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หมวดที ่1   
ขอมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
 ภาษาอังกฤษ   Master of Science Program in Physics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) 
 ชื่อยอ (ไทย) วท.ม. (ฟสิกส) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Physics) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ) M.S. (Physics) 
 

3. วิชาเอกของหลักสูตร 
 ฟสิกส 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ป) 
 5.2 ภาษาที่ใช  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 
 5.3 การรับเขาศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2555 รหัสหลักสูตร 25551471105573  
  6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่  5/2559 วั น ที่ 
1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ  
  6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 
13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 
  6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ใหความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานวิชาการ  
  6.5 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
  6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้ 
 8.1 นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร นักวิชาการ อาจารย ในหนวยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
(เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เปนตน) และ
สถาบันการศึกษาเอกชน 
 8.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในหนวยงานภาคอุตสาหกรรม เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อัญมณี รังสีวิทยา เปนตน 
 8.3 ประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปที่สําเร็จ
การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง      
ทางวชิาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สาํเร็จ

การศึกษา 
1 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
รองศาสตราจารย  
ดร.จักรพงษ แกวขาว 
3-1020-0020X-XX-X 

รองศาสตราจารย ปร.ด. (ฟสิกส) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี
วท.ม. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี
วท.บ. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2551 

2547 

2543 

2 อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ 
3-7799-0004X-XX-X

อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี
วท.ม. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วท.บ. (ฟสิกส)     
   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2554 

2549 

2545 

3 อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา 
3-3305-0122X-XX-X 

อาจารย ปร.ด. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี
วท.ม. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี
วท.บ. (ฟสิกส)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2554 

2551 

2548 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเส่ียงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง  ๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน 
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ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ําทางสังคม            
เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป 2559 อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 
และดานเทคโนโลยีที่ 42 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 40 และ
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับอันดับที่ 48 ตามลําดับในป 2553 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (2543-
2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.27 ตอ GDP โดย
ในป 2556 ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปน
การลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 
ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ 
  ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน   
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา โดย
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงการผลิตบณัฑิต เขาสูตลาดแรงงาน นอกจากมีความรูความสามารถทางวิชาการ
แลว ควรจะตองมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถชวยชี้นําสังคมใหจรรโลงรักษาคานิยมวัฒนธรรมที่ดี
งามของสังคมไทย 
 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให
มีศักยภาพ และสามารถปรับเปล่ียนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร การผลิตบุคลากร
วิทยาศาสตร สาขาฟสิกส จึงตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีความรู ประสบการณและ
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ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงความ
เขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอสังคมและตองปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศดานกําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร สาขาฟสิกส และตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลกและใหความสําคัญในเรื่องทักษะการปฏิบัติงานและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เนนการนํา
ความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมหรือชุมชน  
 (2) มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท เพ่ือใหเทียบไดกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระบบ
การคาเสรี รวมทั้งจัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน
คุณภาพทําหนาที่กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
 (3) มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติและทันตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรใหตอบสนองตอสภาวะการท่ีเปลี่ยนไปท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม ในการปรับปรุงหลักสูตร
ใหมครั้งนี้สาขาวิชาเนนการปรับปรุงในประเด็นหลัก เพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิมคือ 
 (1) ปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
 (2) เปดรายวิชาเลือกใหหลากหลายมากข้ึน เพ่ือสนองความตองการของผูเรียน 
 (3) กําหนดใหรายวิชาสัมมนาเปนวิชาบังคับทุกภาคการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการทําวิทยานิพนธ 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .  2547 มาตรา 7 ไดกําหนดวา  “ให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลัง
การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง และย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวม
ในการจัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุงตอยอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริม
วิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในฐานะ ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น จึงให
ความสําคัญกับทองถ่ิน ในการสรางและพัฒนาองคความรูตาง ๆ ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผู อ่ืนและสังคม  เปนผู ใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/
สาขาวิชาอ่ืน) 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
 ไมมี 
 13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 ไมมี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชา 
โดยตองมีการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งน้ีเพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
 
 
 
 
  



 

 

หมวดที ่2 
 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
       มุงผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาฟสิกสที่มีความรูความสามารถทางดานวิทยาการและทักษะ
ดานการวิจัยในระดับสูง 

1.2 ความสําคัญ 
      วิชาฟสิกสเปนวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่สําคัญแขนงหนึ่ง ซึ่งศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ      
เชิงปริมาณทางกายภาพตาง ๆ ในธรรมชาติ ดวยตรรกะทางเหตุและผล เพ่ือทําความเขาใจ อธิบาย และ
ทํานายปรากฏการณตาง ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแตระบบอนุภาคมูลฐานที่มีขนาด
เล็กมาก จนกระทั่งถึงระบบขนาดใหญ เชน เอกภพ นอกจากนี้วิชาฟสิกสยังเปนพ้ืนฐานของศาสตรอ่ืน 
เชน เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร และกลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งยังเปน
วิชาท่ีนําไปสูการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตาง  ๆ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมได จนทําใหเกิดความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมตาง  ๆ การศึกษา 
คนควา และวิจัยทางฟสิกส จึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาประเทศใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

1.3 วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มคีวามรูความสามารถทางฟสิกสในระดับสูง มีทักษะดานการ
วิจัย สามารถบูรณาการและประยุกตองคความรูทางฟสิกสในการพัฒนาประเทศ 
 1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีเจตคตท่ีิดีตอวิชาชีพดานฟสิกส 
 1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหาและ
สรางสรรคงานวิจัยทางฟสิกส 
 1.3.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3.5 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม 
ทั้งในดานวิชาการและงานวิจัยทางฟสิกส 
 1.3.6 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมยั
มีมาตรฐานและการจัดการเรียน
การสอน 

1.1 จัดทําหลักสูตรโดย
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความสามารถ 
1.2 การวิพากษหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอกในการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
1.3 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา การสัมมนาและ
วิทยานพินธทางสาขาวิชาฟสิกส
หรือท่ีเก่ียวของ 

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
1.2 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
และรายงานการประเมินหลักสตูร 
1.3 นักศึกษาทุกคนนําเสนอ
สัมมนาเปนภาษาอังกฤษ 
1.4 นักศึกษาเขารวมนาํเสนอ
ผลงานเปนภาษาอังกฤษในการ
ประชุมทางวชิาการ 

2. การพัฒนานักศึกษาใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

2.1 การสรางเครือขายความ
รวมมือท้ังในดานงานวิจัยและ
วิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศ 
2.2 พัฒนานักศึกษาท้ังดาน
วิชาการและการปฏบิัติการ โดย
การสงเสริมใหเขารวมประชุม 
สัมมนาวิชาการ รวมทั้งการ
จัดการอบรมพัฒนาวิทยาการ
ใหม ๆ เสริมหลักสูตร 

2.1 มี Visiting Professor และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตาง
มหาวิทยาลัย หรือตางประเทศ 
2.2 มีผลงานตีพิมพใน
วารสารวชิาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

3. การพัฒนาการศึกษาดาน
ทักษะการใชเทคโนโลยีและ
ทรัพยากร/แหลงการเรียนรู 

3.1 จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่
การวิจัย สถิติ วัดและประเมินผล 
รวมทั้งฐานขอมูลวทิยานิพนธ
และงานวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศ 
3.2 อบรมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรข้ันสูงและโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหที่
ทันสมัย 

3.1 นักศึกษาสามารถใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรข้ันสูง และโปรแกรม
สําเร็จรูปวิเคราะหผลได 
3.2 มีผลงานวิจยัที่เปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ 

 



 

 

หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมี
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
  ภาคฤดูรอน    เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1 เปนผูสําเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาฟสิกส หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ในสาขาที่เกี่ยวของ จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
 2.2.2 ในกรณีที่ ผู สมัครมีคุณสมบัติ ไมตรงตามขอ  2 .2.1  ใหขึ้นกับดุล พินิจของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 2.3.1 คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา 
 2.3.2 ความสามารถในการทําวิจัย/วิทยานิพนธ 
 2.3.3 ประสบการณการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
 2.3.4 ภาษาอังกฤษ 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศ การสํารวจปญหาของนักศึกษาแรกเขา การแนะนํา
คณาจารยและบุคลากร สิทธิและหนาที่ของนักศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงชองทางในการ
รับทราบขอมูลตาง ๆ 
 2.4.2 หาแหลงทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชา 
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 2.4.3 กิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยการแนะนํา
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีคุณภาพ การศึกษาองคความรูจากแหลงตาง ๆ ทักษะการใชเครื่องมือ
และอุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 2.4.4 กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

คาดวาจะรับเขาศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 30,000 บาท/คน/ป  ดังนั้น 
สาขาวิชาฟสิกส ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 10 คน ดังนี้ 

 รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา (บาท) 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท) - - - - - 

รวมรายรับ 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

 
 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

 

หมวดเงิน ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ      
    1.1  งบบุคลากร (บาท) 126,000 133,560 141,574 150,069 240,110 
    1.2  งบดําเนินงาน (บาท) 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 
    1.3  ทุนการศึกษา (บาท) - - - - - 

1.4 รายจายระดับ   
มหาวิทยาลัย (บาท) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

รวม (ก)  426,000 433,560 441,574 450,069 540,110 
     คาครุภณัฑ (บาท) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

    งบท่ีดินสิ่งปลูกสราง (บาท) - - - - - 
รวม (ข) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวม (ก) + (ข) 456,000 463,560 471,574 480,069 570,110 
จํานวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 20 20 
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หมวดเงิน ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 45,600 23,178 23,579 24,004 28,506 
เฉพาะงบดําเนินการ (บาท)      
รวมงบลงทุน (บาท)      
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)    
 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)     
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 หลักสูตรปริญญาโท (2 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 39 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 
5 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 

 3.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู รวมทั้งพ้ืนฐานทางทฤษฎีอยางลึกซึ้ง  จึงไดจัดหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตอผูที่
ประสงคจะเขาศึกษาตอในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แผน ก แบบ ก 2 
ประกอบดวยหมวดวิชาเฉพาะ และวิทยานิพนธ โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
 1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 2. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016001 กลศาสตรคลาสสิก 3(3-0-6) 
 Classical Mechanics 
4016002 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
4016003 กลศาสตรควอนตัม 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics 
4016004 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Mathematical Physics 
4016005 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
 Research Methodology 
4016006 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1)
 Seminar on Physics 1 
4016007 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1)
 Seminar on Physics 2 
4016008 สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1) 
 Seminar on Physics 3 
4016009 สัมมนาฟสิกส 4 1(0-2-1) 
 Seminar on Physics 4 
 
 1.2 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 รายวิชาเลือก 9 หนวยกติ 
 จากรายวิชาตอไปน้ี 
 1.2.1 กลุมอัญมณีและแกว (Jewelry and Glass) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016101 วิทยาศาสตรแกวขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Glass Science 
4016102 การเกิดสีในแกว 3(2-2-5) 
 Glass Coloration 
4016103 อัญมณีวิทยา 3(2-2-5) 
 Gemology 
4016104 การเปลงแสงในวัสดุแกว 3(2-2-5) 
 Luminescence in Glass Material 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016105 การวิเคราะหทฤษฎี Judd-Ofelt 3(2-2-5) 
 Judd-Ofelt Theory Analysis 
 

 1.2.2 กลุมฟสิกสนิวเคลียรและรังสี  
 (Nuclear and Radiation Physics) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016201 ฟสิกสนิวเคลียร 3(2-2-5) 
 Nuclear Physics 
4016202 ฟสิกสรังสีขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Radiation Physics 
4016203 การตรวจวัดรังสีและอิเล็กทรอนิกสนิวเคลียร 3(2-2-5) 
 Radiation Detection and Nuclear Electronics 
4016204 วัสดุซินทิลเลชันและการประยุกต 3(2-2-5) 
 Scintillation Materials and Applications 
4016205 วัสดุกําบังรังสี 3(2-2-5) 
 Radiation Shielding Materials 
 

 1.2.3 กลุมพลังงานและสิ่งแวดลอม  
 (Energy and Environment) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016301 ฟสิกสของพลังงาน 3(2-2-5) 
 Physics of Energy  
4016302 พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกตใช 3(2-2-5) 
 Solar Energy and Applications 
4016303 ฟสิกสสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
 Environmental Physics 
4016304 เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กตริก 3(2-2-5) 
 Thermoelectric Technology 

 1.2.4 กลุมฟสิกสสถานะของแข็ง (Solid State Physics) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016401 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(2-2-5) 
 Solid State Physics  
4016402 ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา 3(2-2-5) 
 Physics of Semiconductor 
4016403 วัสดุศาสตรและการวิเคราะห 3(2-2-5) 
 Materials Science and Characterization 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016404 เทคโนโลยีฟลมบาง 3(2-2-5) 
 Thin Film Technology 
4016405 เทคโนโลยีการปลูกผลึกเดี่ยว 3(2-2-5) 
 Crystal Growth Technology 
4016406 สภาพนํายวดยิ่ง 3(2-2-5) 
 Superconductivity 
 

 1.2.5 กลุมทัศนศาสตรและเลเซอร  
 (Optics and Laser) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016501 ทัศนศาสตรและเลเซอร 3(2-2-5) 
 Optics and Laser  
4016502 ออปโตอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 Optoelectronics 
4016503 วัสดุตัวกลางทางเลเซอร 3(2-2-5) 
  Laser Medium Materials 
 

 1.2.6 กลุมวิชาเลือกอ่ืน ๆ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016601 กลศาสตรเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Mechanics  
4016602 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1 3(2-2-5) 
 Special Topics in Physics 1 
4016603 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2 3(2-2-5) 
 Special Topics in Physics 2 
4016604 เครื่องมือวิจัยชั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Instruments 
4016605 นาโนเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Nanotechnology 
4016606 การเขียนบทความวิจัย 3(2-2-5) 
 Research Paper Writing 
 

 2. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
4016701 วิทยานิพนธ 12(0-24-12) 
 Thesis 
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ขอกําหนดเฉพาะ 
 1. นักศึกษาอาจจะตองมีการปรับพ้ืนรายวิชาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 
 2. นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร ตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูที่มีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑ ที่กําหนดจะตอง
เรียนรายวิชาตอไปน้ี โดยไมนับหนวยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 English for Graduate Studies 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 Computer for Graduate Studies 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา  
 

 
 
 ลําดับกอนหลัง 
 ลักษณะเนื้อหาวิชา 
 ระดับความยากงายหรือชั้นป 
 หมวดวิชาและหมูวิชา 
 
 เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงความยากงายหรือชั้นป 
 เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6-7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 

 หมายเหตุ  
 เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชา 
 401 หมายถึง หมวดวิชาฟสิกส 
 เลขตัวที่  4 บงบอกถึงความยากงาย 
 6 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
 เลขตัวที่  5   บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 0 หมายถึง กลุมวิชาบังคับ 
 1 หมายถึง กลุมวิชาเลือกดานอัญมณีและแกว 
 2 หมายถึง กลุมวิชาเลือกดานฟสิกสนิวเคลยีรและรังสี 
 3 หมายถึง กลุมวิชาเลือกดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2 1 3 4 5 6 7 
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 4 หมายถึง กลุมวิชาเลือกดานฟสิกสสถานะของแข็ง 
 5 หมายถึง กลุมวิชาเลือกดานทัศนศาสตรและเลเซอร 
 6 หมายถึง กลุมวิชาเลือกอ่ืน ๆ 
 7 หมายถึง วิทยานิพนธ 
 

  3.1.4  แผนการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
   

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4016001 กลศาสตรคลาสสิก 3(3-0-6) วิชาบังคับ 
4016002 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) วิชาบังคับ 
4016004 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) วิชาบังคับ 
4016006 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1) วิชาบังคับ 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) ขอกําหนดเฉพาะ 
  รวม 10 หนวยกติ 

 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4016003 กลศาสตรควอนตัม 3(3-0-6) วิชาบังคับ 
4016005 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) วิชาบังคับ 
4016007 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1) วิชาบังคับ 
xxxxxxx วิชาเลือก 3(2-2-5) วิชาเลือก 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) ขอกําหนดเฉพาะ 
  รวม 9 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4016008 สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1) วิชาบังคับ 
4016701 วิทยานิพนธ 5(0-10-5) วิทยานิพนธ 
xxxxxxx วิชาเลือก 3(2-2-5) วิชาเลือก 
xxxxxxx วิชาเลือก 3(2-2-5) วิชาเลือก 
  รวม 12 หนวยกิต 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4016009 สัมมนาฟสิกส 4 1(0-2-1) วิชาบังคับ 
4016701 วิทยานิพนธ 7(0-14-7) วิทยานิพนธ 
  รวม 8 หนวยกิต 
 
สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
   ก.  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
   (1) กลุมวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
   (2) กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 ข.  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
 
  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  
 (1) กลุมวิชาบังคับ  
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016001 กลศาสตรคลาสสิก 3(3-0-6) 
 Classical Mechanics 
 หลักของกลศาสตรแบบนิวตัน การเคล่ือนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง        
การแกวงกวัดเล็กนอย หลักการแปรผันและสมการลากรองจ สมการการเคล่ือนท่ีของแฮมิลตัน       
และทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบ ี
 Principles of Newtonian mechanics, motion of particle system and rigid 
bodies, small oscillation, variational principles and Lagrange equations, Hamilton’s 
equations of motion, and Hamilton-Jacobi theory 
 
4016002 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
 สมการของแมกซเวลล ศักยสเกลารและศักยเวกเตอร คลื่นระนาบ การสะทอนและ
การหักเหของคลื่นระนาบ สนามแมเหล็กไฟฟาในขอบเขตจํากัด และการแผรังสี 
 Maxwell's equations, scalar and vector potentials, plane wave, reflection 
and refraction of plain wave, electromagnetic field in limit boundary, and radiation 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016003 กลศาสตรควอนตัม 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics 
 สมการชเรอดิงเงอรสําหรับปญหาในระบบสามมิติ สปนและโมเมนตแมเหล็ก การรวม
โมเมนตัมเชิงมุม การประยุกตกลศาสตรควอนตัมในการศึกษาอะตอมและโมเลกุล กลศาสตรเมทริกซ
เบื้องตน และทฤษฎีการรบกวนของระบบท่ีไมข้ึนกับเวลา 
 Schrodinger equation in three-dimensional problems, spin and magnetic 
moment, addition of angular momentum, applications of quantum mechanics for 
atoms and molecules, elementary matrix mechanics, and time-independent 
perturbation theory 
 
4016004 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Mathematical Physics 
 การวิเคราะหเวกเตอรและเมทริกซ ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน สมการอนุพันธและ
สมการอนุพันธยอย ฟงกชันพิเศษ อนุกรมฟูริเยรและการแปลงแบบฟูริเยร แคลคูลัสของการแปรผัน 
และการประยุกตกับปญหาทางฟสิกส 
 Vector and matrix analyses, complex-valued functions, differential and 
partial differential equations, special functions, Fourier series and Fourier transform, 
calculus of variations, and applications to problems in physics 
 
4016005 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
 Research Methodology 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางฟสิกส เทคนิคการออกแบบและวัดผล วิธีทางสถิติในงานวิจัย
วิทยาศาสตร หลักการและการใชเครื่องมือวิจัยพ้ืนฐาน การเขียนโครงรางวิจัยและรายงานวิทยาศาสตร 
คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย และการอางอิงงานวิจัย 
 Research Methodology in physics, design and assessment techniques, 
statistical methods in scientific research, principle and application of basic research 
tools, research proposal writing and scientific reports, research ethics and research 
citation  

4016006 สัมมนาฟสิกส 1 1(0-2-1) 
 Seminar on Physics 1 
 การวิเคราะหผลงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนําเสนอผล 
 Analysis of research papers from international journals and presenting 
results 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016007 สัมมนาฟสิกส 2 1(0-2-1) 
 Seminar on Physics 2 
 การวิเคราะหผลงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีขอมูลทันสมัย         
การกําหนดแนวทางและกรอบงานวิจัย 
 Analysis of research papers from up to date international journals, 
conceptualizing and framework designing  
 
4016008 สัมมนาฟสิกส 3 1(0-2-1) 
 Seminar on Physics 3 
 การนําเสนอหัวของานวิจัย 
 Research topic presentation 
 
4016009 สัมมนาฟสิกส 4 1(0-2-1) 
 Seminar on Physics 4 
 การนําเสนอความกาวหนางานวิจัย 
 Research progressive presentation 
 
 (2) กลุมวิชาเลือก  
 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016101 วิทยาศาสตรแกวขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Glass Science 
 วัสดุแกวเบื้องตน ความรูพ้ืนฐานของการกอตัวเปนสถานะแกว หลักการการกอตัวเปน
แกว โครงสรางและองคประกอบของแกว แกวท่ีเติมไอออนของธาตุทรานซิชันและธาตุหายาก สมบัติ
ทางแสงและการเปลงแสง การพัฒนาอัญมณีประดิษฐจากแกว และการพัฒนาแกวปลอดตะกั่วสําหรับใช
เปนวัสดุกําบังรังสี 
 Introduction to glass material, fundamentals of the glassy state, glass 
formation principles, structure and composition of glasses, glass doped with transition 
ion and rare earth ions, optical and luminescence properties, artificial gemstone from 
glass and lead free glass for radiation shielding material 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016102 การเกิดสีในแกว 3(2-2-5) 
 Glass Coloration 
 เทคนิคการเกิดสีในแกว การเกิดสีในแกวโดยธาตุทรานซิชัน ธาตุหายาก และอนุภาค
คอลลอยด สมดุลรีดักชัน-ออกซิเดชัน และสมบัติทางแสงของแกวสี 
 Glass coloration techniques; glass coloration by transition elements, rare 
earth elements and colloidal particles; oxidation-reduction equilibrium, and optical 
properties of color glass 
 
4016103 อัญมณีวิทยา 3(2-2-5) 
 Gemology 
 ความหมาย ประวัติ การจําแนก สมบัติ การตรวจวิเคราะห และการปรับปรุงคุณภาพ
ของอัญมณี การเตรียมอัญมณีสังเคราะหและอัญมณีเทียม 
 Definition, history, classification, properties, analysis and treatment of 
gemstones; synthesis of synthetic, and artificial gemstones 
 
4016104 การเปลงแสงในวัสดุแกว 3(2-2-5) 
 Luminescence in Glass Materials 
 กลไกการเปลงแสง การดูดกลืน การกระตุน การถายโอนพลังงาน การผอนคลายแบบ
แลกเปลี่ยน กระบวนการสูญเสีย การเควนซเชิงความรอน และการเควนซเชิงความเขมขน เวลาสลายตัว
และสถานะกระตุน การเปลงแสงในแกวที่เติมไอออนของธาตุทรานซิชันและธาตุหายาก การแปลงแบบ
ขึ้น-ลง การเปลงแสงแบบมาทีหลัง  
 Mechanism of luminescence, absorption, excitation, energy transfer, 
cross relaxation, loss process, thermal quenching, and concentration quenching; 
lifetime and excited state, glass luminescence of transition and rare earth ions,             
up-down conversion, and afterglow emission 
 
4016105 การวิเคราะหทฤษฎี Judd-Ofelt 3(2-2-5) 
 Judd-Ofelt Theory Analysis 
 ทฤษฎี Judd-Ofelt และสมบัติการเปลงแสงของธาตุหายาก ความแรงของการแกวง 
ตัวแปร Judd-Ofelt ความนาจะเปนของการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานและสัดสวนการเปลงแสง เวลาใน
การเปลงแสง ภาคตัดขวางของการเปลงแสงแบบถูกเรา กระบวนการวิเคราะหโดยใชทฤษฎี                   
Judd-Ofelt ซอฟตแวรการคํานวณท่ีเกี่ยวของ และการระบุศักยภาพทางดานเลเซอร  
 Judd-Ofelt theory and luminescence property of rare earth elements, 
oscillation strength, Judd-Ofelt variables, radiative transition probability and branching 
ratio; radiative lifetime, cross section of stimulated emission, Judd-Ofelt analysis 
process, related software for calculation, and lasing potential indication 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016201 ฟสิกสนิวเคลียร 3(2-2-5) 
 Nuclear Physics 
 สมบัติและแบบจําลองของนิวเคลียส โครงสรางทางนิวเคลียร อันตรกิริยาของรังสีและ
สสาร กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิกิริยา
ฟชชนัและฟวชัน และแรงนิวเคลียร 
 Properties and models of nucleus, nuclear structures, interaction of 
radiation and matter; law of radioactive decay, decay of radioactive elements, nuclear 
reaction, fission and fusion reactions, and nuclear forces 
 
4016202 ฟสิกสรังสีขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Radiation Physics 
 ฟสิกสแผนใหมเบื้องตน รูปแบบอะตอมของรัทเธอฟอรด-บอหร การผลิตรังสีเอกซ  
การชนกันของสองอนุภาค อันตรกิริยาของอนุภาคมีประจุ นิวตรอน และโฟตอนกับสสาร และ
กมัมันตภาพรังสี 
 Introduction to modern physics, Rutherford–Bohr atomic model, 
production of X-rays, two-Particle collisions; interactions of charged particles, neutrons 
and photons with matter; and radioactivity 
 
4016203 การตรวจวัดรังสีและอิเล็กทรอนิกสนิวเคลียร 3(2-2-5) 
 Radiation Detection and Nuclear Electronics 
 แหลงกําเนิดรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร สถิติและความผิดพลาดของการวัด 
หัววัดรังสี การตรวจวัดและการวิเคราะหสัญญาณทางนิวเคลียร  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางฟสิกส
นิวเคลียร และเคร่ืองวัดนิวเคลียรแบบเคลื่อนที่ 
 Radiation generator, interaction of radiation with matter, statistics and 
errors of measurement, radiation detector, detection and analysis of nuclear signal, 
electronic devices for nuclear physics, and portable nuclear detector 
 
4016204 วัสดุซินทิลเลชันและการประยุกต 3(2-2-5) 
 Scintillation Materials and Applications 
 ปรากฏการณและกลไกการเปลงแสงแบบซินทิลเลชัน ชนิดของวัสดุซินทิลเลชัน 
ขอบกพรองทางโครงสรางผลึก  ความเสียหายทางรังสีของวัสดุซินทิลเลชัน  การปลูกผลึก                  
หลอดโฟโตมัลติพลายเออร และการประยุกตใชวัสดุซินทิลเลชัน  
 Phenomenon and mechanism of scintillation, types of scintillation 
materials, crystal structure defects, radiation damage of scintillators, crystal growth, 
photomultiplier tube, and applications of scintillation materials 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016205 วัสดุกําบังรังสี 3(2-2-5) 
 Radiation Shielding Materials 
 รังสีและตนกําเนิด อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร หัววัดรังสี แนวคิดพ้ืนฐานของการทะลุ
ผานของอนุภาคที่เปนกลาง การลดทอนโฟตอนและนิวตรอน เงื่อนไขทางเรขาคณิต การออกแบบและ
โครงสรางวัสดุกําบังรังสี และแกวกําบังรังสี  
 Radiation and source, interaction of radiation with matter, radiation 
detector, basic concepts of neutral particle penetration, photon and neutron 
attenuation, geometric conditions, design and structure of radiation shielding materials, 
and radiation shielding glass  

 
4016301 ฟสิกสของพลังงาน 3(2-2-5) 
 Physics of Energy 
 ศักยภาพของพลังงานในปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับพลังงาน  ฟสิกสของพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร พลังงานลม พลังงานใตพิภพ พลังงานน้ํา พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 
พลังงานชีวมวล พลังงานไฟฟา และพลังงานทางเลือก 
 Potential of today's energy, energy problems; physics of solar energy, 
nuclear energy, wind energy, geothermal energy, hydropower, fossil fuel energy, 
biomass energy, electrical energy; and alternative energy 
 
4016302 พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกตใช 3(2-2-5) 
 Solar Energy and Applications 
 รังสีแสงอาทิตยและปริมาณท่ีใชได ทฤษฎีและศักยภาพของตัวเก็บรังสีแผนราบ ตัวเก็บ
รังสีแบบรวมรังสี เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ระบบทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย  การออกแบบ
ระบบทําความรอนและความเย็นดวยแสงอาทิตย และเศรษฐศาสตรของกระบวนการแสงอาทิตย 
 Solar radiation and optimum radiation, theories and potential of flat 
plate collector, focusing collector, solar dryer, solar water heating, design of solar 
heating and cooling systems, and economics of solar power 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016303 ฟสิกสสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
 Environmental Physics  
 กฎทางอุณหพลศาสตรและรางกายมนุษย มลพิษทางเสียง โครงสรางและองคประกอบ
ของบรรยากาศ ปรากฏการณเรือนกระจก ภาวะโลกรอน  วัฏจักรน้ํา น้ําในบรรยากาศ เมฆ ฟสิกส
สําหรับพื้นพิภพ และพลังงานสําหรับการดํารงชีวิต 
 Law of thermodynamics and human body, noise pollution, structure and 
components of atmosphere, greenhouse effect, global warming, water cycles, water in 
atmosphere, cloud, geological physics, and energy for living 
 
4016304 เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กตริก 3(2-2-5) 
 Thermoelectric Technology 
 ปรากฏการณ ทฤษฎี วัสดุ และการวัดสมบัติเทอรโมอิเล็กตริก การสังเคราะหวัสดุ 
เทอรโมอิเล็กตริก เครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องทําความเย็น 
 Phenomena, theories, materials and property measurements of 
thermoelectric; synthesis of thermoelectric materials, generator, and refrigerator 
 
4016401 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(2-2-5) 
 Solid State Physics 
 โครงสรางผลึกและการเลี้ยวเบน พลังงานยึดเหนี่ยวของผลึก  การส่ันของแลตทิช 
สมบัติเชิงความรอนและโฟนอน ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระของโลหะ ผิวเฟอรมี ทฤษฎีแถบพลังงานของ
ของแข็ง สารกึ่งตัวนํา แบบจําลองดรูดสําหรับโลหะ ทฤษฎีซอมเมอรเฟลด แลตทิซผลึก สารกึ่งตัวนํา 
เอกพันธและวิวิธพันธ สารไดอิเล็กทริกและสารเฟอรโรอิเล็กทริก และขอบกพรองในผลึก  
 Crystal structure and diffraction, crystal bonding energy, lattice vibration, 
thermal properties and phonon, free electron theory of metals, Fermi surface, energy 
band theory of solid, semiconductor, Drude model of metals, Sommerfeld theory, 
crystal lattice, homogeneous and heterogeneous semiconductor, dielectric and 
ferroelectric materials, and defects in crystal 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016402 ฟสิกสของสารก่ึงตัวนํา 3(2-2-5) 
 Physics of Semiconductor 
 สมบัติของสารกึ่งตัวนํา บริลโลวานโซน โครงสรางแถบพลังงาน สารเจือปนและ         
ความเขมขนของพาหะ ความสัมพันธของแครเมอรและโครนิก การดูดกลืนและการสะทอนแสง การ
เปลงแสง สภาพนําไฟฟาเชิงแสง สมบัติเชิงไฟฟาและผลของฮอลล สมบัติเชิงแมเหล็ก โครงสราง     
วิวิธพันธ บอควอนตัม รอยตอพี-เอ็น รอยตอสารก่ึงตัวนํา-โลหะ และรอยตอพี-ไอ-เอ็น การประยุกตใช
สารกึ่งตัวนํา และสภาพนํายวดยิ่ง 
 Properties of semiconductor, Brillouin zone, energy band structures, 
impurities and carrier concentrations, Kramers–Kronig relations, absorption and 
reflection, luminescence, photoconductivity, electrical properties and hall effect, 
magnetic properties, heterostructures, quantum well; p-n, metal–semiconductor and p-i-n 
junctions; applications of semiconductor, and superconductivity 
 
4016403 วัสดุศาสตรและการวิเคราะห 3(2-2-5) 
 Materials Science and Characterization 
 สารละลายของแข็งและสมดุลเฟส การเปล่ียนเฟสและการใหความรอน โลหะและ
อโลหะ สารก่ึงตัวนํา โลหะผสมของเหล็กและไมใชเหล็ก วัสดุเซรามิก วัสดุพอลิเมอร วัสดุประกอบ
โครงสรางและสมบัติทางกายภาพของวัสดุ และการวิเคราะหสมบัติของวสัดุ 
 Solid solutions and phase equilibrium, phase change and heat transfer, 
metal and non-metal, semiconductor, iron and non-iron alloys, ceramics, polymers, 
composites, structure and physical properties of materials, and characterization of 
material properties 
 
4016404 เทคโนโลยีฟลมบาง 3(2-2-5) 
 Thin Film Technology 
 โครงสรางผลึก ความบกพรองในของแข็ง แผนภาพเฟส การกอกําเนิดและโครงสราง
ของฟลมบาง อุณหพลศาสตรของการเกิดฟลมบาง ระบบสุญญากาศและอุปกรณ  เทคนิคการเคลือบ
ฟลมบางดวยวิธีการเคลือบดวยไอสารเคมี การระเหยสารในสุญญากาศ  การสปตเตอร การฝงไอออน 
การหาลักษณะเฉพาะของฟลมบาง สมบัติทางไฟฟาและทางแสงของฟลมบาง 
 Crystal structure, defects in solid, phase diagram, thin film growth and 
structure, thermodynamics of thin film growth, vacuum system and devices, thin film 
deposition by chemical vapor, evaporation in vacuum, sputtering, ion implantation, thin 
film characterization, electrical and optical properties of thin film 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016405 เทคโนโลยีการปลูกผลึกเดี่ยว 3(2-2-5) 
 Single Crystal Growth Technology 
 ประวัติการปลูกผลึก ทฤษฎีการเกิดผลึก การปลูกผลึกโดยการหลอมและวิธีสารละลาย 
วิธีการปลูกผลึก เทคนิคการปลูกผลึกโดยวิธีเฟลมฟวชั่น การดึงผลึก และการหลอมแบบกะโหลก      
การพาความรอนระหวางการหลอม และการประยุกตใชผลึกเดี่ยว 
 History of crystal growth, nucleation theories, crystal growth by melting 
and solution methods, crystal growth methods, crystal growth techniques by flame 
fusion method, crystal pulling, and skull melting process; convection during melting, 
and applications of single crystal 
 
4016406 สภาพนํายวดยิ่ง 3(2-2-5) 
 Superconductivity 
 การคนพบสภาพนํายวดยิ่ง สมบัติและประเภทของตัวนํายวดย่ิง ทฤษฎีกินซเบิรก-แลนดาว 
ทฤษฎีบีซีเอส และการประยุกตใช ตัวนํายวดยิ่งประเภทที่ 2 และประเภทท่ี 1.5 และตัวนํายวดย่ิงชนิดมี
เหล็กเปนองคประกอบ 
 Discovery of superconductivity, properties and types of superconductor; 
Ginzburg-Landau theory, BCS theory, and applications; type II and type 1.5 
superconductors, and iron-based superconductors 
 
4016501 ทัศนศาสตรและเลเซอร 3(2-2-5) 
 Optics and Laser 
 สมบัติเชิงคลื่นของแสง สมการคลื่น ความเร็วเฟสและความเร็วกลุม ทัศนศาสตร
กายภาพ การกระจาย การเล้ียวเบนแบบเฟรานโฮเฟอรและแบบเฟรแนล หลักการของฮอยเกนส-เฟรแนล 
การแทรกสอดจากสองลําแสงและมากกวาสองลําแสง แสงและเลเซอร การดูดกลืนและการเปลงแสง 
อันตรกิริยาของแสงกับสสาร หลักการพ้ืนฐาน โหมด โครงสราง การทํางาน และการประยุกตใชของ
เลเซอร การดูดกลืนและการเปลงแสงแบบธรรมชาติ การเปลงแสงแบบกระตุน การส่ันพองเชิงแสง และ
เลเซอรคาวิตี้ 
 Wave properties of light, wave equation, phase velocity and group 
velocity, physical optics, dispersion, Fraunhofer and Fresnel diffraction, Huygens-Fresnel 
principles, 2-slit and multi-slit interference, light and laser, light absorption and 
emission, interaction of light and matter; basic principles, modes, structures, operation 
and applications of laser; natural absorption and emission of light, excitation emission, 
light resonance, and laser cavity 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016502 ออปโตอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 Optoelectronics 
 ธรรมชาติของแสง  ทฤษฎีการแผของแสงในตัวกลาง  การมอดู เลตแสงโดย
ปรากฏการณอิเล็กโทรออปติก ปรากฏการณอะคูสโตออปติก ปรากฏการณฟาราเดย โฟโตลูมิเนสเซนซ
และแคโทดลูมิเนสเซนซ อุปกรณแสดงผลแบบเปลงแสง แบบพลาสมาและแบบผลึกเหลว หลักการของ
อุปกรณตรวจวัดเชิงแสง โครงสราง ลักษณะ และการประยุกตใชเสนใยนําแสง การมอดูเลตสัญญาณ
แสงแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัล และการประยุกตใช 
 Nature of light, theory of light transmission in media, electro-optic light 
modulation, acousto-optics effect, Faraday effect, photoluminescence and 
cathodoluminescence; light emitting, plasma and LCD display devices; principles of 
optical sensor; structure, characteristics and applications of fiber optic; analog and 
digital light signal modulation, and applications 

 
4016503 วัสดุตัวกลางทางเลเซอร 3(2-2-5) 
 Laser Medium Materials 
 ทฤษฎีและสมบัติของเลเซอร ตัวกลางเลเซอรของแข็ง ของเหลว แกส สารกึ่งตัวนํา 
และท่ีเจือไอออนของธาตุหายาก และการวิเคราะหสมบัติโดยทฤษฎี Judd-Ofelt 
 Theories and properties of laser; solid, liquid, gas, semiconductor and 
rare earth ion doped laser media; and characterization by Judd-Ofelt theory 
 
4016601 กลศาสตรเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Mechanics 
 อุณหพลศาสตร หลักการของกลศาสตรเชิงสถิติ ทฤษฎีเอนเซมเบิล การแจกแจงแบบ
แมกซเวลล-โบลทซมานน เฟอรม-ีดิแรกและโบส-ไอนสไตน และการประยุกตใชกลศาสตรเชิงสถิติ 
 Thermodynamics, principles of statistical mechanics, ensemble theory; 
distributions of Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac and Bose–Einstein; and applications of 
statistical mechanics 
 
4016602 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1 3(2-2-5) 
 Special Topics in Physics 1 
 องคความรูทางสาขาฟสิกสภายใตการกําหนดของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Physics knowledge under curriculum committee  
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016603 หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2 3(2-2-5) 
 Special Topics in Physics 2 
 องคความรูขั้นสูงทางสาขาฟสิกสภายใตการกําหนดของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Advanced physics knowledge under curriculum committee  
 
4016604 เครื่องมือวิจัยชั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research Instruments 
 เครื่องมือวิจัยชั้นสูงทางฟสิกส เครื่องวัดความหนาแนน เครื่องวัดความแข็ง แกมมาเรย
สเปกโตรมิเตอร เอกซเรยฟูออเรสเซนตสเปกโตรมิเตอร เอกซเรยดิฟแฟรกโตมิเตอร ยูวี-วิสิเบิล-เอ็นไอ
อารสเปกโตรมิเตอร ฟูเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร ลูมิเนสเซนตสเปกโตรมิเตอร              
เอกซเรยลูมิเนสเซนตสเปกโตรมิเตอร และรีเฟรกโตมิเตอร 
 Advanced research instruments in Physics, densitometer, hardness 
meter, gamma-rays spectrometer, X-ray fluorescence spectrometer, X-ray 
diffractometer, UV-VIS-NIR spectrophotometer, FTIR spectrophotometer, luminescence 
spectrometer, X-ray luminescence spectrometer, and refractometer 
 
4016605 นาโนเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Nanotechnology 
 ทฤษฎี พ้ืนฐานทางควอนตัม  ความสัมพันธระหวางทฤษฎีทางควอนตัมและ
ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับโครงสรางระดับนาโน  ปรากฏการณทางธรรมชาติของวัสดุนาโน  วัสดุ
โครงสรางมิติต่ํา การประยุกตใชควอนตัมในนาโนเทคโนโลยี งานวิจัยและการประยุกตนาโนเทคโนโลยี
ในงานวิศวกรรม วัสดุ อิเล็กทรอนิกส ยานยนต การแพทย สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
 Fundamental quantum theory, relationship between quantum theory 
and related phenomena of nanostructures, natural phenomena of nanomaterials, low 
dimensional structured materials, applications of quantum in nanotechnology, 
researches and applications of nanotechnology to engineering, materials, electronics, 
automobiles, medical sciences, environment and energy  
 
4016606 การเขียนบทความวิจัย 3(2-2-5) 
 Research Paper Writing 
 หลักการ รูปแบบ ประเภท องคประกอบ และจริยธรรมในการเขียนบทความวิจัย และ
การฝกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย 
 Principles, templates, types, composition, and ethics in research paper 
writing, and research paper writing practice 

 



28 

 ข. วิทยานิพนธ  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4016701 วิทยานิพนธ 12(0-24-12) 
 Thesis 
 การวิจัยและพัฒนาทางดานฟสิกสและฟสิกสประยุกตในระดับปริญญาโท โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา 
 Research and development in physics and applied physics for master 
degree by using science process under advisor supervision 
 
 รายวิชาเสริม  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 English for Graduate Studies 
 การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเชิงวิชาการ เทคนิคการดึงขอมูล การอาน
และสรุปความคิดหลักของเอกสารทางวิชาการสําหรับงานวิจัยจากแหลงที่มาทางอิเล็กทรอนิกสและ
สิ่งพิมพ การเขียนเชิงวิชาการ 
 Developing listening, speaking, reading and writing skills for academic 
purposes; information retrieval techniques; reading and summarizing main ideas of 
academic documents for research from print and electronic sources; academic writing 
 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 Computer for Graduate Studies 
 ความรูพ้ืนฐานของการประยุกตใชคอมพิวเตอรมุงเนนที่เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
งานและการดึงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต ความรูพื้นฐานของโปรแกรมท่ีนํามาประยุกตใชในการบริหาร 
การใชคอมพิวเตอรในการทําวิทยานิพนธ การเขียนสารบัญและการอางอิง การใชคอมพิวเตอรสําหรับ
การนําเสนอ 
 Basic knowledge of computer applications focusing on information 
technology; use and retrieval of information via the Internet; basic knowledge of 
applied programs for administration; use of the computer for thesis work; writing a 
table of contents and references; use of the computer for presentations 
 
 
 
 
 
 


