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4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทางฟิ สิ กส์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาด้ านฟิ สิ กส์ โดยเน้ นให้ บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในสาขาฟิ สิ กส์ ระดับสู ง เพือ่ ให้
มีความสามารถในการค้ นคว้ าวิจัยและบุกเบิกแสวงหาความรู้ ใหม่ ได้ อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้ างสรรค์ จรรโลง
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการในสาขาฟิ สิ กส์ ได้ อย่างต่ อเนื่อง พร้ อมทั้งเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรมและจริยธรรม
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(1) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาฟิ สิ กส์ ที่มคี วามรู้ ความสามารถครบตามขอบข่ ายของสาขา และสามารถ
นําความรู้ มาประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
(2) เพือ่ ผลิตบุคลากรทางด้ านฟิ สิ กส์ ในการสนับสนุนนโยบายด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ด้ านการศึกษาของรัฐบาล
(3) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการในสาขาฟิ สิ กส์ ระดับสู ง เพือ่ ให้ มี
ความสามารถในการค้ นคว้ าวิจัยและบุกเบิกแสวงหาความรู้ ใหม่ ได้ อย่างอิสระและต่ อเนื่อง
(4) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรมและจริยธรรม
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าศึกษา

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2541 ข้ อ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์ หรือทางการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรือต่ างประเทศจากสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
6.2 ต้ องไม่ เป็ นโรคติดต่ ออย่างร้ ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่ อการศึกษา
6.3 ต้ องไม่ เป็ นผู้ที่มคี วามประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ ายแรง
6.4 ต้ องไม่ มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสู งอืน่ ในประเทศ เว้ นแต่
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ใิ นเป็ นกรณีพเิ ศษ
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ผู้ทเี่ ข้ าศึกษาจะต้ องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
7.1 การสอบข้ อเขียน และการสอบสั มภาษณ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ
IELTS (ผลสอบไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
7.3 ผู้เข้ าศึกษาจะต้ องระบุแผนการศึกษาที่ต้องการให้ ชัดเจน
7.4 เงื่อนไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8. ระบบการศึกษา
8.1 เป็ นหลักสู ตรภาคกลางวัน
8.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ งการศึกษาออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาที่
บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลา 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาในการศึกษาไม่ น้อยกว่ า
8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
8.3 รายวิชาทีจ่ ัดสอนในหลักสู ตร กําหนดปริมาณการศึกษาเป็ นจํานวน “หน่ วยกิต” หมายถึง หน่ วยทีแ่ สดงปริมาณ
การศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการให้ แก่ นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่ วยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัตทิ ดลองไม่
น้ อยกว่ า 2 ชั่วโมง หรือการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ ส่ วนการสอนแบบอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ทคี่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกาํ หนด
8.4 หลักสู ตรมี 1 แผนการศึกษา คือ
แผน ก 2
ซึ่งเป็ นแผนการศึกษารายวิชา และทําวิทยานิพนธ์
8.5 ข้ อกําหนดหลักสู ตร
8.5.1 นักศึกษาต้ องทําหน้ าทีช่ ่ วยสอนวิชาระดับปริญญาตรีของภาควิชาตามคําแนะนําของอาจารย์ ที่ปรึกษาเพือ่ ฝึ กฝน
และเพิม่ ประสบการณ์ ในการถ่ ายทอดความรู้
8.5.2 การทําวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนได้ เมือ่ ศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่ วยกิตสะสมจากรายวิชา
บังคับและวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00

(2) นักศึกษาจะต้ องสอบผ่านภาษาต่ างประเทศตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการสอบ
ภาษาต่ างประเทศสํ าหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ คณบดีอาจแต่ งตั้งคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยต้ องมีผ้ทู รงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการอย่ างน้ อยหนึ่งคน และประธานคณะกรรมการต้ องไม่ ใช่ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาร่ วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ รับผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สํ าหรับภาคกลางวันในระบบทวิภาค
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ ตาํ่ กว่ า 6 หน่ วยกิต ไม่ เกิน 12
หน่ วยกิต สํ าหรับภาคกลางวันเต็มเวลา
ในภาคการศึกษาใดมีความจําเป็ นทีไ่ ม่ อาจลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้ องลาพักการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดใน
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งออกเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00
0
11.1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือ
ระดับไม่ ตาํ่ กว่ า C เท่ านั้น
11.1.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่
นํามาคํานวณค่ าระดับเฉลีย่
11.1.4 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน การสอบประมวลวิชา และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ
P (ผ่ าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
11.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 41 หน่ วยกิต
11.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.3 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามหลักสู ตร
11.2.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้ง โดยกรรมการต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และ
นําวิทยานิพนธ์ ทีพ่ มิ พ์และเย็บเล่มเรียบร้ อยแล้ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
11.2.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของ
ผลงานได้ รับการตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือ เสนอต่ อทีป่ ระชุ มวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (Proceeding)

11.2.6 ต้ องปฏิบัติตามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กําหนด อีกทั้งต้ องชําระหนีส้ ิ นต่ าง ๆ ทั้งหมดที่มีกบั มหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว
12. ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ใช้ งบประมาณประจําปี หมวดค่ าตอบแทน ค่ าใช้ สอย และค่ าวัสดุ ของภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทีใ่ ช้ ในการผลิตบัณฑิต หลักสู ตรนีม้ ีค่าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ 31,500.- บาท/คน/ปี
13. โครงสร้ างหลักสู ตร
13.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 41 หน่ วยกิต
13.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

แผน ก แบบ ก 2
17 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
41 หน่ วยกิต

13.3 รหัสวิชา
เลขรหัสวิชาต่ างๆ ในหลักสู ตร มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร
ฟ
หมายถึง วิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชาฟิ สิ กส์
ตัวเลข :- เลขหลักหน่ วย
0-9
หมายถึง ลําดับวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ หรือกลุ่มวิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
0-6
หมายถึง หมวดวิชาด้ านต่ าง ๆ ดังนี้
0
หมายถึง หมวดวิชาแกนทางฟิ สิ กส์
1
หมายถึง หมวดวิชาฟิ สิ กส์ คาํ นวณ
2
หมายถึง หมวดวิชานิวเคลียร์ ฟิสิ กส์
3
หมายถึง หมวดวิชาฟิ สิ กส์ ของแข็ง
4
หมายถึง หมวดวิชาควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ และเลเซอร์
5
หมายถึง หมวดวิชาชีวฟิ สิ กส์
6
หมายถึง หมวดวิชาดาราศาสตร์
7
หมายถึง หมวดวิชาฟิ สิ กส์ เชิงการทดลองและฟิ สิ กส์ ศึกษา
8
หมายถึง หมวดวิชาหัวข้ อพิเศษทางฟิ สิ กส์
9
หมายถึง หมวดการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
หมายถึง วิชาบัณฑิตระดับต้ น
เลขหลักร้ อย
6
7
หมายถึง วิชาบัณฑิตระดับสู ง
8
หมายถึง วิทยานิพนธ์

13.4

รายวิชา
13.4.1 วิชาบังคับ ไม่ น้อยกว่ า 17 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฟ.601
ฟ.602
ฟ.604
ฟ.606
ฟ.611
ฟ.781
ฟ.782

กลศาสตร์ คลาสสิ ก
ไฟฟ้าพลศาสตร์ คลาสสิ ก 1
กลศาสตร์ ควอนตัม 1
กลศาสตร์ เชิงสถิติ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ ในฟิ สิ กส์
สั มมนาฟิ สิ กส์ 1
สั มมนาฟิ สิ กส์ 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)
1 (0–3–2)
1 (0–3–2)

13.4.2 วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้ เลือกศึกษาไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
13.4.2.1 หมวดวิชาแกนทางฟิ สิ กส์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
ฟ.603
ไฟฟ้าพลศาสตร์ คลาสสิ ก 2
ฟ.605
กลศาสตร์ ควอนตัม 2
3 (3–0–9)

รหัสวิชา

13.4.2.2 หมวดวิชาฟิ สิ กส์ คาํ นวณ
ชื่อวิชา

ฟ.612 ฟิ สิ กส์ คาํ นวณ
13.4.2.3 หมวดวิชานิวเคลียร์ ฟิสิ กส์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฟ.721 นิวเคลียร์ ฟิสิ กส์
ฟ.722 การวัดและประยุกต์ ใช้ รังสี

รหัสวิชา

13.4.2.4 หมวดวิชาฟิ สิ กส์ ของแข็ง
ชื่อวิชา

ฟ.731 ฟิ สิ กส์ ของแข็ง 1
ฟ.732 ฟิ สิ กส์ ของแข็ง 2
ฟ.733 เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี 1

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)

ฟ.734
ฟ.735
ฟ.736
ฟ.737

เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี 2
วิทยาการนาโนและเทคโนโลยีนาโน
จลนศาสตร์ สําหรับกระบวนการทางวัสดุ
ไบโอเซรามิกส์

3 (3–0–9)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)

13.4.2.5 หมวดวิชาควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ และเลเซอร์
หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ฟ.741 ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3–0–9)
ฟ.742 ฟิ สิ กส์ เลเซอร์
3 (3–0–9)

รหัสวิชา

13.4.2.6 หมวดวิชาชีวฟิ สิ กส์
ชื่อวิชา

ฟ.751 ชีวฟิ สิ กส์
ฟ.752 ชีวฟิ สิ กส์ เชิงเซลล์

รหัสวิชา

13.4.2.7 หมวดวิชาดาราศาสตร์
ชื่อวิชา

ฟ.761 ฟิ สิ กส์ ของกาแลคซีและสสารระหว่ างดาวฤกษ์
ฟ.762 จักรวาลวิทยา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)

13.4.2.8 หมวดวิชาฟิ สิ กส์ เชิงการทดลองและฟิ สิ กส์ ศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ฟ.671 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในฟิ สิ กส์ เชิงการทดลอง
3 (2–3–7)
ฟ.672 ฟิ สิ กส์ เชิงการทดลอง
3 (2–3–7)
ฟ.673 ฟิ สิ กส์ เชิงการทดลองขั้นสู ง
3 (2–3–7)
3 (2–3–7)
ฟ.674 การออกแบบและพัฒนาสื่ อการสอนฟิ สิ กส์

รหัสวิชา

13.4.2.9 หมวดวิชาหัวข้ อพิเศษทางฟิ สิ กส์
ชื่อวิชา

ฟ.783 หัวข้ อพิเศษทางฟิ สิ กส์ 1
ฟ.784 หัวข้ อพิเศษทางฟิ สิ กส์ 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–9)
3 (3–0–9)

13.4.3 วิทยานิพนธ์ (สํ าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) จํานวน 15 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฟ.800 วิทยานิพนธ์

หน่ วยกิต
15

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ฟ.601
ฟ.602
ฟ.604
ฟ.611

กลศาสตร์ คลาสสิ ก
ไฟฟ้าพลศาสตร์ คลาสสิ ก 1
กลศาสตร์ ควอนตัม 1
วิธีการทางคณิตศาสตร์ ในฟิ สิ กส์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ฟ.606
ฟ……
ฟ……
ฟ.781

12 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
10 หน่ วยกิต

กลศาสตร์ เชิงสถิติ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
สั มมนาฟิ สิ กส์ 1

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 10 หน่ วยกิต

ฟ.782 สั มมนาฟิ สิ กส์ 2
ฟ…… วิชาเลือก
ฟ.800 วิทยานิพนธ์

1 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ฟ.800 วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ฟ601 กลศาสตร์ คลาสสิ ก
3 หน่ วยกิต
PC601 Classical Mechanics
กลศาสตร์ นิวตัน สมการการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุแข็งเกร็ง การสั่ นด้ วยอัมปลิจูดเล็กน้ อย หลักการแปรผันและสมการ
การเคลือ่ นทีข่ องลากรอง สมการการเคลือ่ นทีข่ องแฮมิลตัน ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ602 ไฟฟ้าพลศาสตร์ คลาสสิ ก 1
3 หน่ วยกิต
PC602 Classical Electrodynamics I
ไฟฟ้าสถิต ปัญหาค่ าขอบทางไฟฟ้าสถิต มัลติโพล ไฟฟ้าสถิตของตัวกลางมหภาค ไดอิเล็กตริก แม่ เหล็กสถิต สนามที่
แปรเปลีย่ นตามเวลา สมการแมกซ์ เวลล์ กฎการอนุรักษ์ คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าระนาบ
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ604 กลศาสตร์ ควอนตัม 1
3 หน่ วยกิต
PC604 Quantum Mechanics I
แนวคิดพืน้ ฐาน พลศาสตร์ เชิงควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สมมาตรในกลศาสตร์ ควอนตัม วิธีการประมาณ อนุภาคที่
เหมือนกัน ทฤษฎีการกระเจิง
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ606 กลศาสตร์ เชิงสถิติ
3 หน่ วยกิต
PC606 Statistical Mechanics
กฎของเทอร์ โมไดนามิกส์ ความสั มพันธ์ ของแมกซ์ เวลล์ ปรากฏการณ์ ขนส่ ง กลศาสตร์ สถิตแิ บบคลาสสิ กและแบบ
ควอนตัม เมตริกความหนาแน่ น ระบบโบสและเฟอร์ มี การเปลีย่ นเฟสและปรากฏการณ์ วกิ ฤติ และรีนอร์ มลั ไลเซชันกรุ๊ ป
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ611 วิธีการทางคณิตศาสตร์ ในฟิ สิ กส์
3 หน่ วยกิต
PC611 Mathematical Methods in Physics
พีชคณิตเมตริกซ์ ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้ อน (สมบัตเิ ชิงวิเคราะห์ แคลคูลสั ของเรซิดวิ แมปปิ ง) การวิเคราะห์ เทนเซอร์
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สมการไม่ เอกพันธ์ พร้ อมด้ วยวิธีการฟังก์ชันของกรีน ฟังก์ ชันพิเศษ ระบบฟังก์ชันออร์ ธอโกนอล การแปลง
อินทิกรัล และแคลคูลสั ของการแปรผัน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ฟ781 สั มมนาฟิ สิ กส์ 1
PC781 Physics Seminar I
สั มมนาในหัวข้ อทางฟิ สิ กส์ ในปัจจุบัน หรือผลงานวิจัยทางฟิ สิ กส์ ( วัดผลด้ วยระดับ S หรือ U )
(ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

1 หน่ วยกิต

ฟ782 สั มมนาฟิ สิ กส์ 2
PC782 Physics Seminar II
สั มมนาในหัวข้ อทางฟิ สิ กส์ ในปัจจุบัน หรือผลงานวิจัยทางฟิ สิ กส์ (วัดผลด้ วยระดับ S หรือ U)
(ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

1 หน่ วยกิต

วิชาเลือก
หมวดวิชาแกนทางฟิ สิ กส์
ฟ603 ไฟฟ้าพลศาสตร์ คลาสสิ ก 2
3 หน่ วยกิต
PC603 Classical Electrodynamics II
วิชาบังคับก่อน : ฟ602 ไฟฟ้าพลศาสตร์ คลาสสิ ก 1
การเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง ระบบแผ่ รังสี การกระเจิง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ พลศาสตร์ ของ
อนุภาคสั มพัทธภาพและสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า การแผ่ รังสี ของประจุเคลือ่ นที่ เบรมสตราลุง
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ605 กลศาสตร์ ควอนตัม 2
3 หน่ วยกิต
PC605 Quantum Mechanics II
วิชาบังคับก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ ควอนตัม 1
ระบบหลายอนุภาค ทฤษฎีอเี ล็กตรอนของเพาลี ทฤษฎีควอนตัมของสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า สมการดิแรก ทฤษฎี
อิเล็กตรอนเชิงสั มพัทธภาพ อันตรกิริยาเชิงแม่ เหล็กไฟฟ้า
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชาฟิ สิ กส์ คาํ นวณ
ฟ612 ฟิ สิ กส์ คาํ นวณ
3 หน่ วยกิต
PC612 Computational Physics
วิธีการทางตัวเลขเบือ้ งต้ น การอินทิเกรต deterministic randomness การประยุกต์ มอนติคาร์ โล การหาอนุพนั ธ์ สมการ
อนุพนั ธ์ วิธีการทางตัวเลขสํ าหรับเมทริกซ์ การวิเคราะห์ สเปกตรัม ตัวอย่างและโครงงานการประยุกต์ ในทางวิทยาศาสตร์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชานิวเคลียร์ ฟิสิ กส์
ฟ721 นิวเคลียร์ ฟิ สิ กส์
3 หน่ วยกิต
PC721 Nuclear Physics
วิชาบังคับก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ ควอนตัม 1
สมบัตขิ องนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ แบบจําลองนิวเคลียร์ สมบัตทิ างแม่ เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียส การแผ่ รังสี ขอ
นิวเคลียส และปฏิกริ ิยานิวเคลียร์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ฟ722 การวัดและประยุกต์ ใช้ รังสี
3 หน่ วยกิต
PC722 Radiation measurement and application
แหล่งกําเนิดรังสี อันตรกิริยาของรังสี กบั สสาร สถิตกิ ารนับและการคาดคะเนค่ าคลาดเคลือ่ น สมบัติทวั่ ไปของหัววัดรังสี
หัววัดรังสี ชนิดต่ างๆ และการประยุกต์ ใช้ รังสี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชาฟิ สิ กส์ ของแข็ง
ฟ731 ฟิ สิ กส์ ของแข็ง 1
3 หน่ วยกิต
PC731 Solid State Physics I
วิชาบังคับก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ ควอนตัม 1
โครงสร้ างเชิงคาบ คลืน่ แลททิซ สถานะของอิเล็กตรอน สมบัตเิ ชิงสถิตของของแข็ง อันตรกิริยาระหว่ างอิเล็กตรอนกับ
อิเล็กตรอน พลศาสตร์ ของอิเล็กตรอน สมบัตเิ ชิงการขนส่ ง
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ732 ฟิ สิ กส์ ของแข็ง 2
3 หน่ วยกิต
PC732 Solid State Physics II
วิชาบังคับก่อน : ฟ731 ฟิ สิ กส์ ของแข็ง 1
การกระเจิงอนุภาคโดยผลึก สมบัตทิ างแสงของโลหะ สารกึง่ ตัวนํา และฉนวน การขนส่ งในสารกึง่ ตัวนําบริสุทธิ์และที่
ถูกเจือ การขนส่ งในสารกึง่ ตัวนําแบบไม่ เนือ้ เดียวกัน ผลของสนามแม่ เหล็กและความเป็ นแม่ เหล็ก สภาพนํายิง่ ยวด
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ733 เอกซเรย์ คริสตัลโลกราฟี 1
3 หน่ วยกิต
PC733 X-ray Crystallography I
รังสี เอกซ์ คริสตัลแลตทิซ การเลีย้ วเบนรังสี เอกซ์ เชิงเรขาคณิต รีซิโปรคอลแลตทิซ สตรักเจอร์ แฟกเตอร์ สมมาตรใน
ผลึก สเปซกรุ๊ ป วิธีทางการทดลอง : วิธีทางฟิ ล์ ม ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ แบบผลึกเดีย่ ว การลดทอนข้ อมูล ทฤษฎีของสตรักเจอร์ แฟก
เตอร์ และการสั งเคราะห์ ฟูเรียร์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ734 เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี 2
3 หน่ วยกิต
PC734 X-ray Crystallography II
วิชาบังคับก่อน : ฟ733 เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟฟี 1 หรือ ได้ รับอนุญาตจากผู้บรรยาย
ปัญหาทางเฟส: วิธีแพทเทอสั น วิธีอะตอมหนัก วิธีตรง วิธีไทรอัลแอนด์ แอร์ เรอร์ การทําโครงสร้ างให้ สมบูรณ์ การปรับ
โครงสร้ าง การปรับตําแหน่ งอะตอมแบบการสั งเคราะห์ ฟูเรียร์ และแบบกําลังสองน้ อยทีส่ ุ ด การคํานวณระยะและมุมระหว่ าง
อะตอม ค่ าคลาดเคลือ่ นต่ างๆ สมบัตทิ างกายภาพต่ างๆ ของผลึก
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ฟ735 วิทยาการนาโนและเทคโนโลยีนาโน
3 หน่ วยกิต
PC735 Nanoscience and Nanotechnology
บทนําสู่ วสั ดุระดับนาโน เทคนิคการเตรียมวัสดุระดับนาโน ฟิ ล์มบาง มัลติเลเยอร์ โครงสร้ างนาโนที่มรี ู ปแบบ เทคนิคการ
หาลักษณะเฉพาะของโครงสร้ างนาโน คุณสมบัติทางไฟฟ้า ทางกล ทางแม่ เหล็ก และทางทัศน์ ของวัสดุทมี่ โี ครงสร้ างนาโน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ฟ736 จลนศาสตร์ สําหรับกระบวนการทางวัสดุ
3 หน่ วยกิต
PC736 Kinetics for Materials Processing
ธรรมชาติของสสาร แผนภาพเฟส สภาพคล่องของอะตอมและโมเลกุล การแพร่ อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี จลนศาสตร์
ของปฏิกริ ิยาซับซ้ อน พลศาสตร์ ของปฏิกริ ิยาในระดับโมเลกุล ปฏิกริ ิยาของแข็ง พลังงานพืน้ ผิว การเติบโตของเกรน การซินเตอ
ริงและวิทริฟิเคชัน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

ฟ737 ไบโอเซรามิกส์
3 หน่ วยกิต
PC737 Bioceramics
ไบโอแอกทีฟกลาส กลาส-เซรามิกส์ เซรามิกส์ แคลเซียมฟอสเฟต การเคลือบ ไบโอเซรามิกส์ คอมโพสิ ต เซรามิกส์ -พอลิ
เมอร์ คอมโพสิ ต การหาสมบัตเิ ฉพาะ regulation of biomaterials และอุปกรณ์ ทางการแพทย์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ และเลเซอร์
ฟ741 ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่ วยกิต
PC741 Quantum Electronics
วิชาบังคับก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ ควอนตัม 1
การสั่ นของแลททิซและควอนไตเซชัน สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าและควอนไตเซชัน การเคลือ่ นทีข่ องลําแสงในตัวกลาง
เอกพันธ์ และตัวกลางทีเ่ หมือนเลนส์ ตัวกําทอนเชิงทัศน์ อันตรกิริยาของรังสี และระบบอะตอม เลเซอร์ ออสซิลเลชันและระบบ
เลเซอร์ แบบต่ างๆ การโมดูเลตทางแสง ทัศน์ ศาสตร์ ไม่ เชิงเส้ นเบือ้ งต้ น
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ742 ฟิ สิ กส์ เลเซอร์
3 หน่ วยกิต
PC742 Laser Physics
วิชาบังคับก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ ควอนตัม 1
หลักการพืน้ ฐานของเลเซอร์ อันตรกิริยาของการแผ่รังสี กบั อะตอมและไอออน การย้ายระดับชั้นพลังงานโดยการแผ่ รังสี

และไม่ แผ่ รังสี ในโมเลกุลและสารกึง่ ตัวนํา การเดินทางของรังสี และคลืน่ ในวัสดุเชิงทัศน์ ตัวสั่ นพ้ องเชิงทัศน์ กระบวนการปัมพ์
พฤติกรรมของเลเซอร์ แบบคลืน่ ต่ อเนื่อง พฤติกรรมของเลเซอร์ แบบชั่วขณะ เลเซอร์ ของแข็ง เลเซอร์ ไดย์ เลเซอร์ สารกึง่ ตัวนํา
เลเซอร์ ก๊าซ เลเซอร์ เคมี เลเซอร์ อเิ ล็กตรอนอิสระ เลเซอร์ เอกซเรย์ การแปลงลําแสงเลเซอร์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชาชีวฟิ สิ กส์
ฟ751 ชีวฟิ สิ กส์
3 หน่ วยกิต
PC751 Biophysics
อุณหพลศาสตร์ ของระบบทางชีวภาพ ชีวฟิ สิ กส์ เชิงโมเลกุล ชีวฟิ สิ กส์ ของเซลล์ เนือ้ เยือ่ อวัยวะ และระบบต่ างๆ เทคนิค
ทางชีวฟิ สิ กส์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
3 หน่ วยกิต
ฟ752 ชีวฟิ สิ กส์ เชิงเซลล์
PC752 Cellular Biophysics
โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องเซลล์ เนือ้ เยือ่ กระบวนการการส่ งผ่านทางเนือ้ เยือ่ ไอออนแชนเนลต่ างๆ และหน้ าที่ การเกิด
ความต่ างศักย์ของเนือ้ เยือ่ ในระยะพักและสมการของความสมดุลของดอนแนน, สมการเนิร์นสท์ และสมการโกลด์ แมน วิธีต่างๆ
ทีใ่ ช้ วดั ค่ าความต่ างศักย์ของเนือ้ เยือ่ ในระยะพัก การจําลองสมบัตทิ างไฟฟ้าของเนือ้ เยือ่ ปฏิบัติการการใช้ เทคนิคแพทช์ แคลมพ์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาดาราศาสตร์
ฟ761 ฟิ สิ กส์ ของกาแลคซีและสสารระหว่ างดาวฤกษ์
3 หน่ วยกิต
PC761 Physics of the Galaxy and Interstellar Matter
วิธีการหาตําแหน่ ง การเคลือ่ นที่และระยะทางของดาวฤกษ์ โครงสร้ างและจลนศาสตร์ ของระบบดาวฤกษ์ สมบัติทาง
กายภาพของสสารระหว่ างดาวฤกษ์ ฟิ สิ กส์ ของสสารระหว่ างดาวฤกษ์ ฟิ สิ กส์ ของกาแลคซี
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ762 จักรวาลวิทยา
3 หน่ วยกิต
PC762 Cosmology
โครงสร้ างโดยรวมใหญ่ ของเอกภพ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทัว่ ไป แบบจําลองของฟรายด์ มานน์ (Friedmann) ทฤษฎี
บิกแบง (Big Bang) เอกภพในยุคต้ น กําเนิดโครงสร้ างรวมใหญ่ ในเอกภาพ, การทดสอบนัยสํ าคัญของจักรวาลวิทยาโดยการ
สั งเกต
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

หมวดวิชาฟิ สิ กส์ เชิงการทดลองและฟิ สิ กส์ ศึกษา
ฟ671 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในฟิ สิ กส์ เชิงการทดลอง
3 หน่ วยกิต
PC671 Electronic Methods in Experimental Physics
วงจรอนาลอก ศึกษาเกีย่ วกับออปแอมป์ วงจรกรองแบบแอคทีฟ การวัดระดับตํา่ ตัวตรวจรับ เฟสล๊อคลูป และวงจรจ่ าย
กําลัง วงจรดิจิตอล ศึกษาเกีย่ วกับวงจรตรรก ฟลิปฟลอป วงจรนับ การส่ งผ่านข้ อมูล การแปลงสั ญญาณอนาลอกเป็ นดิจิตอลและ
ดิจิตอลเป็ นอนาลอก และวงจรฐานเวลา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ศึกษาเกีย่ วกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ อ
ไมโครคอมพิวเตอร์
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ672 ฟิ สิ กส์ เชิงการทดลอง
3 หน่ วยกิต
PC672 Experimental Physics
วิชาปฏิบัติการที่มุ่งเน้ นทางศิลป์ และศาสตร์ ของการทดลอง นักศึกษาแต่ ละคนจะต้ องออกแบบการทดลองวัดปริมาณ
ทางฟิ สิ กส์ ทที่ ราบแน่ นอน และสร้ างเครื่องมือทีจ่ ําเป็ น พร้ อมเขียนรายงานแล้วนําเสนอวิธีการ ผลการทดลอง และสรุปผล
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ673 ฟิ สิ กส์ เชิงการทดลองขั้นสู ง
3 หน่ วยกิต
PC673 Advanced Experimental Physics
การทดลองทางฟิ สิ กส์ ในหัวข้ อต่ างๆ เช่ น การวิเคราะห์ โดยวิธีเอกซ์ เรย์ดฟิ แฟรกชัน เทคนิคทางไมโครเวฟ การวิเคราะห์
เชิงความร้ อน การวัดค่ าไดอิเล็กตริก เทคนิคทางนิวเคลียร์ การกําทอนแม่ เหล็ก
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
ฟ674 การออกแบบและพัฒนาสื่ อการสอนฟิ สิ กส์
3 หน่ วยกิต
PC674 Design and Development of Physics Teaching Media
ศึกษาหลักการทางฟิ สิ กส์ เพือ่ หาแนวทางการออกแบบสื่ อการสอนฟิ สิ กส์ ในหัวข้ อทีส่ นใจ โดยอาจอยู่ในรู ปแบบชุ ด
ทดลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ อืน่ ๆ โดยเน้ นกระบวนการศึกษาและออกแบบอย่างเป็ นขั้นตอน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 2 ชั่วโมง ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)
หมวดวิชาหัวข้ อพิเศษทางฟิ สิ กส์
ฟ783 หัวข้ อพิเศษทางฟิ สิ กส์ 1
PC783 Special Topics in Physics I
หัวข้ อทางฟิ สิ กส์ ทนี่ ่ าสนใจในปัจจุบัน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

ฟ784 หัวข้ อพิเศษทางฟิ สิ กส์ 2
PC784 Special Topics in Physics II
หัวข้ อทางฟิ สิ กส์ ทนี่ ่ าสนใจในปัจจุบัน
(บรรยายสั ปดาห์ ละ 3 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

หมวดค้ นคว้ าอิสระ
ฟ798 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ 1
PC798 Independent Studies 1
ศึกษาอิสระเกีย่ วกับฟิ สิ กส์ ภายใต้ การดูแลและการให้ คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
(ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 9 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

ฟ799 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ 2
PC799 Independent Studies 2
ศึกษาอิสระเกีย่ วกับฟิ สิ กส์ ภายใต้ การดูแลและการให้ คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
(ปฏิบัตสิ ั ปดาห์ ละ 9 ชั่วโมง)

3 หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์
ฟ800 วิทยานิพนธ์
PC800 Thesis
งานศึกษาวิจัยภายใต้ การดูแลและการให้ คาํ แนะนําของอาจารย์ ทปี่ รึกษา

15 หน่ วยกิต

