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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความสามารถจดัการปัญหาในอุตสาหกรรม 5 ดา้น คือ สุขภาพผูสู้งอายุ การเกษตรอจัฉริยะ พลงังานสะอาด ภูมิศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม หรือดิจิทัล โดยหลกัสูตรระดับปริญญาโทเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ในขณะท่ีหลกัสูตรระดับ
ปริญญาเอกเน้นบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ร่วมความรู้สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์หรือ
นวตักรรมเพื่อจดัการปัญหาในอุตสาหกรรม 5 ดา้นดง้กล่าว โดยทั้งสองหลกัสูตรจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม 
(progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (problem-based Learning) และส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนแบบออนไลน์และรู้ดว้ยตนเอง (self-directed 
learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสงัคม และยดึประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ประยุกต์ใชค้วามรู้ทางฟิสิกส์เพื่อจดัการปัญหาในอุตสาหกรรม 5 ดา้น คือสุขภาพผูสู้งอายุ การเกษตรอจัฉริยะ 

พลงังานสะอาด ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม หรือ ดิจิทลั 
PLO 2 เลือกใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
PLO 3 ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
PLO 4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอ้มูลเชิงวชิาการเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
PLO 5 กลา้แสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
PLO 6 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 

   - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั  3 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก  12 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  21 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั   3 หน่วยกติ 

333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์*  2((2)-0-4) 
 (Research Methods in Physics) 
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั*  1((1)-0-2) 
 (Ethics and Philosophy in Research) 
 * แผน ก 1 ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิต  
                      แผน ก 2 ประเมินโดยใหส้ญัลกัษณ์ “S” หรือ “U” 

2. หมวดวชิาเลือก                           12 หน่วยกติ 

333-511   สารสนเทศควอนตมัส าหรับเทคโนโลยดิีจิทลั  3((3)-0-6) 
 (Quantum Information for Digital Technology)   
333-512   โฟโตนิกส์และทศันศาสตร์ไม่เชิงเสน้  3((3)-0-6) 
 (Photonics and Nonlinear Optics) 
333-513 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3((3)-0-6) 
 (Nuclear Physics) 
333-514 กมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้มและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 (Environmental Radioactivity and Applications) 
333-515 นาโนฟิสิกส์และการประยกุตใ์ชง้าน  3((3)-0-6) 
 (Nanophysics and Applications) 
333-516 การแปลงพลงังานจากวสัดุพอลิเมอร์อิเลก็โทรแอคทิฟ  3((3)-0-6) 
 (Energy Conversion from Electroactive Polymers)  
333-517 วสัดุฉลาดและการประยกุตใ์ชง้าน  3((3)-0-6) 
 (Smart Materials and Applications) 
333-518 กระบวนการเยือ่บางและเทคโนโลย ี  3((3)-0-6) 
 (Membrane Processes and Technology) 
333-519  ฟิสิกส์พลาสมา                   3((3)-0-6) 
                   (Plasma Physics) 
333-520 ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชนัท่ีควบคุมไดข้ั้นสูง               3((3)-0-6)     
 (Advanced Controlled Fusion) 
333-521  ไบโอเซนเซอร์  3((3)-0-6) 



      (Biosensors) 
333-522  กลศาสตร์ชีวภาพของโมเลกลุและชีวสารสนเทศ   3((3)-0-6) 
 (Molecular Biomechanics and Bioinformatics) 
333-581  ชุดวชิาฟิสิกส์เชิงควอนตมัของระบบอนุภาคหลายตวั   6((5)-3-10) 
 (Module: Quantum Physics of Many-particle Systems) 
333-582 ชุดวชิาเอกภพวทิยา  6((5)-3-10) 
 (Module: Cosmology) 
333-583 ชุดวชิาทฤษฎีความโนม้ถ่วงแบบขยายความ  6((5)-3-10) 
 (Module: Modified Gravity Theories) 
333-584 ชุดวชิานวตักรรมระบบถ่ายภาพและแมชชีนวชิัน่  6((3)-6-9) 
 (Module: Innovative Imaging System and Machine Vision) 
333-585  ชุดวชิาวศิวกรรมแสงส าหรับการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ    6((5)-3-10)                          
  (Module: Optical Engineering for Space and Natural Resource Explorations) 
333-586 ชุดวชิาธรณีฟิสิกส์ประยกุต ์  6((4)-6-8) 
 (Module: Applied Geophysics) 
333-587 ชุดวชิาการสงัเคราะห์อนุภาคนาโนและเสน้ใยนาโน  6((3)-6-9) 
 (Module: Fabrication of Nanoparticles and Nanofibers) 
333-588 ชุดวชิากระบวนการฟิสิกส์และเทคโนโลยพีลงังาน  6((4)-4-10) 
 (Module: Physics Process and Energy Technology) 
333-589 ชุดวชิาการค านวณเชิงตวัเลขส าหรับงานวจิยัทางฟิสิกส์  6((3)-9-6) 
 (Module: Numerical Computations for Physics Research) 
333-590 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐป์ระยกุตใ์นงานวจิยั  6((3)-9-6) 
 (Module: Applied Artificial Intelligence in Research) 
333-591 ชุดวชิาการออกแบบและพฒันาอุปกรณ์เชิงแสง  6((3)-6-9) 
 (Module: Optical Device Design and Development) 
333-592   ชุดวชิาฟิสิกส์ศึกษาและการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั          6((3)-9-6) 
             (Module: Physics Education and Digital Learning)        
333-593 ชุดวชิาการวเิคราะห์เชิงปริมาณแบบประยกุตใ์นฟิสิกส์ศึกษา 6((4)-6-8) 
  (Module: Applied Quantitative Analysis in Physics Education) 
333-611 หวัขอ้พิเศษ 1  3((3)-0-6) 
 (Special Topics I) 
333-612 หวัขอ้พิเศษ 2  3((3)-0-6) 
 (Special Topics II) 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 
 
 



3. หมวดวชิาสัมมนา   2 หน่วยกติ 

333-691 สมัมนาฟิสิกส์ 1*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics I) 
333-692  สมัมนาฟิสิกส์ 2*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics II) 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36/21 หน่วยกติ 

333-601 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis) 
333-602 วทิยานิพนธ์  21(0-63-0) 
 (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์*   2((2)-0-4) 
 (Research methods in Physics) 
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั*   1((1)-0-2) 
 (Ethics and philosophy in research)  
333-601 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
 (Thesis) 
333-691 สมัมนาฟิสิกส์ 1*   1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics I)  
   รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-601 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 (Thesis)  
333-692 สมัมนาฟิสิกส์ 2*  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics II) 
  รวม 9(0-27-0) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-601 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
 (Thesis) 
   รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-601 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0)  
 (Thesis) 
  รวม 9(0-27-0) 
หมายเหต ุ* นกัศึกษาในหลกัสูตรแผน ก 1 ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์, 333-502 จริยธรรมและ
ปรัชญาในการวจิยั, 333-691 สมัมนาฟิสิกส์ 1 และ 333-692 สมัมนาฟิสิกส์ 2 แบบไม่นบัหน่วยกิตและตอ้งไดเ้กรด S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-501 วธีิการวจิยัทางฟิสิกส์*   2((2)-0-4) 
 (Research Methods in Physics)  
333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั*   1((1)-0-2) 
 (Ethics and Philosophy in Research)  
333-xxx วชิาเลือก***   6(6-0-12) 
 (Elective Courses)  
   รวม 9(9-0-18) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-601 วชิาเลือก***  6(6-0-12) 
 (Elective Courses)  
333-602 วทิยานิพนธ์  3(0-9-0) 
 (Seminar in Physics II)  
  รวม 9(6-9-12) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
333-602 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)  
333-692 สมัมนาฟิสิกส์ 1**   1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics I)  
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
333-602 วทิยานิพนธ์  10(0-30-0) 
 (Thesis) 
333-692 สมัมนาฟิสิกส์ 2**  1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics II)  
  รวม 10(0-30-0) 
หมายเหตุ   * นักศึกษาในหลกัสูตรแผน ก 2 ลงทะเบียนเรียนวิชา 333-501 วิธีการวิจยัทางฟิสิกส์ และ 333-502 จริยธรรม
และปรัชญาในการวจิยัแบบประเมินโดยใหส้ญัลกัษณ์ “S” หรือ “U” 
                   ** ลงทะเบียนเรียนวิชา 333-691 สัมมนาฟิสิกส์ 1 และ 333-692 สัมมนาฟิสิกส์ 2 แบบไม่นบัหน่วยกิตและตอ้ง
ไดเ้กรด S 
  *** วิชาเลือกตอ้งเป็นวิชา 333-xxx อยา่งน้อย 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกในภาควิชาฟิสิกส์หรือวิชาเลือกนอก
ภาควิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษา และ การจดัการเรียนการสอนในวิชา 333-xxx เป็นแบบโมดูลคือ เรียนแบบเขม้ขน้ในรายวิชาใดวิชาหน่ึงจนจบ
รายวชิานั้นไปแลว้ จึงเร่ิมเรียนในรายวชิาถดัไปตามตารางการจดัการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาสาขาวชิาฟิสิกส์หลกัสูตรนานาชาติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ฟิ สิ ก ส์ เพ่ื อ จั ด ก าร ปัญ ห าใน
อุตสาหกรรม 5 ด้าน คือสุขภาพ
ผู้ สูงอายุ  การเกษตรอัจฉ ริยะ 
พ ลั งง านสะอาด  ภู มิ ศ าสต ร์
ส่ิงแวดล้อม หรือ ดจิทิลั 

- เชิญวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

- ประเมินจากการน าเสนอบทความที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ในห้องเรียน
- การน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย
ใน ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม วิ จั ย  ( group
meeting)
- การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ มี การ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เพื่ อ
จัดการปัญหาในอุตสาหกรรม

PLO 2 เลือกใช้ เค ร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

- เรียนรายวิชา research methods และ
วิชาวิทยานิพนธ์ที่มีการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

- ประเมินจากการบ้าน รายงาน และ
การน าเสนอหน้าช้ัน ที่บอกถึงการ
เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

PLO 3 ส่ือสารเชิงวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
ตรงความหมาย 

- จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ - ประเมินจากการบ้าน รายงาน การ
น าเสนอหน้าช้ัน และการการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ที่ใช้ภาษาอังกฤษท้ังหมด

PLO 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือแสวงหาข้อมูลเชิงวิชาการ
เพ่ือพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

- เข้ารับฟังการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย
- เรียนรายวิชา research methods
- เรียนรายวิชาบังคับเลือก
- เรียนรายวิชาสัมมนา
- เรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์

- ประเมินจากจ านวนครั้งที่เข้าร่วมรับ
ฟังการอบรม
- ประเมินจากความสามารถในการหา
ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการท า
การบ้าน รายงาน การน าเสนอหน้า
ช้ัน/การพู ดสัมมนา การน าเสนอ
ความก้าวหน้างานวิจัยในที่ประชุม
กลุ่มวิจัย (group meeting) และจาก
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

PLO 5 กล้าแสดงความคิดเห็น
และท างาน ร่วมกับ ผู้ อ่ืนได้ใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามทีด่ ี

- จัดให้มีการท างานหรืออภิปรายร่วมกันใน
การเรียนรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และ
รายวิชาวิทยานิพนธ์

- ประเมินจากความสามารถในการ
อภิปรายความเห็น ความกล้าแสดง
ความเห็น การรับฟังความเห็นผู้อื่น
และการท างานร่วมกัน

PLO 6 แสดงออกถึงพฤติกรรม
ก าร มี ค ว าม ซ่ื อ สั ต ย์ แ ล ะ มี
จรรยาบรรณทางวชิาการ 

- เรียนรายวิชาจริยธรรมในการวิจัย - ประเมินจากรายวิชาจริยธรรมในการ
วิจัย และการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการที่แสดงถึงความมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำฟิสิกส์ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

333-501  วธีิกำรวจิยัทำงฟิสิกส์ 2((2)-0-4) 
(Research Methods in Physics) 
การคน้ควา้เอกสารงานวจิยั การเตรียมโครงร่างงานวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงวทิยาศาสตร์  การเขียนผลงานเพื่อ

ตีพิมพ ์ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ  
Literature review; research proposal preparation; scientific data analysis; writing for publication; laboratory 

safety 
333-502  จริยธรรมและปรัชญำในกำรวจิยั 1((1)-0-2) 

(Ethics and Philosophy in Research)  
จรรยาบรรณในการท าวจิยั จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยัโดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 
Ethics in research; ethics and philosophy through case studies 

333-511 สำรสนเทศควอนตมัส ำหรับเทคโนโลยดีจิทิลั 3((3)-0-6) 
(Quantum Information for Digital Technology) 
การอธิบายสถานะทางควอนตมัโดยใชเ้มทริกซ์ความหนาแน่น ความพวัพนัควอนตมั ทฤษฎีการวดัควอนตมั 

ขั้นตอนวธีิเชิงควอนตมั ขั้นตอนวธีิการประมาณเฟสควอนตมั การแปลงฟเูรียร์ควอนตมั ขั้นตอนวธีิของชอร์ ขั้นตอนวธีิการ
คน้หาควอนตมั ควอนตมัคอมพิวเตอร์ในเชิงกายภาพ ควอนตมัคอมพิวเตอร์จากโฟตอน ควอนตมัคอมพิวเตอร์จากการกกัขงั
ไอออนและอะตอม ควอนตมัคอมพิวเตอร์จากเรโซแนนซ์แม่เหลก็นิวเคลียร์ การประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมดิจิทลั 

Density matrix description of quantum states; quantum entanglement; quantum measurement theory; quantum 
algorithms, the quantum phase-estimation algorithm, the 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; applications in digital industry 
333-512  โฟโตนิกส์และทศันศำสตร์ไม่เชิงเส้น 3((3)-0-6) 

 (Photonics and Nonlinear Optics) 
ทบทวนทฤษฎีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ท่อน าคล่ืน โหมดการเคล่ือนท่ีของแสง โหมดในไฟเบอร์ออปติกส์  พลาสโม

นิกส์ สมการแมกซ์เวลลแ์บบไม่เชิงเส้น การก าเนิดฮาโมนิก ปรากฏการณ์เคอร์ พาราเมตริกดาวน์คอนเวอร์ชนั รามานแบบ
กระตุน้ ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมเกษตรอจัฉริยะ 

Review of electromagnetic wave theory; waveguides; propagation modes; modes in optical fibers; plasmonics; 
Maxwell’s nonlinear wave equation; harmonic generation; Kerr effect; parametric down conversion; stimulated Raman; 
example applications in intelligent agriculture industry 



 

333-513  ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 3((3)-0-6) 
 (Nuclear Physics) 
 สมบัติมูลฐานของนิวเคลียส ทฤษฏีแรงนิวเคลียร์ โครงสร้างและแบบจ าลองนิวเคลียส สปินและโมเมนต์
นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของนิวตรอน อนัตรกิริยาระหวา่งรังสีกบัสสาร การตรวจวดั
รังสี ตวัอยา่งการประยกุตก์ารตรวจวดัรังสีนิวเคลียร์ในอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 Nuclear properties; theory of nuclear forces; nuclear structure and nuclear models, nuclear spin and nuclear 
moment; physics of elementary particles; nuclear reaction; neutron physics; interaction of nuclear radiation with matter; 
radiation detections, sample applications of nuclear radiations detection in geographical   environment  
333-514 กมัมนัตภำพรังสีในส่ิงแวดล้อมและกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 (Environmental Radioactivity and Applications) 
 ทบทวนนิวไคลด์เสถียรและนิวไคลด์กัมมนัตรังสี การสลายตวัของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีในธรรมชาติและท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน ผลกระทบของรังสีต่อส่ิงมีชีวิต การป้องกนัอนัตรายจากรังสี เทคนิคการวดักมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้ม
และตวัอยา่งการประยกุตใ์นอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  
 Review of stable and radioactive nuclides; decay of natural and anthropogenic radionuclides; radiation 
biology; radiation protection; environmental radioactivity measurement techniques; sample applications of nuclear 
radiations detection in geographical environment    
333-515 นำโนฟิสิกส์และกำรประยุกต์ใช้งำน 3((3)-0-6) 
 (Nanophysics and Applications) 
 นิยามของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี  ปรากฏการณ์ ทางฟิสิกส์ระดับนาโน การเตรียมและ
ตรวจสอบวสัดุโครงสร้างนาโน ส่ิงประดิษฐ์และเคร่ืองยนต์นาโน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพผูสู้งอาย ุและดิจิทลั 
 Definition of nanotechnology; nanoscale physics-based phenomena; preparations and characterizations of 
nanostructure materials; nanodevices and nanomachines; nanobiological materials; LCR circuits in nanomaterial; 
nanomaterial application in environmental sensors 
333-516  กำรแปลงพลงังำนจำกวสัดุพอลเิมอร์อเิลก็โทรแอคทฟิ  3((3)-0-6) 
 (Energy Conversion from Electroactive Polymers) 
 นิยามและความหมายของวสัดุพอลิเมอร์อิเลก็โทรแอคทิฟ การเตรียมและตรวจสอบวสัดุพอ ลิ เมอ ร์ อิ เล็กโทร
แอคทิฟ หลกัการของการแปลงพลงังานดว้ยวสัดุอิเล็กโทรแอคทิฟ เทคนิกของการแปลงพลงังาน การประยกุตข์องพอลิเม
อร์ชนิดน้ีส าหรับส าหรับเทคโนโลยพีลงังานสะอาด 
 Definitions of electroactive polymers; preparations and characterizations of electroactive polymers; concept of 
energy conversion using electroactive polymers; energy conversion techniques; applications of these polymers for for 
green energy technology 
333-517 วสัดุฉลำดและกำรประยุกต์ใช้งำน 3((3)-0-6) 
 (Smart Materials and Applications) 
 วสัดุฉลาดชนิดต่างๆ เช่น วสัดุไพอิโซอิเลก็ตริก โลหะท่ีมีความสามารถในการจดจ ารูปร่าง  เป็นตน้ การเตรียม
และประยุกต์ใช้พอลิเมอร์เฟร์โรอิเล็กตริก การเตรียมและประยุกต์ใช้คอมโพสิท การรวบรวมตนเองของวสัดุ  การ
ประยกุตใ์ชว้สัดุฉลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม   



 

 Smart materials, for example piezoelectrics, shape-memory alloys; preparation and applications of 
ferroelectric polymers; preparation and applications of composites; self-assembly of materials; applications of smart 
materials for the environment 
333-518 กระบวนกำรเย่ือบำงและเทคโนโลยี 3((3)-0-6) 
 (Membrane Processes and Technology) 
 ชนิดของเยือ่สงัเคราะห์ หลกัการและทฤษฎีการแยกดว้ยเยือ่สงัเคราะห์ คุณลกัษณะของเยื่อบาง นาโนเทคโนโลยี
ในวิทยาศาสตร์เยื่อบาง การอาบรังสีนิวเคลียร์และผลิตเยื่อนิวเคลียร์พอร์ เทคโนโลยีพลาสมาและล าอนุภาคส าหรับการ
ปรับปรุงผิวเยื่อบาง เยื่อแลกเปล่ียนประจุ และการแยกด้วย ไฟฟ้า เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิง การแยกแก๊สและไอ 
ปรากฏการณ์การอุดตนั การประยกุตด์า้นการผลิต น ้ าบริสุทธ์ิ  การบ าบดัน ้ าเสีย  การก าจดัเกลือ เทคโนโลยีอาหาร พลงังาน 
ส่ิงแวดลอ้ม การแพทย ์และอุตสาหกรรม 
 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, medicine and industry. 
333-519 ฟิสิกส์พลำสมำ  3((3)-0-6) 
 (Plasma Physics) 
 นิยามของพลาสมา การจ าแนกพลาสมา การเคล่ือนท่ีของอนุภาคเด่ียว ทฤษฎีจลน์ ของไหลพลาสมา คล่ืนใน
พลาสมา การแพร่และความตา้นทานจ าเพาะ สมดุลและเสถียร พลาสมาเทอร์มลั พลาสมาพลัส์ พลาสมาต่อเน่ือง พลาสมาใน
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนัท่ีควบคุมไดเ้พื่อการผลิตพลงังานสะอาด  
 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 in controlled nuclear fusion for clean energy 
333-520 ปฏิกริิยำนิวเคลยีร์แบบฟิวชันทีค่วบคุมได้ขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 (Advanced Controlled Fusion) 
 ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน  ฟิสิกส์ของพลาสมา  สภาวะสมดุลในพลาสมา การควบคุมพลาสมา การ
ส่งผ่านในพลาสมาแบบคลาสสิคอล การส่งผ่านในพลาสมาแบบนีโอคลาสสิคอล การส่งผ่านแบบอะโนมอลสัและความ
ป่ันป่วน  งานวจิยัดา้นฟิวชนัท่ีน่าสนใจ การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตพลงังานสะอาดจากระบบควบคุมฟิวชนั 
 Thermonuclear fusion; Plasma physics; equilibrium in Tokamak; plasma confinement; classical transport; 
neoclassical transport; anomalous transport and turbulence; selected topics of fusion research; feasibility study in 
producing clean energy from controlled fusion 
333-521  ไบโอเซนเซอร์ 3((3)-0-6) 
 (Biosensors) 
 การออกแบบไบโอเซนเซอร์ ปัจจยัประสิทธิภาพ วสัดุนาโนและเทคโนโลยวีสัดุ การประยกุตใ์ชไ้บโอเซนเซอร์ 
มลัทิเพลก็ซ์ไบโอเซนเซอร์ ไบโอเซนเซอร์เพื่อการใชง้าน ณ จุดดูแลผูป่้วยส าหรับอุตสาหกรรมสุขภาพผูสู้งอายุ  
 The design of biosensor; performance factors; nano-materials and some material technologies; multiplexed 
sensors; point of care biosensors in the elderly healthcare industry. 
 



 

333-522  กลศำสตร์ชีวภำพของโมเลกลุและชีวสำรสนเทศ 3((3)-0-6) 
 (Molecular Biomechanics and Bioinformatics) 
 ชีววิทยาโมเลกลุ ชีวกลศาสตร์ของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก ผลของแรงเชิงกลต่อพฤติกรรมของชีวโมเลกลุและ
การแสดงออกของยนี ขั้นตอนการท าชีวสารสนเทศแบบง่าย การใชฐ้านขอ้มูลเก่ียวกบั ชีวโมเลกลุ การใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์
ล าดบัเบส การวเิคราะห์โครงสร้างของโปรตีน การประยกุตใ์ชใ้นทางการแพทยแ์ม่นย  า และส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื  
 Molecular biology; biomechanics of proteins and nucleic acids; the effects of mechanical forces on the 
behavior of biomolecules and gene expression; introduction to bioinformatics; use of databases for biomolecules; DNA 
sequence analysis; protein structure analysis; applications in precision medicine and sustainable environment 
333-581  ชุดวชิำฟิสิกส์เชิงควอนตมัของระบบอนุภำคหลำยตวั 6((5)-3-10) 
 (Module: Quantum Physics of Many-particle Systems) 
 แบบจ าลองแลททิซ แบบจ าลองทฤษฎีสนามและสตริง เทคนิคทางทฤษฎีและทางการค านวณในสสารควบแน่น
เพื่ออุตสาหกรรมพลงังานสะอาดและดิจิทลั    
 Lattice models; field and string theory models; theoretical and computational techniques in condensed matter 
for clean energy and digital industries. 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. วเิคราะห์แบบจ าลองต่าง ๆ ของสสารควบแน่นเพ่ืออุตสาหกรรมพลงังานสะอาดและดิจิทลั 
 2. เขียนโปรแกรมชุดค าสัง่เบ้ืองตน้เพ่ือประมวลผลแบบจ าลองแลททิซ แบบจ าลองทฤษฎีสนามและสตริง 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Analyze models of condensed matter for clean energy and digital industries 
 2. Write a basic script program for computing lattice, field and string theory models 
333-582     ชุดวชิำเอกภพวทิยำ                                              6((5)-3-10) 
 (Module: Cosmology) 
 เอกภพวทิยาแบบนิวโตเนียนและแบบสมัพทัธภาพ   เรขาคณิตแบบฟรีดมานน์-เลอแมตร์-โรเบิร์ตสนั-วอลก์เกอร์  
สมการสนามโน้มถ่วง  พลวติัของเอกภพ  แบบจ าลองเอกภพ  การวดัพารามิเตอร์ทางเอกภพวิทยา  สสารมืด  แบบจ าลอง
มาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค  จลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ในเอกภพวทิยา การพองตวัออกของเอกภพ  การสงัเคราะห์บา
ริออนและนิวเคลียสในยคุเร่ิมแรก รังสีไมโครเวฟพ้ืนหลงัของเอกภพ พลงังานมืด  ทฤษฎีการรบกวนทางเอกภพวทิยา การ
ออกแบบโปรแกรมการค านวณทางเอกภพวทิยาเพื่ออุตสาหกรรมดิจิตอล 
 Newtonian and relativistic cosmology; the Friedmann–Lemaître-Robertson-Walker geometry; the gravitational 
field equations; Cosmic dynamics; Models universes; Measuring cosmological parameters; Dark matter; The standard 
model of particle physics; Kinetics and thermodynamics in cosmology; Inflation; Baryogenesis and Primordial 
nucleosynthesis; Cosmic microwave background; Dark energy; Cosmological perturbation theory; Design of 
computational cosmology program for digital industry 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1.พฒันาแบบจ าลองเอกภพในสนามโนม้ถ่วงร่วมสมยัแบบต่าง ๆ ได ้
 2.เขียนโปรแกรมการค านวณเพื่อใชใ้นงานวจิยัทางเอกภพวทิยาได ้
 3.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอ้มูลเชิงวชิาการเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Develop a model of the universe in various contemporary gravity models 



 

 2. Write computational programs for use in cosmological research 
 3. Use information technology to search for academic knowledge for lifelong self-learning 
333-583  ชุดวชิำทฤษฎคีวำมโน้มถ่วงแบบขยำยควำม                        6((5)-3-10) 
               (Module: Modified Gravity Theories) 
 ทฤษฎีความโนม้ถ่วงแบบขยายความแบบ เอฟอาร์, สเกลาร์–เทนเซอร์, และทฤษฎีโนม้ถ่วงแบบขยายความร่วม
สมยัอ่ืน ๆ  การวิเคราะห์ระบบพลวติัทางเอกภพวิทยา สมมาตรนอยเธอร์ในทางเอกภพวิทยา  การพองตวัของเอกภพใน
บริบทของสนามโนม้ถ่วงแบบขยายความ  ทฤษฎีความโนม้ถ่วงแบบคาร์โนนิคลัและการประยกุตใ์ช ้ โปรแกรมการค านวณ
ในดา้นทฤษฎีความโนม้ถ่วงขยายความเพ่ือเทคโนโลยดิีจิตอล 
 f(R) and scalar-tensor and contemporary modified gravity models; Dynamical system in cosmology; Noether 
symmetry in cosmology; Cosmological inflation in modified gravity contexts; Canonical gravity theory and its 
applications; Computational programs in modified gravity theories for digital industry 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1.พฒันาแบบจ าลองทางทฤษฎีความโนม้ถ่วงแบบขยายความร่วมสมยัได ้
 2.เขียนโปรแกรมการค านวณเพ่ือใชง้านวจิยัทางทฤษฎีความโนม้ถ่วงแบบขยายความได ้
 3.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอ้มูลเชิงวชิาการเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4.กลา้แสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Develop theoretical model of the contemporary modified gravity theories  
 2. Write a computational program for use in the modified gravity research 
 3. Use information technology to search for academic knowledge for lifelong self-learning 
 4. Confidently express opinion and work in groups as both a good leader and a good member 
333-584  ชุดวชิำนวตักรรมระบบถ่ำยภำพและแมชชีนวช่ัิน 6((3)-6-9) 
 (Module: Innovative Imaging System and Machine Vision) 
 ทฤษฎีการเกิดภาพ เลนส์และเซนเซอร์ภาพ การถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพสเตอริโอ การสร้างภาพจากเวลา
สะทอ้นกลบัของแสง ไลดาร์ การค านวณปริภูมิ 3 มิติจริงจากภาพ การใชปั้ญญาประดิษฐเ์พื่อวเิคราะห์ภาพ การจดจ ารูปแบบ 
ตรวจจบัความเคล่ือนไหว การออกแบบนวตักรรมระบบถ่ายภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรอจัฉริยะ  
 Image formation theory; lens and image sensor; thermal imaging; stereo imaging; time-of-flight imaging; 
LIDAR; calculation of real 3D coordinate from image; applications of artificial intelligence on image processing; pattern 
recognition; object and motion detections; design of innovative imaging system for intelligent agriculture industry . 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. พฒันาระบบถ่ายภาพและแมชีนวชิัน่ไดต้รงกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม 
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้เพ่ือใชปั้ญญาประดิษฐใ์นการประมวลผลภาพได ้
 3. เลือกใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 4. ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
 5. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Develop suitable imaging and machine vision systems as required by industry 
 2. Write basic computer program to implement artificial intelligence for image processing 



 

 3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 
         4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 
         5. Be honest and has research ethics 
333-585 ชุดวชิำวศิวกรรมแสงส ำหรับกำรส ำรวจอวกำศและทรัพยำกรธรรมชำต ิ  6((5)-3-10) 
      (Module: Optical Engineering for Space and Natural Resource Explorations) 
 ทฤษฎีการเกิดภาพ ความคลาดเชิงแสง การออกแบบและปรับแต่งระบบแสงดว้ยโปรแกรม ZEMAX เลนส์แก้
ความคลาดแบบอะโครมาติกและอะโพโครมาติก การออกแบบกลอ้งโทรทศัน์สะทอ้นแสง การวิเคราะห์แสงรบกวน การ
ออกแบบสเปกโตรมิเตอร์ กลอ้งไฮเปอร์สเปกตรัมส าหรับการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  
 Image formation theory; optical aberrations; optical design and optimization using ZEMAX; achromatic and 
apochromatic lens; reflecting telescope design; stray light analysis; spectrometer design; hyperspectral camera for natural 
resource explorations. 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจทฤษฎีการเกิดภาพและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบและปรับแต่งระบบแสงรายละเอียดสูงได ้
 2. พฒันาระบบแสงในการถ่ายภาพและวเิคราะห์สเปกตรัมส าหรับการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติได ้
         3. เลือกใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 4. ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
 5. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 Learning outcomes: Students are able to 

1.  Understand image formation theory and be able to use computer program to design and optimize high-
resolution optical systems 
2.  Develop optical system to perform imaging and spectrum analysis for applications on space and natural 
resource explorations   

         3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 
         4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 
 5. Be honest and has research ethics 
333-586 ชุดวชิำธรณีฟิสิกส์ประยุกต์  6((4)-6-8) 
 (Module: Applied Geophysics) 
 ระเบียบวิธีทางธรณีฟิสิกส์ การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลดิจิตอลและภาพถ่าย น าเสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบสองและสามมิติ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยรวม ประยุกต์เทคนิคธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจทรัพยากรธรณีและ
แหล่งพลังงาน แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย การท่องเท่ียวเชิงธรณี เกษตรกรรม นิติ
วทิยาศาสตร์และโบราณคดี  
 State-of the-art geophysical methods; data acquisition; digital data and image processing; 2D/ 3D data 
presentation; integrated geological interpretation; applications of geophysical techniques in geological and energy 
resource exploration; solving engineering and environmental problems; understanding and mitigating geohazards; 
supporting geo-tourism, agricultural, forensics, and archaeology 
  
 
 



 

 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เลือกใช้เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหา และหาวิธีการ
แกปั้ญหาผ่านการวดัและสังเกตทางธรณีฟิสิกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถวิเคราะขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล
ในขณะเดียวกนัสามารถระบุความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ระหวา่งขอ้มูลและความไม่แน่นอนของขอ้มูลได ้
2. ประยกุตค์วามรู้และทกัษะกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์ท่ีทนัสมยัพร้อมกบัสมรรถนะ จริยธรรม และวสิัยทศัน์
ในระดบัสากล เพื่อจดัการและตอบค าถามดา้นความตอ้งการและดา้นปัญหาของสงัคมและชุมชน 
3. เลือกใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
5. กลา้แสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
6. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
Learning outcomes: Students are able to  
1. Choose appropriate geophysical instruments and methodologies for each given problem, and find solutions 
through geophysical measurements and observations, data processing, and interpretation data, while be able to 
state existing interrelations and uncertainties 
2. Apply state-of the art geophysical knowledge and skills with competency, ethics, and international vision to 
address and answer societally and community relevant needs and problems 
3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 
4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 
5. Confidently express opinion and work in groups as both a good leader and a good member 
6. Be honest and has research ethics 

333-587  ชุดวชิำกำรสังเครำะห์อนุภำคนำโนและเส้นใยนำโน 6((3)-6-9) 
 (Module: Fabrication of Nanoparticles and Nanofibers) 
 ความหมายและโครงสร้างอนุภาคนาโนและเสน้ใยนาโน กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนและเส้นใยนาโน
เทคนิคการวเิคราะห์อนุภาคนาโนและเสน้ใยนาโน และการประยกุตใ์ชด้า้นส่ิงแวดลอ้ม  
 Definition and structure of nanoparticles and nanofibers; fabrication of nanoparticles and nanofibers; 
characterization techniques for nanoparticles and nanofibers and applications in the environment 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สงัเคราะห์และวเิคราะห์คุณลกัษณะของอนุภาคนาโนและเสน้ใยนาโนได ้
 2. เลือกใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 3. ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. Synthesize and analyze characteristics of nanoparticle and nanofibers 
 2. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 
 3. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 
333-588 ชุดวชิำกระบวนกำรฟิสิกส์และเทคโนโลยพีลงังำน 6((4)-4-10) 
 (Module: Physics Process and Energy Technology) 
 การส่งผา่นความร้อน กลศาสตร์ของไหล กฎทางอณหพลศาสตร์ เทคโนโลยกีารอบแหง้, การส่งถ่ายพลงังาน ค่า
ความตา้นทานและความดนัลดท่ีเกิดข้ึนในระบบอบแหง้ ทฤษฎีการอบแหง้ ลกัษณะเฉพาะของพลงังานจากแหล่งต่างๆ และ



 

การน าไปใชใ้นกระบวนการการอบแห้งส าหรับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรม ดวงอาทิตยแ์หล่งพลงังานความร้อน
จากปฏิกริยานิวเคลียร์ฟิวชนั พลงังานท่ีใชท้ัว่ไป พลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทน พลงังานรูปแบบใหม่จากวสัดุทาง
การเกษตร เทคโนโลยีทางพลาสมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีวสัดุและเทคโนโลยีพลงังาน การอนุรักษ์พลงังานในอาคาร
ส่ิงก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 Heat transfer, fluid mechanics, law of thermodynamics; drying technology and energy transfer; resistance and 
pressure drop in drying system, drying theory, characteristics of energy sources and its application in agricultural sector 
and industrial sector, sun as thermal energy from hot nuclear fusion reaction, conventional energy, alternative energy and 
renewable energy, novel energy from agricultural products; plasma technology related to material technology and energy 
technology; Energy conservation in building and various industries 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. พฒันาอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับงานดา้นฟิสิกส์พลาสมา และเทคโนโลยีพลงังาน ไดต้รงกับความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมวสัดุ และอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน 
2. วิเคราะห์ความส้ินเปลืองพลงังานจ าเพาะในอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะเกษตรปลอดภยั และสามารถ
เลือกใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 
3. ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
4. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
Learning outcomes: Students are able to 
1 . Develop suitable equipment for plasma physics and energy technology as required by industry related to 
material and energy 
2.Analyze specific energy consumption in agro-industries especially on safe agriculture products and evaluate 
the way to get high performance of energy use 
3. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 
4. Be honest and has research ethics 

333-589 ชุดวชิำกำรค ำนวณเชิงตวัเลขส ำหรับงำนวจิยัทำงฟิสิกส์ 6((3)-9-6) 
 (Module: Numerical Computations for Physics Research) 
 บทน าระเบียบวิธีเชิงตวัเลขและการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ดว้ยภาษาไพธอน ระบบสมการ
เชิงเส้นแบบพีชคณิต การใชว้ีธีก าลงัสองน้อยสุด  การใชว้ิธีไอเกนเวกเตอร์  การหาอนุพนัธ์เชิงตวัเลข การหาปริพนัธ์เชิง
ตวัเลข  การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัโดยวิธีการเชิงตวัเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยโดย
วธีิการเชิงตวัเลข สมการการแพร่และสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยแบบพาราโบลา สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยแบบวงรี วีธีมอนติคาร์
โล วิธีแบบเอกซ์พลิสิสและไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์  การประยุกต์วิธีเชิงตวัเลขเพ่ือหาค าตอบในงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
อุตสาหกรรมหา้ดา้น คือ สุขภาพผูสู้งอาย ุเกษตรอจัฉริยะ พลงังานสะอาด ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และดิจิทลั 
 Introduction to numerical method and data analysis; Python programming; Linear systems of equations; Least 
square problems; Eigenvalue problems; Numerical differentiation; Numerical integration; Ordinary differential equations; 
Partial differential equations; Diffusion and parabolic PDEs; Elliptic PDEs; Monte Carlo techniques; Explicit and finite 
difference methods; applied numerical computational methods in research in five industrial applications i.e. elder health, 
smart agriculture, clean energy, geographical environment and digital 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชร้ะเบียบวธีิเชิงตวัเลขและสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือแกปั้ญหาได ้



 

2. ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชร้ะเบียบวธีิเชิงตวัเลขไปประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัได ้
Learning outcomes: Students are able to  
1. Write computer codes to use numerical methods and data analysis to solve problems 
2. Write computer program to apply numerical computations for research work 

333-590  ชุดวชิำปัญญำประดษิฐ์ประยุกต์ในงำนวจิยั 6((3)-9-6) 
 (Module: Applied Artificial Intelligence in Research) 
 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น บทน าสู่การเรียนรู้ของเคร่ือง การจ าแนก การประเมินผลแบบจ าลอง 
แบบจ าลองตน้ไมก้ารตดัสินใจ แบบจ าลองป่าแบบสุ่ม เครือข่ายนิวรัล การเรียนรู้แบบสนับสนุน เกรเดียนต์นโยบาย การ
ประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายนิวรัลในงานวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาอุตสาหกรรมหา้ดา้น คือ สุขภาพผูสู้งอาย ุเกษตรอจัฉริยะ พลงังานสะอาด 
ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และดิจิทลั 
 Programming basic; introduction to machine learning; classification; model evaluation; decision tree model; 
random forest model; neural networks; reinforcement learning; policy gradient; neural network applications in research in 
five industrial applications i.e. elder health, smart agriculture, clean energy, geographical environment and digital 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชปั้ญญาประดิษฐไ์ด ้
2. ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าปัญญาประดิษฐไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัได ้
Learning outcomes: Students are able to  
1. Write computer codes to build artificial intelligence 
2. Write computer program to apply artificial intelligence for research work 

333-591  ชุดวชิำกำรออกแบบและพฒันำอุปกรณ์เชิงแสง 6((3)-6-9) 
  (Module: Optical Device Design and Development) 
 ทศันศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง แหล่งก าเนิดแสงและหัววดัแสง อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สมาร์ต
โฟน และ การเขียนโปรแกรม วสัดุท่ีเหมาะสม ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต การควบคุมเชิงตวัเลขดว้ย
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การกดั การพิมพส์ามมิติ การทดสอบภาคสนามเพื่อการใชง้าน ณ จุดดูแลผูป่้วยส าหรับอุตสาหกรรม
สุขภาพผูสู้งอาย ุการน าเสนอผลงาน 
 Relevant optics; light sources and detectors; basic electronics; microcontrollers, smartphones and 
programming; suitable materials; CAD/ CAM system; basic CNC; milling; 3D-printing; field test for point of care 
biosensors in the elderly healthcare industry; presentation 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ออกแบบส่วนประกอบของอุปกรณ์เชิงแสงได ้
 2. พฒันาอุปกรณ์เชิงแสงเพื่อประยกุตใ์ชใ้นงานภาคสนามได ้
         3. เลือกใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. Design the components of an optical device 
 2. Develop the optical device for on-site applications 
 3. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 
 
 



 

333-592 ชุดวชิำฟิสิกส์ศึกษำและกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 6((3)-9-6) 
   (Module: Physics Education and Digital Learning)       
 บทน าส าหรับงานวิจยัฟิสิกส์ศึกษา โมเดลท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิด การวดัและประเมินผล ส่ือการสอนท่ีเป็น
ฐานมาจากงานวจิยั การประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน และการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 
 Introduction to physics education research; cognitive model; assessment and evaluation; research-based 
instrument; instructional implications; digital technology for physics learning 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัฟิสิกส์ศึกษาและโมเดลท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิดได ้
2. ใชก้ารวดัและประเมินผล และส่ือการสอนท่ีเป็นฐานมาจากงานวจิยัในหอ้งเรียนได ้
3. ออกแบบงานวจิยัฟิสิกส์ศึกษาและเทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับการสอนฟิสิกส์ได ้
4. ส่ือสารเชิงวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
5. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 
Learning outcomes: Students are able to  
1. Discuss about physics education research and cognitive model of learning 
2. Apply assessment and evaluation methods, and research-based instrument into a classroom 
3. Design physics education research and digital technology for instructions 
4. Communicate in English correctly and meaningfully in academic 
5. Be honest and has research ethics 

333-593    ชุดวชิำกำรวเิครำะห์เชิงปริมำณแบบประยุกต์ในฟิสิกส์ศึกษำ 6((4)-6-8) 
 (Module: Applied Quantitative Analysis in Physics Education) 
              ทฤษฎีการวเิคราะห์ขอ้สอบแบบคลาสสิก ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ การวเิคราะห์แบบราส์ช ความเท่ียงตรง
และความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ นอร์เมิลไลซ์เกน/เชนจ ์โมเดล อะแนลลิซิส 
 Classical test theory; item response theory ( IRT) ; Rasch analysis; test validity and reliability; normalized 
gain/change; model analysis 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วเิคราะห์ค าถามโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ขอ้สอบแบบคลาสสิก ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ การวเิคราะห์
แบบราส์ช ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของขอ้สอบ  
2. วเิคราะห์ผลการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคนอร์เมิลไลซ์เกน/เชนจ ์ 
3. ประเมินกระบวนการสอนโดยอาศยัการวเิคราะห์แบบราส์ช และเทคนิคโมเดล อะแนลลิซิส 
4. เลือกใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือแสวงหาขอ้มูลเชิงวชิาการเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
6. แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความซ่ือสตัยแ์ละมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 Learning outcomes: Students are able to  
1. Analyze items/test using classical test theory, item response theory (IRT), Rasch analysis, test validity and 
reliability 
2. Analyze students’ learning using normalized gain/change 
3. Evaluate classroom approaches using Rasch analysis, model analysis 
4. Choose the appropriate tools or scientific equipments for the work 



 

5. Use information technology to search for academic knowledge for lifelong self-learning 
6. Be honest and has research ethics 

333-611 หัวข้อพเิศษ 1 3((3)-0-6) 
 (Special Topics I) 
 หวัขอ้พิเศษเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าวทิยานิพนธ์  
 Special topics as a basis for a thesis 
333-612 หัวข้อพเิศษ 2 3((3)-0-6) 
 (Special Topics II) 
 หวัขอ้พิเศษเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าวทิยานิพนธ์ 
 Special topics as a basis for a thesis 
333-691 สัมมนำฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics I) 
 นกัศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัวชิาการทางฟิสิกส์จาก ว า ร ส า ร ต่ า ง ๆ 
น ามาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
 Student’ s search on topics of current interest relevant to physics from a variety of journals followed by a 
presentation and discussion under the guidance of faculty members 
333-692 สัมมนำฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Physics II) 
 นกัศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัวชิาการทางฟิสิกส์จาก ว า ร ส า ร ต่ า ง ๆ 
น ามาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
 Student’ s search on topics of current interest relevant to physics from a variety of journals followed by a 
presentation and discussion under the guidance of faculty members 
333-601 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีภาควิชาเปิดสอนภายใตก้ารควบคุม ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เสนอผลงานความกา้วหนา้ของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม  
 Research study on a topic of interest available at the department under supervision of a faculty advisor; thesis 
progress should be presented to the thesis committee regularly every semester; thesis must be written in an appropriate 
format 
333-602 วทิยำนิพนธ์ 21(0-63-0) 
 (Thesis) 
 คน้ควา้วจิยัในหวัขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีหลกัสูตรเปิดสอนภายใต ้การควบคุม ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เสนอผลงานความกา้วหนา้ของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Research study on a topic of interest fields available at the department under supervision of a faculty advisor; 
thesis progress should be presented to the thesis committee regularly every semester; thesis must be written in an 
appropriate format 
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