การเตรียมและประยุกต์ใช้พอลิเมอร์เฟร์โรอิเล็กตริก การเตรียมและประยุกต์ใช้ของ
วัสดุประกอบ การรวบรวมตนเองของวัสดุ วัสดุฉลาดส าหรับการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กโตรออปติกส์ และหุ่นยนต์ 
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  Smart materials: piezoelectric, shape-memory alloy; preparation and 
applications of ferroelectric polymers; preparation and applications of 
composites; self-assembly of materials; smart materials for electronics, electro-
optic and robotic 

 
 333-651 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี 1   3(3-0-6) 
  Special Topics in Smart Materials and Nanotechnology I 
  หัวข้อด้านวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์  
  Topics in smart materials and nanotechnology as a basis for a thesis 
 
 333-652 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี  2   3(3-0-6) 
  Special Topics in Smart Materials and Nanotechnology II 
  หัวข้อด้านวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ 
  Topics in smart materials and nanotechnology as a basis for a thesis 
 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน  
 333-561  ฟิสิกส์พลาสมา                                      3(3-0-6) 

   Plasma Physics 
   นิยามของพลาสมา การจ าแนกพลาสมา การเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยว ทฤษฎี

จลน์ ของไหลพลาสมา คลื่นในพลาสมา การแพร่และความต้านทานจ าเพาะ สมดุลและความ
เสถียร พลาสมาเทอร์มัล พลาสมาพัลส์ พลาสมาต่อเนื่อง พลาสมาและปฏิกิริยานิวเคลียร์    
ฟิวชันที่ควบคุมได้ และการวินิจฉัยพลาสมา 

   Definition of plasma, classification of plasma; motion of single-
particle; kinetic theory; plasma fluid; wave in plasma; diffusion and specific 
resistance; equilibrium and stability; thermal plasma; pulse plasma; continuous 
plasma; plasma and controlled nuclear fusion; and plasma diagnostic 

 
 
 
 
 
 



36 
 

333-562  ฟิสิกส์และเทคโนโลยีพลังงาน                                            3(3-0-6) 
   Physics and Energy Technology 
   การส่งผ่านความร้อน กลศาสตร์ของไหล กฎทางอุณหพลศาสตร์ หลักการส าคัญ

ในการพิจารณาสถานะพลาสมา พลังงานพลาสมานิวเคลียร์ฟิวชัน พลังงานที่ใช้ทั่วไป และ
พลังงานทดแทน พลังงานรูปแบบใหม่ พลาสมาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยี
พลังงาน 

   Heat transfer, fluid mechanics, law of thermodynamics; criteria of 
plasma; plasma nuclear fusion energy, conventional energy and renewable 
energy, novel energy; plasma related material and energy technology 

 
333-563  ฟิสิกส์ของเทคโนโลยีการอบแห้ง                                         3(3-0-6) 

                     Physics in Drying Technology 
   นิยามและความหมายของพารามิเตอร์ที่ส าคัญต่าง ๆ ในกระบวนการอบแห้งและ

การส่งถ่ายพลังงานความร้อน ค่าความต้านทานและความดันลดที่เกิดขึ นในระบบอบแห้ง 
ทฤษฎีการอบแห้ง การออกแบบและพัฒนากระบวนการอบแห้ง ลักษณะเฉพาะของแหล่ง
พลังงานและการน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการอบแห้ง การประเมินประสิทธิภาพของ
เทคนิคการอบแห้งหลายรูปแบบส าหรับกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม บทความวิจัยด้านการอบแห้งในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน
โดยเฉพาะด้านความสิ นเปลืองพลังงานในการอบแห้ง และคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้ง 

   Definition and meaning of principal parameters relating to drying 
technology and heat transfer; resistance and pressure drop in drying system, 
drying theory; design and development of drying processes; characteristics of 
energy sources and its application in drying processes; evaluation the efficiency 
of various drying techniques for production of agricultural and industrial sectors; 
current drying research articles related to energy technology, especially on 
energy consumption on drying and qualities of products after drying. 
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333-564  ฟิสิกส์ของยาง                                                             3(3-0-6) 
               Rubber Physics 

   นิยามพารามิเตอร์ที่ส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางธรรมชาติและ
ยางวัลคาไนซ์ หลักการของรีโอโลยีของยาง กลศาสตร์ของไหล  ความยืดหยุ่นเชิงพลวัต 
กระบวนการอบแห้งและการส่งถ่ายพลังงานความร้อน อุณหพลศาสตร์ของยาง 
ลักษณะเฉพาะของยางธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของยางวัลคาไนซ์  กระบวนการผลิตยาง
ธรรมชาติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ  ศักยภาพของการใช้พลังงานหลาย
รูปแบบ ส าหรับกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์ยางพาราในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

   Definition of principal parameters relating to natural rubber and 
vulcanized rubber technology, introduction to rheology of rubber; fluid 
mechanics, dynamics viscosity; drying and heat transfer processes; 
characteristics of natural rubber, characteristics of vulcanized rubber, 
production of natural rubber processes; potential of various energy uses in 
rubber product agricultural and industrial sectors   
 
333-565  กระบวนการเยื่อบางและเทคโนโลยี                                     3(3-0-6) 

   Membrane Processes and Technology 
   ชนิดของเยื่อสังเคราะห์ หลักการและทฤษฎีการแยกด้วยเยื่อสังเคราะห์ 

คุณลักษณะของเยื่อบาง นาโนเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์เยื่อบาง การอาบรังสีนิวเคลียร์และ
เยื่อนิวเคลียร์พอร์ เทคโนโลยีพลาสมาและล าอนุภาคส าหรับการปรับปรุงผิวเยื่อบาง เยื่อ
แลกเปลี่ยนประจุ และการแยกด้วยไฟฟ้า เทคโนโลยีเซลล์เชื อเพลิง การแยกแก๊สและไอ 
ปรากฏการณ์การอุดตัน การประยุกต์ด้านการผลิตน  าบริสุทธิ์  การบ าบัดน  าเสีย  การก าจัด
เกลือ เทคโนโลยีอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ 

   Types of synthetic membranes; principles and theories of membrane 
separation; membrane characterization; nanotechnology in membrane science; 
nuclear irradiation and nuclear pore membrane; plasma and ion-beam 
technology for surface modification; ion exchange membranes and electro-
dialysis; fuel cell technology; gas and vapor separation; fouling phenomena; 
applications towards water purification, waste water treatment, desalination, 
food technology, energy, environment and medicine 
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333-566   ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันที่ควบคุมได้ขั นสูง                       3(3-0-6) 
    Advanced Controlled Fusion 
    ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน ฟิสิกส์ของพลาสมา สภาวะสมดุลของพลาสมา

ในเตาปฏิกรณ์โตกาแมค การควบคุมพลาสมา การส่งผ่านในพลาสมาแบบคลาสสิคอล การ
ส่งผ่านในพลาสมาแบบนีโอคลาสสิคอล การส่งผ่านแบบอะโนมอลัสและความปั่นป่วน  
งานวิจัยด้านฟิวชันที่น่าสนใจ 

    Thermonuclear fusion; physics of plasma; plasma equilibrium in 
Tokamak reactor; plasma confinement; transport in classical plasma; transport 
in neoclassical plasma; anomalous transport and turbulence; selected topics 
of fusion research  

 
333-567  เอมเอชดี คลื่นในพลาสมาและความไม่เสถียร                          3(3-0-6) 

   MHD, Waves in Plasmas and Instabilities 
   สมการโบลซ์มัน สมการโมเมนท์ สมการแมกนีโตไฮโดรไดนามิคส์ (เอมเอชดี)แบบ

อุดมคติ สภาวะสมดุลแบบเอมเอชดี สมการเอมเอชดีของพลาสมาท่ีมีความต้านทาน คลื่นใน
พลาสมา ทฤษฎีของไหลที่ใช้อธิบายคลื่นในพลาสมา ทฤษฎีจลน์ส าหรับคลื่นในพลาสมา 
ความไม่เสถียรของพลาสมาโทคาแมค  ความไม่เสถียรระดับไมโคร 

    Boltzmann equation; moment equations; Ideal magnetohydrodyna-
mics (MHD) equation; MHD equilibrium; plasma resistive MHD; plasma waves; 
fluid theory for explanation of plasma waves; kinetic theory of plasma waves; 
instabilities of Tokamak plasma; microinstabilities 

 
333-661  หัวข้อด้านเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 1   (3-0-6) 

     Topics in Plasma and energy technology I 
    หัวข้อด้านเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงานเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ 
หรือหัวข้อร่วมสมัยในงานวิจัยทางเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 

Topics in plasma and energy technology as a basis for thesis or 
contemporary topics in plasma and energy technology 
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 333-662 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน 2   3(3-0-6) 
  Special Topics in Plasma and Energy Technology II 
  หัวข้อด้านเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงานเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ 

หรือหัวข้อร่วมสมัยในงานวิจัยทางเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงาน  
  Topics in plasma and energy technology as a basis for thesis or 

contemporary topics in plasma and energy technology 
 
 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
 333-571  ฟิสิกส์ศึกษา       3(3-0-6) 
  Physics Education 
  บทน า งานวิจัยฟิสิกส์ศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ 

แบบประเมินความคิดรวบยอดทางฟิสิกส์ ความเข้าใจเรื่องแรง ความเข้าใจเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ ความเข้าใจเรื่องความร้อนและอุณหภูมิ แบบวิเคราะห์ความเข้าใจเรื่องคลื่น       
แบบส ารวจความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก กระบวนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ 
กระบวนการสอนแบบเชิงรุก การเรียนรู้แบบ 5-E การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การสอน
บรรยายเชิงสาธิตปฏิสัมพันธ์ การสอนด้วยการลงมือปฏิบัติ การสอนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์  

  Introduction; qualitative and quantitative researches in physics 
education; misconceptions in physics; conceptual tests in physics, force 
concept inventory (FCI), force and motion conceptual evaluation (FMCE), heat 
and temperature concept evaluation (HCTE), wave diagnostic test (WDT), the 
conceptual survey of electricity and magnetism (CSEM); inquiry approaches, the 
active learning, the 5-E learning, peer instruction (PI), interactive lecture 
demonstrations (ILDs), hands-on, computer-based teaching method 

 
 333-572 เครื่องมือและการวัดในฟิสิกส์ศึกษา    3(3-0-6) 
  Instruments and Measurement in Physics Education 
  สถิติที่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์ศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิม (ดัชนีความยาก

ง่าย อ านาจจ าแนก) การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ข้อสอบแบบ 
IRT การประเมินกระบวนการสอนโดย  Normalized Gain/ Change การประ เมิน
กระบวนการสอนแบบ Model Analysis 
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  Basic statistics for physics education; classical test theory for item 
analysis (difficulty index, discrimination); the analysis of validity and reliability; 
item response theory (IRT); normalized gain/change; model analysis 

   
 333-671 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ศึกษา 1     3(3-0-6) 
  Special Topics in Physics Education I 

   หัวข้อด้านฟิสิกส์ศึกษาเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อร่วมสมัย
ในงานวิจัยฟิสิกส์ศึกษา 

   Topics in physics education as a basis for thesis or contemporary 
topics in physics education research 

 
 333-672 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ศึกษา 2     3(3-0-6) 
  Special Topics in Physics Education II 
  หัวข้อด้านฟิสิกส์ศึกษาเพ่ือเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อร่วมสมัย

ในงานวิจัยฟิสิกส์ศึกษา 
  Topics in physics education as a basis for thesis or contemporary 

topics in physics education research 
 
 กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์ 
 333-581 ไบโอเซนเซอร์        3(3-0-6) 
  Biosensors  
  แนะน าไบโอเซนเซอร์  ชนิดของส่วนจดจ าทางชีวภาพ การตรึงส่วนจดจ าทาง

ชีวภาพ ทรานสดิวเซอร์และเทคนิคการวัด ปัจจัยประสิทธิภาพ  วัสดุนาโนและเทคโนโลยีวัสดุ
ส าหรับไบโอเซนเซอร์ การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ หัวข้อที่อยู่
ในความสนใจ 

  Introduction to biosensors; types of biorecognition elements; 
immobilization of biorecognition elements; transducers and detection 
techniques; performance factors; nano-materials and some material 
technologies for biosensors; applications and biosensor technology trend; 
current interesting topics 
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 333-582 ไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์ระดับไมโครอย่างสมบูรณ์ 3(3-0-6) 
  Microfluidics and Micro Total Analytical Systems 
  แนะน าไมโครฟลูอิดิกส์และระบบการวิเคราะห์อนุภาคขนาดไมโครอย่างสมบูรณ์  

ฟิสิกส์ของไมโครฟลูอิดิกส์ วิธีการประดิษฐ์โครงสร้างไมโครฟลูอิดิกส์ ไมโครฟลูอิดิกส์ส าหรับ
เซนเซอร์ทางโมเลกุล หัวข้อที่อยู่ในความสนใจ 

  Introduction to microfluidics and micro total analytical systems 
(µTAS); physics of microfluidics; microfluidics structure fabrication methods; 
microfluidics for molecular sensors; current interesting topic 

 
 333-583 ฟิสิกส์ในระบบทางเคมีและชีววิทยา    3(3-0-6) 
  Physics in Chemical and Biological Systems 
  อนุภาคในกล่องและอนุภาคในวงแหวนส าหรับการอธิบายโมเลกุลบางชนิด       

ตัวกวัดแกว่งเชิงกลศาสตร์ควอนตัม วัตถุหมุนแข็งเกร็งระดับโมเลกุล อะตอมและไอออนที่มี
อิเล็กตรอนเดี่ยว ระเบียบวิธีการประมาณ อะตอมและไอออนที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว พันธะ
เคมีส าหรับโมเลกุลสองอะตอมและหลายอะตอม  การทะลุผ่านและการถ่ายโอนประจุ  
หลักการเบื้องต้นส าหรับแบบจ าลองทางเคมีและชีววิทยา ระเบียบวิธีเชิงกลศาสตร์ควอนตัม 
กลศาสตร์ทางโมเลกุล ระเบียบวิธีผสม แบบจ าลองเชิงพลวัต กลศาสตร์สถิติเพ่ือใช้ใน
แบบจ าลอง หัวข้อที่อยู่ในความสนใจ 

  Particle in a box and particle in a ring for conjugated 
molecules;  quantum mechanical harmonic oscillator; the rigid rotor (molecular 
rotation); single-electron atoms and ions; approximation methods; multi-
electron atoms and ions; chemical bond for diatomic and polyatomic 
molecules; tunneling and charge transfer; introduction to chemical and 
biological simulations: quantum mechanical methods; molecular mechanics; 
hybrid methods, dynamics simulations; statistical mechanics in simulations; 
current interesting topics 

 
 333-584 ฟิสิกส์การแพทย ์      3(3-0-6) 
  Medical Physics 
  ชีวกลศาสตร์ ความดันในร่างกาย ฟิสิกส์ของระบบอวัยวะต่างๆ  ปอดและการ

หายใจ หัวใจและระบบไหลเวียนของเลือด สัญญาณไฟฟ้าในร่างกาย หูและการได้ยิน ตาและ
การมองเห็นการประยุกต์ใช้ กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง รังสี ในทางการแพทย์  หัวข้อที่
อยู่ในความสนใจ 

  Biomechanics; pressure in the body; physics of various organ systems, 
lung and breathing, cardiovascular system, electrical signals from body, ear and 
hearing, eyes and vision; application of mechanics, heat, light, sound, radiation 
to medicine; current interesting topics 
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 333-585 ออปติคอลสเปกโทรสโกปีส าหรับเซนเซอร์   3(3-0-6) 
  Optical Spectroscopy for Sensor 
  แสงและการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีด้านเซนเซอร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกโทรส

โกปีการดูดกลืน คัลเลอริเมตรี โครงสร้างโลหะระดับนาโน พลาสมอนเรโซแนนซ์ ฟลูออเรส
เซนซ์สเปกโทรสโกปี โครโมฟอร์และฟลูออโรฟอร์ ฟลูออเรสเซนซ์ไดนามิก 

  Light and application in sensor technology; electromagnetic waves; 
absorption spectroscopy; colorimetry; metal nanostructures; plasmon 
resonance; fluorescence spectroscopy; chromophore and fluorophore; 
fluorescence dynamics 

 
 333-681 หัวข้อพิเศษทางชีวฟิสิกส์ 1     3(3-0-6) 
  Special Topics in Biophysics I 
  หัวข้อด้านชีวฟิสิกส์เพื่อเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์  
  Topics in biophysics as a basis for a thesis 
 
 333-682 หัวข้อพิเศษทางชีวฟิสิกส์ 2     3(3-0-6) 
  Special Topics in Biophysics II 
  หัวข้อด้านชีวฟิสิกส์เพื่อเป็นพื นฐานในการท าวิทยานิพนธ์ 
  Topics in biophysics as a basis for a thesis 
 
 หมวดวิชาสัมมนา 
 333-691 สัมมนาฟิสิกส์ 1      1(0-2-1) 
  Seminar in Physics I 
  การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อฟิสิกส์ขั นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง  

การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์  
การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

  Exposure to and discussion of advanced physics topics in research 
field; retrieval, assessment and synthesis of scientific information; reading of 
scientific papers; scientific presentation; scientific writing  
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 333-692 สัมมนาฟิสิกส์ 2      1(0-2-1) 
  Seminar in Physics II  
  การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อฟิสิกส์ขั นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง  

การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั นสูง การเขียนงานทางด้าน 

 วิทยาศาสตร์ขั นสูง 
 Exposure to and discussion of advanced physics topics in research 
field; retrieval, assessment and synthesis of scientific information; critical 
reading of scientific papers; advanced scientific presentation; advanced 
scientific writing 

 




