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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตสาขาวชิาฟิสิกส์ท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นฟิสิกส์และมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ตามมาตรฐานสากล มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกตใ์ชค้วามรู้ฟิสิกส์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค์โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม  (Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก  (active learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
และส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และ ยดึประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยุกตค์วามรู้และหลกัการทางฟิสิกส์เพื่อแกปั้ญหาทางดา้นพลงังาน หรือ สุขภาพ หรือ ส่ิงแวดลอ้ม 

หรือการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 
PLO2 ใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือทางฟิสิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
PLO3 บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ผ่านกระบวนทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อนาไปสู่การพฒันาองค์ความรู้

ฟิสิกส์, หรือสร้างช้ินงานหรือส่ิงประดิษฐเ์พื่อแกปั้ญหาในงานภาคอุตสาหกรรมและสังคม 
PLO4 ส่ือสารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
PLO5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อแสวงหาขอ้มูลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
PLO6 มีภาวะผูน้ าและท างานร่วมกนัเป็นทีม 
PLO7 มีวนิยั เคารพในกฎระเบียบของสังคม และปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  123 หน่วยกติ 

ก. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
 บังคับ จ านวน  4  หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All 
315-200  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
 บังคับ จ านวน 5 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
950-102  ชีวติท่ีดี   3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
895-001  พลเมืองท่ีดี   2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวติ   3((3)-0-6) 
 Art of Living  
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ 
 บังคับ จ านวน  1  หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดิจิทลั 
 บังคับ จ านวน 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี   
315-201  ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา 2((2)-0-4) 

Save Earth Save Us  
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 

Modern Life for Green Love  
142-121 โลกแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 

The Future Earth  



472-115 ฉนัตอ้งรอด   2((2)-0-4) 
 Survival 101 
 บังคับ จ านวน 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวติยคุดิจิตลั   2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
142-225  ปัจจยัท่ี 5   2((2)-0-4) 
 The 5th need  
472-113  ดาบสองคม   2((2)-0-4) 
 Black and White  
สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
 บังคับ จ านวน 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012  การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
142-124  การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์  2((2)-0-4) 
 (Creative Problem Solving)  
472-114  กบนอกกะลา   2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  

บังคับ จ านวน 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
322-100  ค านวณศิลป์   2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior  
142-129  คิดไปขา้งหนา้   2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
472-118  เงินในกระเป๋า   2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
 



สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร 
บังคับ จ านวน 4 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 

890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Essential English  
890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go  
890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English in the Digital World  
890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ   2((2)-0-4) 
 English for Academic Success   

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา   
 บังคับ จ านวน 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
895-020  ขิมไทย   1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021  ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
895-022  จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
895-023  กีตาร์   1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024  อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
 Ukulele 
895-025  ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 
 Harmonica 
895-026  ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน   1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
895-027  อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
 



895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming 
895-031  เทนนิส   1((1)-0-2) 
 Tennis 
895-032  บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 
 Basketball 
895-033  กรีฑา   1((1)-0-2) 
 Track and Field 
895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
895-035  เปตอง   1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 
 Camping 
895-037  แบดมินตนั   1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038  เทเบิลเทนนิส   1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
895-039  การออกกาลงักายเพื่อสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ   1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
061-001  ความงามของนาฏศิลปไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน   1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข   1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
142-234 โลกสวย   1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-135  พบัเพียบเรียบร้อย  1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
 



142-136   ป้ันดินใหเ้ป็นดาว  1((1)-0-2) 
 Sculpture   
142-137   ใคร ๆ ก็วาดได ้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
142-138   มนตรั์กเสียงดนตรี  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
142-139   ท่องโลกศิลปะ  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art 
142-237   ดีไซน์เนอร์ชุดด า  1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
 
 รายวชิาเลือก 6 หน่วยกติ  

บังคับ จ านวน 2 หน่วยกติ 
315-103  ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา   2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
 เลือก จ านวน 4 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
001-101  อาเซียนศึกษา   2((2)-0-4) 
 ASEAN Studies  
001-131  สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 
 Healthy Body and Mind  
142-111  ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ    2((2)-0-4) 
 English Booster 
142-112  องักฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 
 English On Air 
142-115  ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2) 
 English for Basic IT 
142-116  องักฤษจริตจะกา้น   1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 
142-211  องักฤษกนัทุกวนั    2((2)-0-4) 
 English Everyday 
142-212  ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล   2((1)-2-3) 
 English for Personality Development 
 



142-214  ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง   1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling 
142-224   ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ   1((1)-0-2) 
 Creative Medias for Academic Presentation 
142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการ 1((1)-0-2) 
 และการส่ือสาร 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication 
142-227  ท าเงินดว้ย   1((1)-0-2) 
 Youtube (Youtube Marketing and Viral Videography)  
142-228  การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์   1((1)-0-2) 
 Basic (Product Design Branding 
142-229  การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2) 
 Online Advertising Management  
142-238  ตะลอนทวัร์   2((2)-0-4) 
 Learn to Roam  
190-404  ธรรมชาติบ าบดั   2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
315-203  กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
 Key to Nature  
336-214  กินดี ชีวติดี   2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215  ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ   2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216  ยาและสุขภาพ   2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
340-103  วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวติ   2((2)-0-4)  
 Applied Science for Life  
340-151  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Science and Technology in Daily Life  
348-103  การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4)  
 Applied Nanotechnology  
874-192  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life 



874-193  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process 
874-194  ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4) 
 Taxation and Life 
874-195  สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
890-010  การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills 
890-011  อ่านไดใ้กลต้วั   2((2)-0-4) 
 Reading All Around 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ   2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers 
890-014  ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง   2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs 
890-015  ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication 
890-020  การสนทนาภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 English Conversation 
890-021  ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English 
890-022  การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English 
890-023  การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Learning English through Cultures 
890-024  รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films 
890-025  ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English 
 



890-030  การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ   2((2)-0-4) 
 English Communication for Business 
890-031  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 English in the Workplace 
890-032  ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Travelers 
890-033  ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
890-040  การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application 
890-041  ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน   2((2)-0-4) 
 English for Job Interview 
890-050  แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4) 
 Google Translate Me 
890-060  ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven 
890-061  ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy 
890-070  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment 
890-071  พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies 
891-010  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Japanese 
891-011  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life 
891-012  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life 
 



891-022  สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in the Workplace 
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Malay 
891-031  สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจาวนั   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life 
891-032  สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism 
891-033  ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4) 
 Standard Malay for Veterinary Students  
891-034  ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4) 
 Malay Dialect for Veterinary Students  
891-040  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic Korean 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน   2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace 
891-050  ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4) 
 Basic German  
895-040  จิตวทิยาความรัก   2((2)-0-4)  
 Psychology of Love  
895-041  ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042  ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4)  
 Art of Communication in Thai Language in the 21st Century  
895-043  การใชภ้าษาไทย   2((2)-0-4)  
 Thai Usage  
895-044  ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language  
895-045  ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills  
 



895-046  ความคิดและการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication  
895-047  ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies 
895-048  การวาดเส้นและระบายสี   2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting 
895-049  ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4) 
 Art for Happiness 
895-050  ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 
895-051  ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture 
895-052  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  2((2)-0-4) 
 Creative Tourism 
895-053  การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา    2((2)-0-4) 
 Volunteer tourism 
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั   2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey 
895-056  สงขลาศึกษา   2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies 
895-057  ดนตรีไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4) 
 Thai Music Art 
895-059  ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4) 
 Western Music 
895-060  การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation 
895-061  ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4) 
 Fit and Firm 
 



895-062  ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายนื   2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
895-063  อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit 
895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ   2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  87 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานและคณติศาสตร์พืน้ฐาน  25 หน่วยกติ 
322-101  แคลคูลสั 1  3((3)-0-6)  
 Calculus I 
322-101  แคลคูลสั 2  3((3)-0-6)  
 Calculus II 
324-101  เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6) 
 General Chemistry I 
324-102   เคมีทัว่ไป 2  3((3)-0-6) 
 General Chemistry II 
325-101  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
325-106  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2   1(0-3-0) 
 (General Chemistry Laboratory II)  
330-101  หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6) 
 Principles of Biology I 
331-101  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)  
 Fundamental Physics 
333-101  ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)  
 Fundamental Physics Laboratory 
332-102  ฟิสิกส์ของแสง   3((3)-0-6) 
 Physics of Light  
 
 



2) กลุ่มวชิาบังคับ   
     แผนโครงงาน บงัคบัลงรายวชิาโครงงานทางฟิสิกส์ 1 และ 2  43 หน่วยกติ 
 แผนสหกจิศึกษา 
 แบบ 1 ภาคการศึกษา บงัคบัลงรายวชิาสหกิจศึกษา 1  43 หน่วยกติ 
 แบบ 2 ภาคการศึกษา บงัคบัลงรายวชิาสหกิจศึกษา 1 และ 2  49 หน่วยกติ 
332-103  กลศาสตร์   3((3)-0-6) 
 Mechanics    
332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า   3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Theory    
333-103  ปฏิบติัการกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า   1(0-3-0) 
 Mechanics and Electromagnetism Laboratory 
332-201  การสั่นและคล่ืน   3((3)-0-6) 
 Vibrations and Waves  
332-202  ฟิสิกส์เชิงความร้อน   3((3)-0-6) 
 Thermal Physics  
332-203  ฟิสิกส์ยคุใหม่   3((3)-0-6) 
 Modern Physics 
332-204  กลศาสตร์ควอนตมั   3((3)-0-6) 
 Quantum Mechanics  
332-205  วธีิเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์   3((3)-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics  
332-206  ฟิสิกส์เชิงคานวณ   3((3)-0-6) 
 Computational Physics  
333-201  ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 1   1(0-3-0) 
 Advanced Physics Laboratory I  
333-202  ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 2   1(0-3-0) 
 Advanced Physics Laboratory II  
332-302  สัมมนาทางฟิสิกส์   1(0-2-1) 
 Seminar in Physics  
332-401  โครงงานทางฟิสิกส์ 1   3(0-9-0) 
 Project in Physics I 
332-402  โครงงานทางฟิสิกส์ 2   3(0-9-0) 
 Project in Physics II  



332-403  สหกิจศึกษา 1   6(0-40-0) 
 Cooperative Education I  
332-404  สหกิจศึกษา 2   6(0-40-0) 
 Cooperative Education II  
กลุ่มชุดรายวชิา (module) 
332-381  ชุดวชิาฟิสิกส์ของการวดัและเคร่ืองมือวดั   9((5)-12-10) 
 Module: Physics of Measurement and Measuring Instruments 

3) กลุ่มวชิาเลือก  19 หน่วยกติ 
3.1) รายวชิาปฏิบัติการ 

แผนโครงงานและแผนสหกจิศึกษา ใหเ้ลือกจากรายวชิาต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย 1 หน่วยกิต 
333-311  ปฏิบติัการทศันศาสตร์ประยกุต ์  1(0-3-0) 
 Applied Optics Laboratory  
333-312  ปฏิบติัการเยือ่   1(0-3-0) 
 Membrane Laboratory  
333-322  การส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม   1(0-3-0) 
 Geophysical Surveys  
333-331  ปฏิบติัการฟิสิกส์นิวเคลียร์   1(0-3-0) 
 Nuclear Physics Laboratory  
333-341  ปฏิบติัการฟิสิกส์วสัดุ   1(0-3-0) 
 Materials Physics Laboratory  
333-351 ปฏิบติัการเทคโนโลยพีลาสมา   1(0-3-0) 
 Plasma Technology Laboratory  
333-361  ปฏิบติัการชีวฟิสิกส์   1(0-3-0) 
 Biophysics Laboratory  

3.2) รายวชิาเลือกเฉพาะทาง 
แผนโครงงาน ใหเ้ลือกรายวชิาจากกลุ่มวชิา ๑-๑๐ จ านวนอยา่งนอ้ย  18 หน่วยกิต 
แผนสหกจิศึกษา 

แบบ 1 ภาคการศึกษา ใหเ้ลือกรายวชิาจากกลุ่มวชิา ๑-๙ จ านวนอยา่งนอ้ย 12 หน่วยกิต 
  และจากกลุ่มวชิา ๑๐ จ านวนอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต 

แบบ 2 ภาคการศึกษา ใหเ้ลือกรายวชิาจากกลุ่มวชิา ๑-๙ จ านวนอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต 
  และจากกลุ่มวชิา ๑๐ จ านวนอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต 
 



 
๑. กลุ่มวชิาฟิสิกส์ทัว่ไป 
332-211  นาโนเทคโนโลยเีบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
 Introduction to Nanotechnology  
332-311  ทศันศาสตร์ประยกุต ์  3((3)-0-6) 
 Applied Optics  
332-312  ฟิสิกส์เชิงค านวณขั้นสูง   3((3)-0-6) 
 Advanced Computational Physics  
332-313  เทคนิคการถ่ายภาพและปัญญาประดิษฐ ์  3((3)-0-6) 
 Imaging Techniques and Artificial Intelligence 
332-314  ฟิสิกส์บรรยากาศ   3((3)-0-6) 
 Atmospheric Physics  
332-315  การฝึกงาน   1(0-6-0) 
 Job Training  
332-316  การน าพาผา่นเยือ่และเทคโนโลย ี  3((3)-0-6) 
 Membrane Transport and Technology  
332-317  การประยกุตใ์ชเ้ยือ่ในอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 
 Membrane Applications in Industry  
332-411  หวัขอ้พิเศษทางฟิสิกส์ 1   3((3)-0-6) 
 Special Topics in Physics I  
332-412  หวัขอ้พิเศษทางฟิสิกส์ 2   3((3)-0-6) 
 Special Topics in Physics II  
332-413  ปัญญาประดิษฐป์ระยกุตท์างฟิสิกส์   3((3)-0-6) 
 Applied Artificial Intelligence in Physics 

๒. กลุ่มวชิาธรณฟิีสิกส์ 
332-321  ธรณีฟิสิกส์ของโลก   3((3)-0-6) 
 Global Geophysics  
332-322  การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์   3((3)-0-6) 
 Exploration Geophysics  
332-323  ธรณีวทิยาและธรณีพิบติัภยั   3((2)-3-4) 
 Geology and Geohazards  
 
 



332-421  ธรณีฟิสิกส์ส าหรับงานวศิวกรรมและงานส่ิงแวดลอ้ม  3((2)-3-4) 
 Engineering and Environmental Geophysics 
332-422  แผน่ดินไหววทิยา   3((2)-3-4) 
 Seismology  
332-423  สภาพอากาศและภูมิอากาศ   3((2)-3-4) 
 Weather and Climate  

๓. กลุ่มวชิาฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 
332-331  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1   3((3)-0-6) 
 Nuclear Physics I) 
332-332  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2   3((3)-0-6) 
 Nuclear Physics II  
332-431  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต ์1   3((3)-0-6) 
 Applied Nuclear Physics I  
332-432  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยกุต ์2   3((3)-0-6) 
 Applied Nuclear Physics II  
332-433  พลงังานนิวเคลียร์และส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 Nuclear Energy and Environment  
332-434  ฟิสิกส์ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเคร่ืองเร่งอนุภาค  3((3)-0-6) 
 Physics of Nuclear Reactor and Particle Accelerator 

๔. กลุ่มวชิาฟิสิกส์วสัดุ 
332-341  ฟิสิกส์วสัดุ 1   3((3)-0-6) 
 Materials Physics I  
332-342  ฟิสิกส์วสัดุ 2   3((3)-0-6) 
 Materials Physics II  
332-441  วสัดุฉลาด   3((3)-0-6) 
 Smart Materials  
332-442  วสัดุส าหรับเซนเซอร์อจัริยะและการเก็บเก่ียวพลงังาน  3((3)-0-6) 
 Materials for Smart Sensors and Energy Harvesting 
332-443  ฟิสิกส์สถานะของแขง็   3((3)-0-6) 
 Solid State Physics 
 



๕. กลุ่มวชิาเทคโนโลยพีลาสมาและพลงังาน 
332-351  เทคโนโลยสุีญญากาศ   3((3)-0-6) 
 Vacuum Technology  
332-352 เทคโนโลยพีลาสมา   3((3)-0-6) 
 Plasma Technology  
332-353  เทคโนโลยพีลงังาน   3((3)-0-6) 
 Energy Technology  
332-451  ฟิสิกส์พลาสมาเบ้ืองตน้   3((3)-0-6) 
 Introduction to Plasma Physics  
332-452  ฟิสิกส์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชนัท่ีควบคุมไดเ้บ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Controlled Fusion 
332-453  เทคโนโลยทีางฟิวชนั   3((3)-0-6) 
 Fusion Technology  

๖. กลุ่มวชิาชีวฟิสิกส์และฟิสิกส์การแพทย์ 
332-361  ฟิสิกส์ชีวการแพทย ์  3((3)-0-6) 
 Biomedical Physics  
332-362  ไบโอเซนเซอร์ส าหรับชีวติ   3((3)-0-6) 
 Biosensor for life  
332-363  การพฒันาอุปกรณ์เชิงแสง   3((3)-0-6) 
 Optical Device Development  

๗. กลุ่มวชิาดาราศาสตร์ 
332-371  ดาราฟิสิกส์   3((3)-0-6) 
 Astrophysics   
332-372  กาแล็กซีและเอกภพวทิยา   3((3)-0-6) 
 Galaxies and Cosmology  

๘. กลุ่มชุดวชิาโมดูล-เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
332-481  ชุดวชิาวสัดุกกัเก็บพลงังานและทาความเยน็ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 6((3)-9-6) 
 ส าหรับแบตเตอร่ียานยนตไ์ฟฟ้า 
 Module: Materials of Energy Storage and Ecofriendly Cooling for Electric  
 Vehicle Battery 
 



332-482  ชุดวชิาการสังเคราะห์และการตรวจคุณลกัษณะของอนุภาคนาโนและเส้นใย  6((3)-9-6) 
 นาโนส าหรับประยกุตใ์ชเ้ป็นเซนเซอร์  
 Module: Fabrication and Characterizations of Nanoparticles and Nanofibers  
 for Sensor Applications 
332-483  ชุดวชิาการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมและการวเิคราะห์ภาพดว้ยปัญญาประดิษฐ์เพื่อ  6((3)-9-6) 
 อุตสาหกรรม  
 Module: Spectral Imaging and Image Processing with Artificial Intelligence for Industry 
332-484  ชุดวชิาอาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส าหรับอุตสาหกรรม   6((3)-9-6) 
 Module: Arduino Microcontroller for Industry 
332-485 ชุดวชิาเคร่ืองมือในฟิสิกส์ชีวการแพทย ์   6((5)-3-10) 
 Module: Biomedical Physics Tools 
332-486  ชุดวชิาการพฒันาเกมส์ท่ีใชห้ลกัฟิสิกส์    6((5)-3-10) 
 Module: Game Development using Physics  
๙. กลุ่มวชิาฟิสิกส์ทฤษฎ ี
332-391  กลศาสตร์ขั้นสูง    3((3)-0-6) 
 Advanced Mechanics  
332-392  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง    3((3)-0-6) 
 Advanced Electromagnetic Theory  
332-393  กลศาสตร์ควอนตมัขั้นสูง    3((3)-0-6) 
 Advanced Quantum Mechanics  
332-394  ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตมั    3((3)-0-6) 
 Quantum Statistical Physics  
332-395  สัมพทัธภาพทัว่ไป    3((3)-0-6) 
 General Relativity  
332-396  สารสนเทศควอนตมั    3((3)-0-6) 
 Quantum Information  
332-397  สนามโนม้ถ่วงควอนตมัลูป    3((3)-0-6) 
 Loop quantum gravity  
332-398  คล่ืนในตวักลางซบัซอ้น    3((3)-0-6) 
 Waves in complex media  
332-491  ทศันศาสตร์ควอนตมั    3((3)-0-6) 
 Quantum Optics  
 



332-492  ควอนตมัการคานวณเชิงทอพอโลยเีบ้ืองตน้    3((3)-0-6) 
 Introduction to Topological Quantum Computation 
332-493  สสารควอนตมัเชิงทอพอโลยเีบ้ืองตน้    3((3)-0-6) 
 Introduction to Topological Quantum Matter 
๑๐. กลุ่มวชิาด้านวศิวกรรม 

เลือก จ านวน 6 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
200-115  พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม    3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
200-117  เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน    2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
225-221  วศิวกรรมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 Safety and Environmental Engineering 
225-371  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมสมยัใหม่    3((3)-0-6) 
 Modern Industrial Plant Design  
226-113  พื้นฐานกระบวนการผลิต    2((1)-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes  
 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือรายวิชาอ่ืนๆ ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส์ ภายใตค้วามเห็นชอบของกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ สาขาฟิสิกส์ 
  
3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจและเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ 
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้ โดยความเห็นชอบของหลักสูตรฟิสิกส์และเป็น
จ านวนอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                      จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
322-101 แคลคูลสั 1  3((3)-0-6)  
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3((3)-0-6)  
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0)  
330-101 หลกัชีววทิยา 1  3((3)-0-6)  
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1  1(0-3-0)  
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)  
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)  
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4)  
 รวม  17(x-x-x)  
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                          จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
322-102 แคลคูลสั 2  3((3)-0-6) 
324-102 เคมีทัว่ไป 2  3((3)-0-6) 
325-106 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2  1(0-3-0) 
332-102 ฟิสิกส์ของแสง  3((3)-0-6) 
332-103 กลศาสตร์  3((3)-0-6) 
332-104 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
333-103 ปฏิบติัการกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า  1(0-3-0) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 รวม  18(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
แผนโครงงาน 

ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-201 การสั่นและคล่ืน  3((3)-0-6)  
332-203 ฟิสิกส์ยคุใหม่  3((3)-0-6)  
332-205 วธีิเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์  3((3)-0-6)  
333-201 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 1  1(0-3-0)  
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  2((2)-0-4)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z)  
890-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z)  
 รวม  17(x-y-z)  
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน  3((3)-0-6) 
332-204 กลศาสตร์ควอนตมั  3((3)-0-6) 
332-206 ฟิสิกส์เชิงคานวณ  3((3)-0-6) 
333-202 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 2  1(0-3-0) 
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
890-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและการส่ือสาร  2(x-y-z) 
 รวม  17(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนสหกจิ (แบบ 1 ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                   จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-201 การสั่นและคล่ืน  3((3)-0-6)  
332-203 ฟิสิกส์ยคุใหม่  3((3)-0-6)  
332-205 วธีิเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์  3((3)-0-6)  
333-201 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 1  1(0-3-0)  
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  2((2)-0-4)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
890-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและการส่ือสาร  2(x-y-z) 
 รวม  17(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                         จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน  3((3)-0-6) 
332-204 กลศาสตร์ควอนตมั  3((3)-0-6) 
332-206 ฟิสิกส์เชิงคานวณ  3((3)-0-6) 
333-202 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-0) 
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6) 
2xx-xxx วชิาเลือกทางวศิวกรรม  3(x-y-z) 
890-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z)  
 รวม  18(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนสหกจิ (แบบ 2 ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                   จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-201 การสั่นและคล่ืน  3((3)-0-6)  
332-203 ฟิสิกส์ยคุใหม่  3((3)-0-6)  
332-205 วธีิเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์  3((3)-0-6)  
333-201 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 1  1(0-3-0)  
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  2((2)-0-4)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
890-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและการส่ือสาร  2(x-y-z) 
 รวม  19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                         จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-202 ฟิสิกส์เชิงความร้อน  3((3)-0-6) 
332-204 กลศาสตร์ควอนตมั  3((3)-0-6) 
332-206 ฟิสิกส์เชิงคานวณ  3((3)-0-6) 
333-202 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-0) 
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6) 
2xx-xxx วชิาเลือกทางวศิวกรรม  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
890-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สาระภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z)  
 รวม  20(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
แผนโครงงาน 

 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-381 ชุดวชิาฟิสิกส์ของการวดัและเคร่ืองมือวดั  9((5)-9-13)  
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3(x-y-z)  
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3(x-y-z)  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)  
              รวม  16(x-y-z)  
             
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์           1(0-2-1) 
332-xxx วชิาเลือกแบบโมดูลหรือวชิาเลือกทางฟิสิกส์        6(x-y-z) 
332-xxx วชิาปฏิบติัการทางฟิสิกส์          1(x-x-x) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป           2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2(x-y-z) 

รวม           16(x-y-z) 
 

แผนสหกจิ (แบบ 1 ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                 จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-381 ชุดวชิาฟิสิกส์ของการวดัและเคร่ืองมือวดั  9((5)-9-13)  
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6)  
2xx-xxx วชิาเลือกทางวศิวกรรม  3((3)-0-6)  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)  
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3((x)-y-z)  

  รวม             19(x-y-z)  
 



ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                  จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์  1(0-2-1) 
332-xxx วชิาเลือกแบบโมดูลหรือวชิาเลือกทางฟิสิกส์  6((x)-y-z) 
332-xxx วชิาปฏิบติัการทางฟิสิกส์  1(x-x-x) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2(x-y-z) 

 รวม           17(x-y-z) 

แผนสหกจิ (แบบ 2 ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                 จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-381 ชุดวชิาฟิสิกส์ของการวดัและเคร่ืองมือวดั  9((5)-9-13)  
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6)  
2xx-xxx วชิาเลือกทางวศิวกรรม  3((3)-0-6)  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)  
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3((x)-y-z)  

  รวม             19(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                  จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-302 สัมมนาทางฟิสิกส์  1(0-2-1) 
332-xxx วชิาปฏิบติัการทางฟิสิกส์  1(x-x-x) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป-สุนทรียศาสตร์  2(x-y-z) 

 รวม           14(x-y-z) 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนโครงงาน 

ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ภาคการศึกษาที่ 1  

332-401 โครงงานทางฟิสิกส์ 1  3(0-9-0)  
332-xxx วชิาเลือกทางฟิสิกส์  3((3)-0-6)  
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z)  
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z)  

รวม            11(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                  จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-402 โครงงานทางฟิสิกส์ 2  3(0-9-0) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 

 รวม            11(x-y-z) 

แผนสหกจิ (แบบ 1 ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z)  
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  2(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 

 รวม           12(x-y-z)  

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                  จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-403 สหกิจศึกษา 1  6(0-40-0) 

รวม             6(0-40-0) 
 
 



แผนสหกจิ (แบบ 2 ภาคการศึกษา) 
ภาคการศึกษาที ่1 
                                                                                       จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-403 สหกิจศึกษา 1  6(0-40-0)  

 รวม             6(0-40-0)  

ภาคการศึกษาที ่2 
                                                                                  จ  านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
332-404 สหกิจศึกษา 2            6(0-40-0) 
              รวม             6(0-40-0) 



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ประยกุตค์วามรู้และหลกัการทาง
ฟิสิกส์เพ่ือแกปั้ญหาทางดา้นพลงังาน หรือ 
สุขภาพ หรือ ส่ิงแวดลอ้ม หรือการเกษตร 
หรืออุตสาหกรรม 

บรรยายแบบ active learning คน้ควา้ 
อภิปราย 

การบา้น/รายงาน  
สอบวดัผล 
การน าเสนอหนา้ชั้น 
การตอบคาถาม 

PLO2 ใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือทางฟิสิกส์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

เรียนรายวชิาปฏิบติัการ /วชิาโครงงาน 
ฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือ 

รายงานปฏิบติัการ 
การตอบค าถาม/การแสดงความคิดเห็น 

PLO3 บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ผา่น
กระบวนทดลองทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ฟิสิกส์, หรือ
สร้างช้ินงานหรือส่ิงประดิษฐเ์พ่ือแกปั้ญหา
ในงาน 

เรียนรายวชิาโครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษา คน้ควา้ อภิปราย 

รายงานโครงงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
การน าเสนอผลงาน/ช้ินงาน 

PLO4 ส่ือสารดว้ยภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรง
ความหมาย 

รายงานหนา้ชั้น 
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

การตอบค าถาม 

PLO5 มีภาวะผูน้ าและท างานร่วมกนัเป็น
ทีม  

มอบหมายงาน 

แบ่งกลุ่มท างานเป็นทีม 

รายงานหนา้ชั้น วดัการท างานกนัเป็น
ทีม 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม
อภิปรายกลุ่ม 

PLO6 มีวินยั เคารพในกฎระเบียบของ
สงัคม และปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูส้อนทาใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง 
มอบหมายงาน 

การส่งงานตามเวลา 
การไม่ลอกงานส่ง 
การปฏิบติัตามระเบียบ วนิยัในการเขา้
เรียน 
การปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 
สำขำวชิำฟิสิกส์ 

332-101 ฟิสิกส์พืน้ฐำน 3((3)-0-6) 
Fundamental Physics 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
เวกเตอร์ แรงและการเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน โมเมนตมั การสั่นและคล่ืน เสียง กลศาสตร์ 

ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทศันศาสตร์ ฟิสิกส์ยคุใหม ่
Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; sound; fluid 

mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and optics; modern physics 

333-101 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์พืน้ฐำน 1(0-3-0) 
Fundamental Physics Laboratory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: 332-101 
เรียนควบกนั: 332-101 
การวดัและความผดิพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ สปริง 

และการสั่น คล่ืนน่ิงในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั เกรตติงเล้ียวเบน 

Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; spring and 
oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct current circuit; alternating 
current circuit; diffraction gratings 

332-102 ฟิสิกส์ของแสง 3((3)-0-6) 
Physics of Light  
เรียนก่อน: 332-101 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 



ธรรมชาติของแสง การสะทอ้นและการหกัเห ดิสเพอร์ชนั การโพลาไรซ์ การกระเจิงของแสง 
การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์แบบต่าง ๆ การแทรกสอดและการเล้ียวเบน ฮอโลกราฟี ปรากฏการณ์
เก่ียวกบัแสง อุปกรณ์เก่ียวกบัแสง 

Nature of light; reflection and refraction; dispersion; polarization; scattering of light; image 
formation by mirrors and lenses; interference and diffraction; holography; optical phenomena; optical 
instruments 

332-103 กลศำสตร์          3((3)-0-6) 
Mechanics  
เรียนก่อน: 332-101 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การวเิคราะห์เวกเตอร์ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั การเคล่ือนท่ีแบบซิมเพิลฮาร์มอนิก การเคล่ือนท่ี

ของอนุภาคในสามมิติ การเคล่ือนท่ีในกรอบอา้งอิงไม่เฉ่ือย ความโนม้ถ่วงและแรงศูนยก์ลาง ระบบอนุภาค 
วตัถุแขง็เกร็ง กลศาสตร์แบบลากรองจแ์ละแบบแฮมิลตนัเบ้ืองตน้ 

Vector analysis; Newton’ s laws of motion; simple harmonic motion; motion of a particle in three 
dimensions; motions in non- inertial reference frame; gravitationand central forces; system of particles; 
rigid bodies; introduction to Lagrangian and Hamiltonian mechanics 

332-104 ทฤษฎแีม่เหลก็ไฟฟ้ำ         3((3)-0-6) 
Electromagnetic Theory  
เรียนก่อน: 332-101 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ไฟฟ้าสถิตย ์ปัญหาค่าขอบ สนามไฟฟ้าในตวักลาง แม่เหล็กสถิตย ์สนามแม่เหล็กในตวักลางไฟฟ้า

พลศาสตร์ กระแสไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล ์คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผเ่บ้ืองตน้ 
Electrostatics; boundary value problem; electric fields in matter; magnetostatics; magnetic fields 

in matter; electrodynamics; Maxwell’ s equations; introduction to electromagnetic waves and radiation 
 
 
 
 



333-103 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์และแม่เหลก็ไฟฟ้ำ       1(0-3-0) 
Mechanics and Electromagnetism Laboratory 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: 332-103 และ 332-104 
เรียนควบกนั: - 
สมดุลแรง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม โมเมนตมัและการชน โมเมนตข์องความเฉ่ือย ความหนืด  

ตวัเก็บประจุ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กโลก การใชง้านออสซิลโลสโคป 
Force equilibrium; circular motion; momentum and collision; moment of inertia; viscosity; 

capacitor; electric field; earth magnetic field; oscilloscope 

332-201 กำรส่ันและคล่ืน         3((3)-0-6) 
Vibrations and Waves  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การสั่นอยา่งอิสระ การสั่นท่ีถูกหน่วง การสั่นท่ีถูกแรงบงัคบั การสั่นแบบคู่ควบ คล่ืนเคล่ือนท่ี  

คล่ืนน่ิง ดิสเพอร์ชนัของคล่ืน การสะทอ้น การแทรกสอด การเล้ียวเบน การโพลาร์ไรซ์ 
Free oscillations; damped oscillations; forced oscillations; coupled oscillations; travelling waves; 

standing waves; dispersion; reflection; interference; diffraction; polarization 

332-202 ฟิสิกส์เชิงควำมร้อน         3((3)-0-6) 
Thermal Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
อุณหภูมิและความร้อน กฎขอ้ท่ีศูนยข์องอุณหพลศาสตร์ สมการสถานะของก๊าซอุดมคติและ 

ก๊าซแวนเดอร์วาลส์ งานและพลงังาน กฎขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการทรอทลิง วฏัจกัรคาร์
โนทเ์คร่ืองยนตค์วามร้อนและเคร่ืองท าความเยน็ เอนโทรปี กฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ ฟังกช์นัเฮลม์
โฮลตซ์ฟังกช์นักิบส์ กฎขอ้ท่ีสามของอุณหพลศาสตร์ การเปล่ียนสถานะและสมดุลระหวา่งสถานะ สถิติแบบ
แมกซ์เวลล-์โบลซ์มานน์ เฟร์มิ-ดิแรก และโบซ-ไอสไตน์ 

Temperature and heat; the zero law of thermodynamics; equation of state of ideal gas and van der 
Waals gas; work and energy; the first law of thermodynamics; throttling process; Carnot cycle; heat engine 



and refrigerator; entropy; the second law of thermodynamics; Helmholtz function; Gibbs function; the 
third law of thermodynamics; phase transition and equilibrium between phases; Maxwell-Boltzmann, 
Fermi-Dirac and Bose-Einstein statistics 

 
332-203 ฟิสิกส์ยุคใหม่          3((3)-0-6) 

Modern Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษ รากฐานของกลศาสตร์ควอนตมั โครงสร้างของอะตอม โครงสร้างของ 

โมเลกุล กลศาสตร์เชิงสถิติ ฟิสิกส์สถานะของแขง็ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 
Theory of special relativity; foundations of quantum mechanics; atomic structure; molecular 

structure; statistical mechanics; solid state physics; nuclear physics and elementary particles 

332-204 กลศำสตร์ควอนตัม         3((3)-0-6) 
Quantum Mechanics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-203 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ฟังกช์นัเจาะจงและตวัด าเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยแบบไม่ข้ึนกบัเวลาชนิดหน่ึง 

มิติและสามมิติ ปริภูมิฮิลเบิร์ตและสัญกรณ์ดิแรก ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์ โมเมนตมัเชิงมุม สปิน 
อะตอมไฮไดรเจน 

Wave functions and operators; time- independent Schrodinger equation in one dimension and 
three dimensions; Hilbert spaces and Dirac’s notations; harmonic oscillator; angular momentum; spin; 
hydrogen atom 

332-205 วธีิเชิงคณติศำสตร์ในฟิสิกส์        3((3)-0-6) 
Mathematical Methods in Physics 
เรียนก่อน: 322-102 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย ปัญหาค่าขอบ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟู 



เรียร์ การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์แคลคูลสัขั้นสูง พีชคณิตเชิงเส้น 
Ordinary differential equations; partial differential equations; boundary value problems; Fourier 

series and Fourier transform; Laplace transform; advanced vector calculus; linear algebra 
 

332-206 ฟิสิกส์เชิงคำนวณ         3((3)-0-6) 
Computational Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-205 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การโปรแกรมภาษาไพธอน กราฟและการวเิคราะห์ผล ความคลาดเคล่ือนเชิงตวัเลข ระบบสมการ

เชิงเส้นแบบพีชคณิต การประมาณค่าในช่วงและการปรับเส้นโคง้ การหารากของสมการ การหาอนุพนัธ์ 
เชิงตวัเลข การหาปริพนัธ์เชิงตวัเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัโดยวิธีการเชิงตวัเลข 

Python programming; graph and analysis; numerical error; systems of linear algebraic equations; 
interpolation and curve fitting; roots of equations; numerical differentiation; numerical integration; 
numerical solutions of ordinary differential equations 

333-201 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ข้ันสูง 1        1(0-3-0) 
Advanced Physics Laboratory I  
เรียนก่อน: 333-103 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ไจโรสโคป สมบติัยดืหยุน่ของสสาร โมเมนตแ์ม่เหล็ก ดชันีหกัเห ความยาวโฟกสัของเลนส์นูน 

และเลนส์เวา้ การปลดปล่อยอิเล็กตรอนดว้ยความร้อน การดูดกลืนรังสีบีตาและแกมมา 
Gyroscope; elastic properties of matter; magnetic moment; index of refraction; focal lengths of 

convex and concave lenses; thermionic emission of electrons; Beta and Gamma absorption 

333-202 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ข้ันสูง 2        1(0-3-0 
Advanced Physics Laboratory II)  
เรียนก่อน: 333-201 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 



เพนดูลมัแทจ้ริง การสั่นพอ้งในวงจรอนุกรม RLC คล่ืนน่ิง บีต ดิสเพอร์ชนัของแสง การแทรกสอด
ของแสงจากฟิลม์บาง อินเตอร์เฟอรอมิเตอร์แบบไมเคิลสัน 

Physical pendulum; resonance in RLC series circuit; standing waves; beats; dispersion of light; 
thin-film interference; Michelson interferometer 

 
332-381 ชุดวชิำฟิสิกส์ของกำรวดัและเคร่ืองมือวดั       9((5)-12-10) 

Physics of Measurement and Measuring Instruments 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
เคร่ืองมือช่างและการใชง้าน เทคนิคงานโลหะ เช่น การเช่ือม การกลึง และการกดั การสร้าง 

อุปกรณ์ทางฟิสิกส์อยา่งง่าย การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ การเขียนแบบและออกแบบอุปกรณ์ทาง 
ฟิสิกส์ การพิมพส์ามมิติ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ ทฤษฎีเบ้ืองตน้ของสารก่ึงตวัน า การวเิคราะห์วงจร
ไดโอดและการประยกุต ์วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า การวเิคราะห์สัญญาณนอ้ยและ
ความถ่ีต ่า แนะน าลอจิกเกตและออปแอมป์ ปฏิบติัการทางอิเล็กทรอนิกส์ หลกัมาตรวทิยา ความไม่แน่นอน
ของการวดั การสอบกลบัและการสอบเทียบ เคร่ืองมือวดัทางมาตรวทิยาและมาตรวทิยาในระบบคุณภาพ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ปฏิบติัการตามกลุ่มวจิยัในภาควชิาฟิสิกส์ 

Workshop tools and usage; metalworking techniques such as welding, turning and milling; 
making basic physics instruments; repair and maintenance of scientific instruments; drawing and designing 
physics equipment; 3 D printing; basic circuit theory; semiconductor theory; diode circuit analysis and 
applications; transistor circuits; amplifier circuits; small- signal and lowfrequency analysis; introduction to 
logic gates and op-amp; electronics laboratory; Principles of metrology; measurement uncertainty; 
traceability and calibration; metrological equipment and quality system; scientific instruments in research; 
laboratories by research groups in the Department of Physics 

332-302 สัมมนำทำงฟิสิกส์         1(0-2-1) 
Seminar in Physics  
เรียนก่อน: ตอ้งเรียนกลุ่มวชิาบงัคบัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต 
เรียนผา่นก่อน: 332-201 และ 332-203 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การสืบคน้ผลงานวจิยั การอ่านบทความวจิยั การเขียนบทคดัยอ่ การเตรียมส่ือน าเสนอ การ 

น าเสนอและการร่วมรับฟังสัมมนา 



Literature search; abstract writing; research article reading; seminar preparation, presentation and 
participation 

 
332-401 โครงงำนทำงฟิสิกส์ 1         3(0-9-0) 

Project in Physics I  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: ตอ้งสอบผา่นกลุ่มวชิาบงัคบัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิต 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ฝึกการท าวจิยัในสาขาฟิสิกส์ 
Training research in physics 

332-402 โครงงำนทำงฟิสิกส์ 2         3(0-9-0) 
Project in Physics II  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-401 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ฝึกการท าวจิยัในสาขาฟิสิกส์ 
Training research in physics 

332-403 สหกจิศึกษำ 1          6(0-40-0) 
Cooperative Education I  
เรียนก่อน: 332-381, 332-302 
เรียนผา่นก่อน: ตอ้งสอบผา่นกลุ่มวชิาบงัคบัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิตและรายวชิาบงัคบักลุ่ม      
                        11 อยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต และเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ปฏิบติังานและศึกษาระบบการท างานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทาง 

ฟิสิกส์ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา เพื่อพฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน 
หอ้งเรียนกบัประสบการณ์การท างาน ท ารายงานสรุปเพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการ
ประเมินผล 

Practice and study in organizations related to physics at least 1 6 weeks or one semesterin order to 
develop occupational skills by integrating knowledge and work experiences; carry out a report and submit 
to academic advisors and the organization’ s officer for the assessment process 



332-404 สหกจิศึกษำ 2          6(0-40-0) 
Cooperative Education II 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-403 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ปฏิบติังานและศึกษาระบบการท างานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทาง 

ฟิสิกส์ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา เพื่อพฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน 
หอ้งเรียนกบัประสบการณ์การท างาน ท ารายงานสรุปเพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการ
ประเมินผล 

Practice and study in organizations related to physics at least 1 6 weeks or one semesterin order to 
develop occupational skills by integrating knowledge and work experiences; carry out a report and submit 
to academic advisors and the organization’ s officer for the assessment process 

332-211 นำโนเทคโนโลยเีบื้องต้น         3((3)-0-6) 
Introduction to Nanotechnology  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ความหมายและประวติัของนาโนเทคโนโลยี ขอ้จ ากดัพื้นฐานของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและ 

ความจ าเป็นของนาโนเทคโนโลยี ภาพรวม ทิศทางและสถานภาพของนาโนเทคโนโลยีของโลก ผลของ 
ปรากฏการณ์ควอนตมัและสมบติัใหม่ ๆ ของวสัดุในระดบันาโน นาโนเทคโนโลยกีบันวตักรรมดา้น
อุตสาหกรรม ตวัอยา่งวสัดุนาโนท่ีมีโครงสร้างแบบ 3, 2, 1 และ 0 มิติ กระบวนการสังเคราะห์และเทคนิค
การวเิคราะห์ส าหรับวสัดุนาโน 

Definition and history of nanotechnology; fundamental limitations of current technology and 
necessity of nanotechnology; overview, direction and status of world nanotechnology; quantum effect and 
novel properties of materials in nanoscale; nanotechnology for industrial innovations; examples of 
nanomaterials with 3 - , 2 - , 1 - , and 0 - dimensional structure; fabrication and characterization techniques 
for nanomaterials 

 
 
 
 



332-311 ทัศนศำสตร์ประยุกต์         3((3)-0-6) 
Applied Optics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-201 และ 332-205 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ธรรมชาติของแสง ทศันศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทศันศาสตร์เชิงกายภาพ การค านวณและการออกแบบ

ทางแสง อุปกรณ์วดัความเขม้แสง แหล่งก าเนิดแสง เลเซอร์ เส้นใยน าแสง การส่องสวา่ง การแผรั่งสีสเปก
โตรกราฟ โฮโลแกรม ทศันอุปกรณ์ในวงการทหาร แพทย ์อุตสาหกรรม และวจิยั 

Nature of light; geometrical optics; physical optics; calculation and design in optics; light intensity 
detectors; light sources; lasers; fiber- optics; illumination; radiation; spectrograph; hologram; optical 
devices in military, medicine, industry, and research 

332-312 ฟิสิกส์เชิงคำนวณข้ันสูง         3((3)-0-6) 
Advanced Computational Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผ่ำนก่อน: 332-206 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกัน: - 
ทบทวนการโปรแกรมภาษาไพธอน การโปรแกรมเพื่อจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ การ 

วเิคราะห์ขอ้มูลและวชิวลไลเซชนั การจ าลองเก่ียวกบัพลศาสตร์แบบดั้งเดิมและแบบไม่เป็นเชิงเส้น การ
เคล่ือนท่ีของคล่ืน การเคล่ือนท่ีของของไหล แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอนตมั อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์
สถิติ และระบบทางชีวภาพ 

Review of python programming; programming for simulating physical phenomena; data analysis 
and visualization; simulations in classical and nonlinear dynamics, wave motions, fluid dynamics, 
electricity and magnetism, quantum mechanics, thermodynamics and statistical physics, and biological 
systems 

332-313 เทคนิคกำรถ่ำยภำพและปัญญำประดิษฐ์       3((3)-0-6) 
Imaging Techniques and Artificial Intelligence 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: 333-311 
เรียนควบกนั: - 



การออกแบบและจ าลองระบบทศันศาสตร์เพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายภาพแบบมลัติสเปกตรัล 
และไฮเปอร์สเปกตรัล การถ่ายภาพความร้อน เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมือน มโนมติของปัญญาประดิษฐ์ 
การเรียนรู้ของเคร่ืองและการเขียนโปรแกรม โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนั การเช่ือมโยงการถ่ายภาพ
กบัการเรียนรู้ของเคร่ือง การแยกแยะประเภทของภาพ การจดจ ารูปแบบ การตรวจจบัและจดจ าใบหนา้ 
ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม 

Optical imaging system design and simulation; multispectral and hyperspectral imaging; thermal 
imaging; virtual reality technology; concept of artificial intelligence; machine learning and coding; 
convolutional neural network; connection of optical imaging with machine learning; image classification; 
pattern recognition; face detection and recognition; case study in industrial applications 

332-314 ฟิสิกส์บรรยำกำศ         3((3)-0-6) 
Atmospheric Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
โครงสร้างและองคป์ระกอบของบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์ของอากาศแหง้และอากาศช้ืน 

แผนภูมิอากาศพลศาสตร์ สมดุลอุทกสถิต สมการการเคล่ือนท่ีของอากาศในระบบพิกดัต่าง ๆ การไหลแบบ 
สมดุล การไหลแบบไม่สมดุล อากาศพลศาสตร์ในแบบออยเลอร์และลากรานจ์ กระแสวน การถ่ายเท
พลงังานทางรังสีและสมดุลรังสีของโลก การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 

Atmospheric structure; thermodynamics of dry air and moist air; the aerological diagram; 
hydrostatic equilibrium; equation of motion of air parcel in various coordinates; Balance flow; Euler and 
Lagrange pictures of air motions; vorticity; radiant energy transfer and the radiation balance of the Earth; 
climate change 

332-315 กำรฝึกงำน          1(0-6-0) 
(Job Training)  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-381 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ฝึกงานพิเศษในหอ้งปฏิบติัการวจิยั โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน ในเร่ือง 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาฟิสิกส์เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ ทกัษะ ฝึกหดัการประยกุตใ์ชว้ชิาฟิสิกส์ตลอดจน 
การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น จะตอ้งใชเ้วลาในภาคฤดูร้อนไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละไม่ต ่ากวา่ 25 
ชัว่โมง 



 
Special job training in research Laboratoryoratories; industrial plant, government organizations 

and private sectors; nature of jobs must involve some physics utilization; students will gain experience 
skills and practice in applying physics to actual work together with ability to work with others; most 
training may be undertaken during summer for a period not less than 6 weeks; each week not less than 25 
hour 
332-316 กำรน ำพำผ่ำนเย่ือและเทคโนโลยี        3((3)-0-6) 

Membrane Transport and Technology  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ชนิดของเยือ่สังเคราะห์ การผลิตและการข้ึนรูปเยือ่ หลกัการและทฤษฎีการ แยกดว้ยเยือ่ - 

สังเคราะห์ ฟลกัซ์และผลของการแยก เยือ่นิวเคลียร์พอร์ การปรับปรุงผวิเยือ่ดว้ยเทคนิคทางฟิสิกส์ การแยก
แก๊สและไอ เยือ่แลกเปล่ียนประจุและการแยกดว้ยไฟฟ้า ปรากฏการณ์การอุดตนั การตรวจวดัเยื่อดว้ยวธีิฟู
เรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 

Types of synthetic membranes; manufacturing and membrane modules; principles and theories 
related to separation by synthetic membranes; fluxes and separation performances; nuclear pore 
membranes; membrane surface modification using physics technique; gas and vapor separation; ion 
exchange membranes and electrodialysis processes; fouling phenomena; Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy 

332-317 กำรประยุกต์ใช้เย่ือในอุตสำหกรรม       3((3)-0-6) 
Membrane Applications in Industry  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-381 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การประยกุตใ์ชเ้ยือ่ในการผลิตน ้าบริสุทธ์ิระดบัอลัตรา การบ าบดัน ้าเสีย การก าจดัเกลือ การ 

ประยกุตใ์ชเ้ยือ่ในเทคโนโลยอีาหารและการแยกแก๊ส 
Applications of membrane in water purification using ultra-filtration; waste water treatment; 

desalination; membrane in food technology and gas separation 
 
 



 
332-411 หัวข้อพเิศษทำงฟิสิกส์ 1         3((3)-0-6) 

Special Topics in Physics I  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-102 และ 332-204 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ศึกษาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางฟิสิกส์โดยความเห็นชอบจากหลกัสูตรฟิสิกส์ 
Study of interesting topics in physics with an approval of the physics program 

332-412 หัวข้อพเิศษทำงฟิสิกส์ 2         3((3)-0-6) 
Special Topics in Physics II 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-102 และ 332-204 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ศึกษาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางฟิสิกส์โดยความเห็นชอบจากหลกัสูตรฟิสิกส์ 
Study of interesting topics in physics with an approval of the physics program 

332-413 ปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ทำงฟิสิกส์       3((3)-0-6) 
Applied Artificial Intelligence in Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-206 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
บทน าสู่การเรียนรู้ของเคร่ือง การฝึกนิวรัลเน็ตเวิร์ค ขั้นตอนวธีิแบบแผย่อ้นกลบั การวเิคราะห์ 

เครือข่าย การจ าแนกรูปภาพ เครือข่ายแบบคอนโวลูชนั การสร้างภาพกระตุน้เครือข่าย เครือข่ายท่ีกลบัมาอีก 
การเรียนรู้แบบสนบัสนุน เกรเดียนตน์โยบาย การประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายนิวรัลในทางวทิยาศาสตร์ 

Introduction to machine learning; training a neutral network; backpropagation algorithm; 
analyzing a network; image classification; convolutional networks; visualization of neuron activations; 
recurrent networks; reinforcement learning; policy gradient; neural network applications in science 

333-311 ปฏิบัติกำรทัศนศำสตร์ประยุกต์        1(0-3-0) 
Applied Optics Laboratory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 



เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาทศันศาสตร์ประยกุต ์
Laboratory related to the Applied Optics course 

333-312 ปฏิบัติกำรเย่ือ          1(0-3-0) 
Membrane Laboratory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-316 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การผลิตเมมเบรนดว้ยวธีิการเปล่ียนเฟส การทดสอบการกรองเมมเบรนแบบปิดตาย การทดสอบ

การซึมผา่นของแก๊ส การทดสอบประสิทธิภาพในการกกักนัเกลือ การปรับปรุงผิวเยือ่ดว้ยเทคนิคการรังสียูวี 
Membrane preparation using phase inversion method; dead- end stirred cell membrane 

filtration; gas permeation testing; salt rejection; membrane surface modification using UV 

332-321 ธรณฟิีสิกส์ของโลก         3((3)-0-6) 
Global Geophysics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
เพลทเทคโทนิกส์และการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก สนามโนม้ถ่วงของโลก สมบติัยดืหยุน่และ 

สมบติัทางไฟฟ้าของโลก กมัมนัตภาพรังสีและความร้อนภายในโลก แผน่ดินไหว สนามแม่เหล็กโลกและ
ภาวะแม่แหล็กบรรพกาล การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Plate tectonics and plate movement; gravity of the earth; elastic and electrical properties of the 
Earth; radioactivity and heat in the Earth; earthquakes; geomagnetism and palaeomagnetism; climate 
change 
332-322 กำรสำรวจทำงธรณีฟิสิกส์        3((3)-0-6) 

Exploration Geophysics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: 333-322 
เรียนควบกนั: 333-322 
หลกัการพื้นฐานและการวดัค่าสนามโนม้ถ่วง ค่าสนามแม่เหล็ก ค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้า คล่ืน 



ไหวสะเทือน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสี ความร้อนใตพ้ิภพ การตรวจวดัคล่ืนแผน่ดินไหว เรดาร์
หย ัง่ลึกการหยัง่ลึกดว้ยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล การประยกุตก์ารส ารวจธรณี
ฟิสิกส์ในทางวศิวกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการส ารวจทรัพยากรธรรรมชาติ 

Principles and measurements of gravity; magnetic field; electrical resistivity; seismic; 
electromagnetic waves; radioactivity; geothermal; earthquake seismology; GPR; magnetic resonance 
sounding; data processing and interpretation; application of geophysical methods in engineering, 
environmental and natural resource investigations 
332-323 ธรณวีิทยำและธรณีพบิัติภัย        3((2)-3-4) 

Geology and Geohazards  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
หลกัการทางธรณีวทิยาส าหรับนกัธรณีฟิสิกส์ ประเภทของหินหลกัและแหล่งก าเนิด 

กระบวนการและโครงสร้างทางธรณีวทิยา การเกิดแร่ ไฮโดรคาร์บอนและน ้าใตดิ้น แผน่ดินไหวและสึนามิ 
แผน่ดินถล่มและหลุมยบุ น ้าท่วมและภยัแลง้ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Principles of geology for geophysicists; main rock types and their origin; geological processes and 
structures; occurrence of minerals, hydrocarbon and groundwater; earthquakes and tsunamis; landslides 
and sinkholes; flood and drought; climate change 

332-421 ธรณฟิีสิกส์ส ำหรับงำนวศิวกรรมและงำนส่ิงแวดล้อม     3((2)-3-4) 
Engineering and Environmental Geophysics 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางธรณีฟิสิกส์แบบไม่ท าลายต่าง ๆ ส าหรับการตรวจสอบชั้นดินระดบั 

ต้ืน ล าดบัชั้นหินและโครงสร้าง ทรัพยากรน ้าใตดิ้นและความร้อนใตพ้ิภพ ทรัพยากรแร่ แหล่งทิ้งขยะ แหล่ง
ทางวศิวกรรมโยธา การประเมินอนัตรายจากแผน่ดินไหว 

Application of various non- destructive geophysical methods for investigating shallow subsurface; 
stratigraphy and structures; groundwater and geothermal resources; mineral resources; waste dump sites; 
civil engineering sites; earthquake hazard assessment 

 
 



 
332-422 แผ่นดินไหววิทยำ         3((2)-3-4) 

Seismology 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ความยดืหยุน่ สมการคล่ืน คล่ืนในตวักลางและคล่ืนพื้นผวิ การลดทอนและการกระเจิง เวลาใน 

การเดินทางและเส้นทางรังสีในโลกท่ีเป็นชั้น เคร่ืองวดัแผน่ดินไหว สถานีและเครือข่ายสถานีตรวจวดั
แผน่ดินไหวการแปลความหมายของคล่ืนไหวสะเทือน เวลาเร่ิมตน้ ต าแหน่ง และขนาด ไซสโมเทคโทนิกส์ 

Elasticity; wave equations; body and surface waves; attenuation and scattering; travel time and ray 
path in layered earth; seismometers, seismic stations and networks; interpretation of seismograms; origin 
time, location and magnitude; seismotectonics 

332-423 สภำพอำกำศและภูมิอำกำศ        3((2)-3-4) 
Weather and Climate  

เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 

หลกัการทางกายภาพของอากาศ ปรากฏการณ์สภาพอากาศ รูปแบบสภาพอากาศในเอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใต ้ภูมิอากาศของโลก ปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาพอากาศในอวกาศและเวลา กระแสนา้ใน
มหาสมุทรและลม พร็อกซ่ีสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

Physical principles of weather; weather phenomena; weather patterns in SE Asia; Earth’s climate; 
factors affecting climate over space and time; ocean currents and wind; climate proxies; man-made climate 
change; greenhouse gas emission 

333-322 กำรสำรวจธรณฟิีสิกส์ภำคสนำม        1(0-3-0) 
Geophysical Surveys 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: 332-322 
การประยกุตใ์ชว้ธีิธรณีฟิสิกส์ต่าง ๆ ในสนาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) แรงโนม้ถ่วง 



แม่เหล็ก ความตา้นทานไฟฟ้าและแผน่ดินไหว การออกแบบการส ารวจ การวดัภาคสนาม การประมวลผล
ขอ้มูลและการตีความ 

Applying various geophysical methodologies in the field; global positioning system ( GPS) ; 
gravity; magnetism; electrical resistivity and seismic; survey design; field measurements; data processing 
and interpretation 

332-331 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 1         3((3)-0-6) 
Nuclear Physics I  

เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-203 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 

สมบติัของนิวเคลียส กมัมนัตภาพรังสีและกฎการสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี ฟิสิกส์นิวตรอน 
อนัตรกิริยาระหวา่งรังสีกบัสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจวดัรังสี การป้องกนัอนัตรายจากรังสี 

Nuclear properties; radioactivity and decay law; neutron physics; interaction of nuclear radiations 
with matter; nuclear reaction; radiation detection; introduction to radiation protection 

332-332 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 2         3((3)-0-6) 
Nuclear Physics II  

เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-331 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 

การสลายตวัปล่อยอลัฟา การสลายตวัปล่อยบีตา การสลายตวัปล่อยแกมมา โมเมนตแ์ละสปิน 
นิวเคลียร์ แบบจ าลองนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ แหล่งก าเนิดพลงังานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน เคร่ือง
เร่งอนุภาคเบ้ืองตน้ 

Alpha decay; beta decay; gamma decay; nuclear moment and nuclear spin; nuclear models; 
nuclear force; nuclear energy; physics of elementary particle; introduction to particle accelerators 

332-431 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ประยุกต์ 1        3((3)-0-6) 
Applied Nuclear Physics I 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-331 
เรียนร่วม: 333-431 
เรียนควบกนั: - 



การประยกุตส์มดุลทางกมัมนัตภาพรังสี สถิติการนบัและความคลาดเคล่ือนในการนบัวดัรังสี 
การวเิคราะห์ธาตุโดยวธีิการอาบรังสีนิวตรอน การวเิคราะห์ธาตุโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เคร่ือง
วเิคราะห์มวลสาร การกดัรอยนิวเคลียร์และการประยกุต ์ผลกระทบจากการไดรั้บแก๊สเรดอน การตรวจสอบ
โดยไม่ท าลายเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การกลายพนัธ์ของพืชดว้ยรังสี 

Radioactive equilibrium and their applications; statistic of counting and errors; neutron activation 
analysis; X-ray fluorescence analysis techniques; mass spectrometry; ion track etching and their 
applications; health effects of radon; non- destructive testing; nuclear medicine; radiation-induced 
mutations of plants 

332-432 ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ประยุกต์ 2        3((3)-0-6) 
Applied Nuclear Physics II  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-431 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ราดิโอกราฟฟีดว้ยรังสีแกมมา การประยกุตใ์ชรั้งสีแกมมาในการวดัความหนาแน่นของดินและ 

ผวิดิน การส ารวจหาแหล่งแร่นิวเคลียร์ การออกแบบเคร่ืองก าบงัรังสี การประยกุตใ์ชไ้อโซโทปรังสีใน 
อุตสาหกรรม 

Gamma radiography; application of gamma rays in soil density and surface density measurements; 
nuclear mineral prospecting exploration; radiation shielding design; applications of radioisotope in 
industries 

332-433 พลงังำนนิวเคลียร์และส่ิงแวดล้อม       3((3)-0-6) 
Nuclear Energy and Environment  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-331 
เรียนร่วม: 333-431 
เรียนควบกนั: - 
กมัมนัตภาพรังสีตามธรรมชาติ การวดัรังสีในส่ิงแวดลอ้มดว้ยเทคนิควิเคราะห์รังสีแอลฟาและ 

รังสีแกมมา ผลกระทบของรังสีต่อส่ิงมีชีวติ แหล่งพลงังานนิวเคลียร์ ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส 
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อุบติัเหตุนิวเคลียร์ 

Natural radioactivity; environmental radiation measurements by alpha spectrometer and gamma 
spectrometer; radiation biology; sources of nuclear energy; fission chain reaction; nuclear fuels; nuclear 
reactors; nuclear accident 

 



332-434 ฟิสิกส์ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเคร่ืองเร่งอนุภำค     3((3)-0-6) 
(Physics of Nuclear Reactor and Particle Accelerator) 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-331 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
นิวเคลียร์ฟิชชนั ฟลกัซ์นิวตรอน ความหนาแน่นกระแสและการแพร่ของนิวตรอน สภาวะวกิฤต 

จลนศาสตร์ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความปลอดภยัของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พลศาสตร์ของอนุภาค
ในเคร่ืองเร่งอนุภาค เคร่ืองเร่งอนุภาคแบบค็อกครอฟท-์วอลตนั เคร่ืองเร่งแบบวาล เดอ กราฟต ์และแทนเดม 
เคร่ืองเร่งแบบเชิงเส้น เคร่ืองเร่งแบบไซโคลตรอน เคร่ืองเร่งแบบซินโคร–ไซโคลตรอน เคร่ืองเร่งแบบ
ซินโครตรอน 

Nuclear fission; neutron flux; current density and diffusion of neutron; criticality; kinematics of 
nuclear reactor; nuclear reactor safety; dynamics of particle in the accelerator; Cockcroft- Walton’ s 
accelerator; Van de Graff and tandem accelerator; linear accelerator; cyclotron; synchro-cyclotron; 
synchrotron 

333-331 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์นิวเคลยีร์        1(0-3-0) 
 Nuclear Physics Laboratory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-331 
เรียนร่วม: 332-431 หรือ 332-433 
เรียนควบกนั: - 
การตรวจวดัรังสีแกมมาโดยระบบวเิคราะห์รังสีแกมมาชนิดหวัวดัเปล่งแสงวาบและหวัวดัชนิด 

สารก่ึงตวัน า การประยกุตใ์ชง้านหวัวดัไกเกอร์-มูลเลอร์และหวัวดัเปล่งแสงวาบในงานอุตสาหกรรม การวดั
รังสีแอลฟาดว้ยหวัวดัแบบสารก่ึงตวัน า การตรวจวดันิวตรอนและการหาปริมาณธาตุโดยเทคนิคก่อกมัมนัต์
ดว้ยนิวตรอน การตรวจวดัรังสีแอลฟาโดยการกดัรอยนิวเคลียร์ ความปลอดภยัทางรังสี การตรวจวดัรังสีภูมิ
หลงั 

Gamma ray detection by gamma spectrometer with scintillation detector and semiconductor 
detector; Geiger- Muller counter and scintillation detector for industrial applications; alpha spectrometer 
with semiconductor detector; nuclear track-etched technique for alpha detection; neutron detection and 
determination of element concentration by neutron activation analysis; radiation safety; measurement of 
background radiation 

 
 



332-341 ฟิสิกส์วสัดุ 1          3((3)-0-6) 
Materials Physics I 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101  
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
โครงสร้างอะตอมและพนัธะอะตอม โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก สารละลาย 

ของแขง็และการแพร่ในของแขง็ สมบติัทางกลของวสัดุ สมบติัทางไฟฟ้าของวสัดุ วสัดุก่ึงตวัน าและตวัน า
ยิง่ยวดวสัดุไดอิเล็กทริก 

Atomic structure and bonding; crystal structures; crystalline imperfections; solid solutions and 
diffusion in solids; mechanical properties of materials; electrical properties of materials; semiconducting 
and conducting materials; dielectric materials 

332-342 ฟิสิกส์วสัดุ 2          3((3)-0-6) 
Materials Physics II  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-341 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
แผนภาพเฟส สมบติัทางแสงของวสัดุ สมบติัทางความร้อน สมบติัทางแม่เหล็กของวสัดุ วสัดุ 

พอลิเมอร์ วสัดุเซรามิกใหม่ วสัดุไฟฟ้ากล วสัดุประกอบ 
Phase diagrams; optical properties of materials; thermal properties; magnetic properties of 

materials; polymer materials; ceramic materials; electromechanical materials; composite materials 

332-441 วสัดุฉลำด          3((3)-0-6) 
Smart Materials  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-341 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ความหมายและสมบติัเบ้ืองตน้ของวสัดุฉลาด วสัดุฉลาดชนิดต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น วสัดุไพอิโซอิ 

เล็กทริกวสัดุอิเล็กโทรสติกทิฟ วสัดุเฟร์โรอิเล็กทริก และโลหะจารูป การประยกุตใ์ชง้านของวสัดุฉลาด 
Definition and general properties of smart materials; smart materials such as piezoelectric 

materials, electrostrictive materials, ferroelectric materials and shape memory alloys; application of smart 
materials 



332-442 วสัดุส ำหรับเซนเซอร์อจัริยะและกำรเกบ็เกีย่วพลังงำน     3((3)-0-6) 
(Materials for Smart Sensors and Energy Harvesting) 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-341 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
หลกัการท างานของเซนเซอร์ ชนิดและเทคนิกของเซนเซอร์ การแปลงพลงังานดว้ยวสัดุไพอิ 

โซอิเล็กทริก วสัดุอิเล็กโทรสตริกทิฟ และวสัดุไพโรอิเล็กทริก เทคนิคและกระบวนการเก็บเก่ียวพลงังาน 
การประยกุตใ์ชง้านของวสัดุเพื่อการตรวจจบัและการเก็บเก่ียวพลงังาน 

Principles of sensor; type and techniques of sensors; energy conversion with piezoelectric 
materials, electrostrictive materials and pyroelectric materials; techniques and process of energy 
harvesting; application of those materials for sensors and energy harvesting 

332-443 ฟิสิกส์สถำนะของแข็ง         3((3)-0-6) 
Solid State Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-104 และ 332-204 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
โครงสร้างผลึก การเล้ียวเบนโดยผลึก แลททิสส่วนกลบั แรงยดึเหน่ียวในผลึก การสั่นของ 

โครงสร้างผลึก สมบติัทางความร้อน อิเล็กตรอนอิสระ ก๊าซเฟอร์มิ ระดบัชั้นพลงังาน 
Crystal structure; crystal diffraction; reciprocal lattice; crystal binding; lattice vibration; thermal 

properties; free electron; Fermi gas; energy bands 
333-341 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์วสัดุ         1(0-3-0) 

 Materials Physics Laboratory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-341 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ปฏิบติัการทางวสัดุศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิาฟิสิกส์วสัดุ 1 
Laboratory works in materials physics related to Elements of Materials Physics I 

 
 
 



332-351 เทคโนโลยสุีญญำกำศ         3((3)-0-6) 
Vacuum Technology  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ศึกษาธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ การวดัความดนัสุญญากาศ ส่วนประกอบและวสัดุใน 

งานสุญญากาศ สูบกลสุญญากาศ สูบเทอร์โบโมเลกุลาร์ สูบสุญญากาศความดนัต ่ามาก ระบบสุญญากาศ
ความดนัต ่ามาก การตรวจรอยร่ัวของระบบสุญญากาศ วธีิซ่อมบ ารุงและรักษาระบบสุญญากาศ การ
ประยกุตใ์ชร้ะบบสุญญากาศในงานปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ งานอุตสาหกรรม งานวสัดุศาสตร์และโลหการ 
และงานการแพทย ์

Study natural and behavior of gases; vacuum pressure measurement; component and material on 
vacuum system; mechanical pump, turbo- molecular pump, high vacuum pump; ultrahigh vacuum system; 
leakage and detection on vacuum system; maintenance and service vacuum system; vacuum system in 
scientific laboratory, industrial work, material science and metallurgy works, and medical work 

332-352 เทคโนโลยพีลำสมำ         3((3)-0-6) 
Plasma Technology  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
หลกัทางอุณหพลศาสตร์ พลศาสตร์ของของไหลและฟิสิกส์พื้นฐานอ่ืน ๆ ส าหรับการศึกษา 

พลาสมา การใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล พลงังานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนัและฟิวชนั 
พลงังานจากเซลลเ์ช้ือเพลิง และพลงังานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การประยกุตท์างพลาสมาฟิสิกส์ 

Principle of thermodynamics, fluid dynamics and other fundamental physics required for studying 
plasma; energy from fossil fuel; nuclear energy from fission and fusion reactions; fuel cell energy and 
other alternating energy sources; plasma physics applications 

332-353 เทคโนโลยพีลงังำน         3((3)-0-6) 
Energy Technology  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 



ความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีลงังาน การใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิงปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน พลงังานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนัและฟิวชนัและพลงังานทดแทน
ในรูปแบบต่าง ๆ กลไกพลงังานสะอาด พลงังานจากเซลลเ์ช้ือเพลิง แนวโนม้การพฒันาพลงังานย ัง่ยนืและ
การน ามาใชใ้นดา้นต่าง ๆ 

Basics of science and energy technology; energy consumption of petroleum, natural gas and coal; 
nuclear energy from fission and fusion reactions and renewable energy; clean energy mechanism; fuel cell; 
trend of sustainable energy and its use 

332-451 ฟิสิกส์พลำสมำเบื้องต้น         3((3)-0-6) 
Introduction to Plasma Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-104 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
บทน าพลาสมา ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ การเคล่ือนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุในสนามไฟฟ้าและ 

สนามแม่เหล็ก คุณสมบติัของพลาสมา การเล่ือนไหลในพลาสมาฟิวชนั การอธิบายแบบของไหลของ
พลาสมาความสมดุลแบบเอมเอชดี ความเสถียรแบบเอมเอชดี การประยกุตใ์ชพ้ลาสมา 

Introduction to plasma; kinetic of gas; charged particle motion in electric and magnetic fields; 
plasma characteristic; drift effects in fusion plasma; fluid description of plasma; MHD macroscopic 
equilibrium; MHD macroscopic stability; plasma applications 
332-452 ฟิสิกส์ของปฏิกิริยำนิวเคลยีร์แบบฟิวชันทีค่วบคุมได้เบื้องต้น    3((3)-0-6) 

Introduction to Controlled Fusion 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-104 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
พลงังานจากฟิวชนัและในโลก บทน าสู่เตาปฏิกรณ์ฟิวชนัแบบโทคาแมค ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

แบบฟิวชนัและพลาสมาฟิสิกส์ การผลิตพลงังานจากฟิวชนั สมดุลพลงังานในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิว
ชนัการออกแบบเตาปฏิกรณ์ฟิวชนัแบบแม่เหล็กอยา่งง่าย แนวคิดเก่ียวกบัฟิวชนัแบบแม่เหล็ก 

Fusion and world energy; introduction to tokamak; fusion reactions and physics of plasma; fusion 
power generation; power balance in a fusion reactor; design of a simple magnetic fusion reactor; magnetic 
fusion concepts 

 
 



332-453 เทคโนโลยทีำงฟิวชัน         3((3)-0-6) 
Fusion Technology  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-104 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
บทน าสู่ฟิวชนั ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก การใหค้วามร้อน 

และกระแสแก่พลาสมา ก าแพงชั้นแรก ชั้นแบลงเคด และชั้นป้องกนั ระบบควบคุม ปัญหาท่ีเก่ียวกบัวสัดุ 
ระบบสุญญากาศ ระบบหล่อเยน็ยวดยิง่ การวดัพลาสมา ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แบบผสมฟิวชนัฟิชชนั 

Introduction to fusion; technology issues; magnet coils; plasma heating and current drive; first 
wall, blanket and shield; control systems; materials issues; vacuum systems; cryogenic systems; plasma 
diagnostics; safety and environment; fusion-fission hybrid reactors 

333-351 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยพีลำสมำ        1(0-3-0) 
 Plasma Technology Laboratory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-352 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ปฏิบติัการทางวสัดุศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิาเทคโนโลยพีลาสมา 
Laboratory works in materials physics related to Elements of plasma technology 

332-361 ฟิสิกส์ชีวกำรแพทย์         3((3)-0-6) 
 Biomedical Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 324-101, 330-101 และ 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การล าดบัดีเอน็เอและเปปไทด์ การปรับแต่งยนี วศิวกรรมโปรตีน การตรวจหาสารบ่งช้ีในเลือด 

เอพิเจเนติกส์ มะเร็ง การเส่ือมสลายตามวยั ชีวกลศาสตร์ของโมเลกุลและเซลล ์
DNA and peptide sequencing; gene editing; protein engineering; liquid biopsy; epigenetics; 

cancer; aging; molecular and cellular biomechanics 
 
 



332-362 ไบโอเซนเซอร์ส ำหรับชีวติ        3((3)-0-6) 
 Biosensor for life  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 324-101, 330-101 และ 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
เป้าหมายชนิดใหม่ส าหรับเซนเซอร์ ส่วนจดจ าทางชีวภาพ ทรานสดิวเซอร์ ความรู้เคมีพื้นฐาน 

ส าหรับไบโอเซนเซอร์ ไมโครฟลูอิดิกส์ การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติเบ้ืองตน้ 
Emerging sensor targets; biorecognition sensing elements; transducers; basic chemistry in 

biosensor; microfluidics; basic data analysis and statistics 

332-363 กำรพฒันำอุปกรณ์เชิงแสง        3((3)-0-6) 
 Optical Device Development  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 324-101, 330-101 และ 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ทศันศาสตร์เบ้ืองตน้ แหล่งก าเนิดแสงและหวัวดัแสง อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ไมโครคอนโทรลเลอร์

และภาษาซี วสัดุท่ีเหมาะสม ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต การควบคุมเชิงตวัเลขดว้ย
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การกดั การพิมพส์ามมิติ 

Basic optics; light sources and detectors; basic electronics; microcontrollers and C language; 
suitable materials; CAD/CAM system; basic CNC; milling; 3D-printing 

333-361 ปฏิบัติกำรชีวฟิสิกส์         1(0-3-0) 
 Biophysics Laboratory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-361 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ปฏิบติัการชีวฟิสิกส์ เช่น การออกแบบโปรตีน ไบโอเซนเซอร์ และระบบไมโครฟลูอิดิก 
Biophysics laboratories such as protein design, biosensor and microfluidic system 

 
 
 



332-371 ดำรำฟิสิกส์          3((3)-0-6) 
Astrophysics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-101 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
กลศาสตร์ทอ้งฟ้า ระบบพิกดัและเวลาทางดาราศาสตร์ สมบติัพื้นฐานของวตัถุทอ้งฟ้า การ 

สังเกตการณ์ ววิฒันาการของดาวฤกษ ์ดาวคู่ กระจุกดาว ดาวแปรแสง ระบบสุริยะและระบบดาวเคราะห์อ่ืน 
Celestial mechanics; astronomical coordinate systems and timekeeping; fundamental properties of 

celestial objects; observations; stellar evolution; binary stars; star clusters; variable stars; Solar system and 
exoplanetary systems 

332-372 กำแลก็ซีและเอกภพวทิยำ        3((3)-0-6) 
 Galaxies and Cosmology  
เรียนก่อน: 332-371 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
กาแล็กซีทางชา้งเผอืก ธรรมชาติและววิฒันาการของกาแล็กซี เอกภพวทิยาแบบนิวตนั เอกภพ 

วทิยาแบบสัมพทัธภาพ เอกภพระยะแรกเร่ิม 
The Milky Way galaxy; nature and evolution of galaxies; Newtonian cosmology; relativistic 

cosmology; the early Universe 

332-481 ชุดวชิำวสัดุกกัเกบ็พลงังำนและท ำควำมเยน็ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมส ำหรับแบตเตอร่ี  6((3)-9-6) 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ  
Module: Materials of Energy Storage and Eco-friendly Cooling for Electric Vehicle Battery 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ความหมายของการกกัเก็บพลงังาน วสัดุกกัเก็บพลงังาน เทคนิคการกกัเก็บพลงังาน ระบบการ 

ท าความเยน็ วฏัจกัรเคร่ืองยนตค์วามร้อน วฏัจกัรเคร่ืองท าความเยน็ วฏัจกัรเคร่ืองท าแบบอิเล็กโทรแคโลริก 
วสัดุอิเล็กโทรแคโลริก หลกัการท างานของแบตเตอร่ียานยนตไ์ฟฟ้า ระบบท าความเยน็ของแบตเตอร่ียาน
ยนตไ์ฟฟ้า 
 



Definition of energy storage; materials of energy storage; technique of energy storage; cooling 
systems; heat engine cycle; refrigeneration cycle; electrocaloric refrigeration cycle; electrocaloric 
materials; principles of electric vehicle battery; electric vehicle battery cooling 

332-482 ชุดวชิำกำรสังเครำะห์และกำรตรวจคุณลกัษณะของอนุภำคนำโนและเส้นใยนำโนส ำหรับ  6((3)-9-6) 
ประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์  
Module: Fabrication and Characterizations of Nanoparticles and Nanofibers for Sensor 
Applications 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ความหมายและโครงสร้างอนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน หลกัการของอิเล็กโทรสปินนิง 

กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน เทคนิคการวเิคราะห์อนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน
และการประยกุตใ์ชเ้ป็นเซนเซอร์ 

Definition and structure of nanoparticles and nanofibers; principle of electrospinning; fabrication 
of nanoparticles and nanofibers; characterization techniques for nanoparticles and nanofibers and sensor 
applications 

332-483 ชุดวชิำกำรถ่ำยภำพเชิงสเปกตรัมและกำรวเิครำะห์ภำพด้วยปัญญำประดิษฐ์เพ่ือ             6((3)-9-6) 
อุตสำหกรรม  
Module: Spectral Imaging and Image Processing with Artificial Intelligence for industry) 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การออกแบบและจ าลองระบบทศันศาสตร์เพื่อการถ่ายภาพดว้ย COMSOL Multiphysics 

การถ่ายภาพแบบมลัติสเปกตรัลและไฮเปอร์สเปกตรัล การถ่ายภาพความร้อน มโนมติของปัญญาประดิษฐ์ 
การเรียนรู้ของเคร่ืองและการเขียนโปรแกรมดว้ย Matlab โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชนั การเช่ือมโยง
การถ่ายภาพกบัการเรียนรู้ของเคร่ือง การแยกแยะประเภทของภาพ การจดจ ารูปแบบ การตรวจจบัและจดจ า 
ใบหนา้ การสร้างระบบถ่ายภาพท่ีท างานร่วมกบัปัญญาประดิษฐ ์ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชใ้นงานดา้น
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

Optical imaging system design and simulation with COMSOL Multiphysics; multispectral and 
hyperspectral imaging; thermal imaging; concepts of artificial intelligence;machine learning and coding 
with Matlab; convolutional neural network; optical imageprocessing with machine learning; image 



classification; pattern recognition; face detection and recognition; build a custom Imaging system working 
with artificial intelligence; case study in agricultural and industrial applications 

332-484 ชุดวชิำอำร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ส ำหรับอุตสำหกรรม    6((3)-9-6) 
 Module: Arduino Microcontroller for Industry 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-381 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
พื้นฐานตรรกศาสตร์ดิจิตอลเบ้ืองตน้ การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ ลอจิกเกทคุณสมบติัของ 

อาร์ดุยโนไมโครคอนโทลเลอร์ การโปรแกรมภาษาซีเพื่อควบคุมอาร์ดุยโน โปรแกรมปิด-เปิด LEDพร้อม
หน่วงเวลา โปรแกรมติดต่อผา่นพอร์ตอนุกรม โปรแกรม PWM ส าหรับ LED โปรแกรมควบคุมโมดูลรีเลย ์
โปรแกรมอ่านค่าอินพุทอนาล็อก 

Basic fundamental digital logics; converting binary digits to decimaldigits; gate logics; properties 
of Arduino microcontroller; C programing for controlling Arduino; LED program with delay; serial 
portsconnecting program; PWN program for LED; relay module controlling program; program for reading 
analog input 

332-485 ชุดวชิำเคร่ืองมือในฟิสิกส์ชีวกำรแพทย์       6((5)-3-10) 
 Biomedical Physics Tools 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
สเปกโทรเมทรี ไมโครสโคปี การพฒันาอุปกรณ์เชิงแสง เลเซอร์ลิโธกราฟี คลีนรูม โฟลวไ์ซโต 

เมทรี อิเล็กโทรโฟรีซิส 
Spectrometry; microscopy; optical device development; laser lithography; clean room; flow 

cytometry; electrophoresis 

332-486 ชุดวชิำกำรพฒันำเกมส์ทีใ่ช้หลกัฟิสิกส์       6((5)-3-10) 
Game Development using Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 



การเขียนภาษาไพธอนพื้นฐาน ฟิสิกส์ท่ีใชใ้นเกมส์ ความคิดพื้นฐาน กลศาสตร์การเคล่ือนท่ี แรง 
จลศาสตร์ การชน โพรเจกไทล ์การเคล่ือนท่ีของวตัถุ การโมเดลท่ีอิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ดิจิตอล 

Basics python, physics in game, basic concepts, kinematics, force, kinetics, collisions, projectiles, 
rigid body dynamics, physical modeling, digital physics 

332-391 กลศำสตร์ข้ันสูง         3((3)-0-6) 
Advanced Mechanics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-103 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
กลศาสตร์แบบลากรองจ ์ตวัสั่นคู่ควบและโหมดการสั่นพื้นฐาน การเคล่ือนท่ีในกรอบอา้งอิงไม่ 

เฉ่ือย การเคล่ือนท่ีของวตัถุแขง็เกร็งในสามมิติ กลศาสตร์แบบแฮมิลตนั กลศาสตร์ของระบบต่อเน่ือง ทฤษฎี
การชน 

Lagrangian mechanics; coupled oscillators and normal modes; motion in noninertial reference 
frame; motion of rigid bodies in three dimensions; Hamiltonian mechanics; continuum mechanics; 
collision theory 

332-392 ทฤษฎแีม่เหลก็ไฟฟ้ำข้ันสูง        3((3)-0-6) 
 Advanced Electromagnetic Theory  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-104 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
สมการของแมกซ์เวลล ์คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ศกัยและสนาม การแผค่ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้า 

พลศาสตร์และสัมพทัธภาพ 
Maxwell’ s equations; electromagnetic waves; potentials and fields; electromagnetic radiation; 

electrodynamics and relativity 

332-393 กลศำสตร์ควอนตัมข้ันสูง        3((3)-0-6) 
Advanced Quantum Mechanics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-204 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 



 
เมทริกซ์และสปิน การประมาณค่าแบบดบัเบิลยเูคบี หลกัการแปรค่า ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ 

ข้ึนกบัเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบข้ึนกบัเวลา ทฤษฎีการกระเจิง โครงสร้างละเอียดยิง่ของอะตอม 
Matrices and spin; WKB approximation; variation method; timeindependentperturbation theory; 

time- dependent perturbation theory; scattering theory; hyperfine atomicstructure 

332-394 ฟิสิกส์สถิติเชิงควอนตัม         3((3)-0-6) 
 Quantum Statistical Physics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-202และ 332-204 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ทบทวนอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ สถานะมหภาคและสถานะจุลภาค อองซอมเบิลแบบไมโครคา 

โนนิคลั คาโนนิคลั และแกรนดค์าโนนิคลั กลศาสตร์ควอนตมัเชิงสถิติ สมบติัของเฟอมิออนและโบซอน 
การแจกแจงแบบแฟร์มี-ดิแรก และโบซ-ไอสไตน์ การประยกุตก์ลศาสตร์เชิงสถิติในเร่ืองการเกิดหลุมดา การ
แผรั่งสีของวตัถุด า การควบแน่นแบบโบซ-ไอสไตน์ และแบบจ าลองอิเล็กตรอนในสารก่ึงโลหะ ระบบท่ีมี
อนัตรกิริยาต่อกนัและการจ าลองมอนติคาร์โลเบ้ืองตน้ 

Review of statistical thermodynamics; macrostate and microstate; microcanonical, canonical and 
grand canonical ensembles; quantum statistics; properties of fermion and boson; Fermi-Dirac and Bose-
Einstein distributions; applications of statistical physics in black hole formation, black body radiation, 
Bose- Einstein condensationand modeling of electrons in semiconductor; interacting systems and Monte-
Carlo simulation 

332-395 สัมพทัธภำพทัว่ไป         3((3)-0-6) 
General Relativity 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-205 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษ กลศาสตร์เชิงสัมพทัธภาพ แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงสัมพทัธภาพ เรขาคณิต 

แบบรีมนัน์ ทฤษฎีสัมพทัธภาพทัว่ไป สนามโนม้ถ่วงของไอสไตน์ กาล-อวกาศแบบชวาร์ซชิลด์ การทดสอบ
ทฤษฎีสัมพทัธภาพทัว่ไปแบบคลาสสิก หลุมด า แบบจ าลองเอกภพ 

Special relativity; relativistic mechanics; relativistic electromagnetism; Riemannian geometry; 
general relativity; Einstein’ s gravity; Schwarzschild spacetime; classical tests of general relativity; black 
holes; cosmological models 



 
332-396 สำรสนเทศควอนตัม         3((3)-0-6) 

 Quantum Information  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-204 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การอธิบายสถานะทางควอนตมัโดยใชเ้มทริกซ์ความหนาแน่น ความพวัพนัควอนตมัทฤษฎีการวดั

ควอนตมั ขั้นตอนวธีิเชิงควอนตมั ขั้นตอนวธีิการประมาณเฟสควอนตมั การแปลงฟูเรียร์ควอนตมัขั้นตอนวธีิ
ของชอร์ ขั้นตอนวธีิการคน้หาควอนตมั ควอนตมัคอมพิวเตอร์ในเชิงกายภาพ ควอนตมัคอมพิวเตอร์จากโฟ
ตอน ควอนตมัคอมพิวเตอร์จากการกกัขงัไอออนและอะตอม ควอนตมัคอมพิวเตอร์จากเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
นิวเคลียร์ 

Density matrix description of quantum states; 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 

332-397 สนำมโน้มถ่วงควอนตัมลูป        3((3)-0-6) 
Loop quantum gravity  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-204 และ 332-205 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
สัมพทัธภาพพิเศษและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สัมพทัธภาพทัว่ไปขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์แฮมิลโท 

เนียน ทฤษฎีแยง-มิลล ์ทฤษฎีสนามควอนตมัขั้นพื้นฐาน สัมพทัธภาพทัว่ไปในรูปตวัแปรของแอชเตคาร์ 
แผนแบบลูปส าหรับสัมพทัธภาพทัว่ไป เอกภพวทิยาแบบควอนตมัลูป 

Special relativity and electromagnetism; some elements of general relativity; Hamiltonian 
mechanics; Yang-Mills theories; elements of quantum field theory; general relativity in terms of Ashtekar’ 
s new variables; loop representation for general relativity; loop quantum cosmology 

 

 



332-398 คล่ืนในตัวกลำงซับซ้อน         3((3)-0-6) 
 Waves in complex media 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-201 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
คล่ืนและการกระเจิง การเคล่ือนท่ีของคล่ืนในตวักลางท่ีซบัซอ้น คุณสมบติัของสเป็คเกิล การ

กระเจิงแบบไดนามิกส์ เรสซะพรอสซิทีและการกาจดัวงของคล่ืน การประยกุตใ์ชใ้นทางการถ่ายภาพและ
การประมวลผลขอ้มูล 

Wave and scattering; wave transport in complex media; properties of speckle; reciprocity and 
wave localization; applications in imaging and information processing 

332-491 ทัศนศำสตร์ควอนตัม         3((3)-0-6) 
 Quantum Optics  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-393 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ทฤษฎีควอนตมัของการแผรั่งสี การควอนไตเซชนัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สถานะฟ็อกหรือ 

สถานะเลขควอนตมั มโนทศัน์และฟังกช์นัคล่ืนของโฟตอน สถานะอาพนัธ์ของสนามการแผรั่งสี การแทรก
สอดระหวา่งโฟตอน การวดัและสถานะอาพนัธ์ของโฟตอน ความอาพนัธ์ลาดบัท่ีหน่ึง ความอาพนัธ์ลาดบัท่ี
สอง การนบัจ านวนและสถิติของโฟตอน ทฤษฎีควอนตมัของเลเซอร์ ปฎิทรรศน์อีพีอาร์และทฤษฎีบทของ
เบลลส์ารสนเทศควอนตมัโดยใชโ้ฟตอน 

Quantum theory of radiation; quantization of electromagnetic field; Fock or number state; photon 
concept and wave function of photons; coherent state of the radiation field; photon-photon interferometry; 
photon detection and quantum coherence functions; firstorder coherence; second- order coherence; photon 
counting and photon statistics; quantum theory of laser; EPR paradox and Bell’s theorem; quantum 
information using photon 

332-492 ควอนตัมกำรคำนวณเชิงทอพอโลยเีบื้องต้น      3((3)-0-6) 
Introduction to Topological Quantum Computation 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-393 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 



เฟสเชิงเรขาคณิตและเชิงทอพอโลยี ควอนตมัการค านวณ พลงัการค านวณของแอนิออนแบบจ าลอง
คู่ควอนตมั แบบจ าลองแลตทิซรวงผึ้งของคิเทฟ ทฤษฎีสนามควอนตมัเซอร์น-ไซมอนส์ ขั้นตอนวธีิพหุนาม
ของโจนส์ เอนโทรปีความพวัพนัเชิงทอพอโลยี 

Geometrical and topological phases; quantum computations; computational power of anyons; 
quantum double models; Kitaev’ s honeycomb lattice model; Chern- Simons quantum field theories; Jones 
polynomial algorithm; topological entanglement entropy 

332-493 สสำรควอนตัมเชิงทอพอโลยเีบื้องต้น       3((3)-0-6) 
Introduction to Topological Quantum Matter 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: 332-393 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
สมมาตรและทอพอโลยใีนฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฉนวนไฟฟ้าและตวัน ายวดยิง่เชิงทอพอโลย ี

เฟสเชิงทอพอโลยท่ีีมีอนัตรกิริยา ทฤษฎีของสสารควอนตมัเชิงทอพอโลยี 
Symmetry and topology in condensed matter physics; topological insulators and superconductors; 

interacting topological phases; theories of topological quantum matter 

200-115 พืน้ฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวศิวกรรม       3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ

ก าลงัไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบัก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบก าลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั การ
คิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical 
components; Ohm’ s law and Kirchhoff’ s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; 
power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 

 



200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพืน้ฐำน        2((2)-0-4) 
Basic Engineering Drawing  
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ความส าคญัของการเขียนแบบวศิวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวธีิใช ้การเขียนตวัเลขและ 

ตวัอกัษร ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉาย 
ออโธกราฟิก และการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตดั การเขียนภาพแยก
ส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และความคลาดเคล่ือน และรายละเอียดอ่ืน ๆ พื้นฐานการเขียน
แบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, orthographic drawing; 
freehand sketches; section drawing, detail and assembly drawing, dimensioning and tolerancing and 
descriptions; basic computer aided drawings 

225-221 วศิวกรรมควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม       3((3)-0-6) 
Safety and Environmental Engineering 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการความปลอดภยั การวเิคราะห์อนัตรายและการป้องกนัการสูญเสีย 

กฎหมายความปลอดภยั ระบบการจดัการความปลอดภยั ปัจจยัมนุษย ์การวเิคราะห์อนัตรายและการประเมิน 
ความเส่ียง อนัตรายในการท างาน โรคจากการท างาน การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล การ 
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ระบบตรวจจบัอคัคีภยัและระบบดบัเพลิง มลพิษในอุตสาหกรรมและการป้องกนั 
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม หลกัการออกแบบระบบอตัโนมติัส าหรับงาน
วศิวกรรมความปลอดภยัสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์
จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรในภาคอุตสาหกรรม การติดตามพฤติกรรมการท างานของเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยั 

Introduction to safety principles; accident analysis and loss prevention; safety laws; principle of 
safety management system; human factor; hazard analysis and risk assessment; workplace hazards; work 
diseases; first aid; personal protection equipments; fire prevention and suppression; fire detection and 
extinguishing systems; industrial pollution and prevention; environmental management; corporate social 



responsibility; principles of automation system design in safety engineering work towards industry 4. 0; 
doing case studies and problems in real- world situations through collaboration with industrial partners; job 
shadowing of safety officer 

225-371 กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมสมัยใหม่      3((3)-0-6) 
 Modern Industrial Plant Design 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์กรรมวธีิการผลิต การค านวณ 

เคร่ืองจกัรและก าลงัคน ความสัมพนัธ์ของกิจกรรม การไหล และพื้นท่ีการผลิต การล าเลียงและขนถ่ายวสัดุ 
การจดัดุลสายงานการผลิต ประเภทพื้นฐานของผงัโรงงานและการวางผงัโรงงาน การออกแบบระบบ
สนบัสนุนต่างๆ ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบประปา ระบบบาบดัมลพิษ ระบบพลงังานความ
ร้อน ระบบพลงังานไฟฟ้าและแสงสวา่ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบความปลอดภยั เป็นตน้ แนวคิดโรงงานอจัฉริยะสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 การฝึก
ปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษาและโจทยปั์ญหาจากสถานการณ์จริงของสถานประกอบการพนัธมิตรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

The selection of plant location; product and process analysis; machine selection and load 
calculation; manpower requirement; activity, flow and space relationships analysis; material handling; 
assembly line balancing techniques; basic types of layout and plant layout; design of supporting systems 
for industrial plant: water supply and distribution system, waste treatment system, thermal energy system, 
electrical power and illumination systems, air conditioning and ventilation systems, telecommunication 
system and information technology, safety system, etc; smart factory concepts towards industry 4. 0; doing 
case studies and problems in real-world situations through collaboration with industrial partners 

226-113 พืน้ฐำนกระบวนกำรผลติ        2((1)-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes 
เรียนก่อน: - 
เรียนผา่นก่อน: - 
เรียนร่วม: - 
เรียนควบกนั: - 
ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรกล ใบมีด และอุปกรณ์จบัยึดช้ินงาน 

แบบต่าง ๆ การกลึงโลหะ การค านวณเวลาท่ีใชใ้นการกลึง ปฏิบติัการกลึงโลหะดว้ยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิด
และลกัษณะสมบติัของโลหะแผน่ กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผน่ดว้ยเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน



อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลซีเอน็ซีเลขส าหรับงานโลหะแผน่ การเขียนแผน่คล่ี การยดึโลหะแผน่ ปฏิบติัการ
โลหะแผน่ หลกัการเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภยัในงานเช่ือม กระบวนการ
เช่ือมโลหะแบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและการตรวจสอบ ปฏิบติัการเช่ือมมิก/แมก และการเช่ือมอาร์ค 

Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine tools and fixtures; metal 
turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and characteristics of sheet metals, 
sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal forming, sheet metal pattern development, 
sheet metal fastening, sheet metal operation practices; principles of metal welding, machines and 
equipment for welding, welding safety, welding processes, welding posture, weld and inspection, mig/mag 
welding and arc welding practices 
 
 
 



 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาศาสตร์   วทิยาเขต หาดใหญ่ 

หลกัสูตร/สาขาวชิา ฟิสิกส์ 
 ภาคปกติ  ภาคสมทบ
 หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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