หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
1. ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
Bachelor of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
Bachelor of Science (Physics)
B.Sc. (Physics)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงเนนผลิตบัณฑิตทางดานฟสิกสที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่
สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย และตอบสนองตอการพัฒนาประเทศใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ได
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อใหบัณฑิตมีความรูทางฟสิกสทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตความรูทางฟสิกสไปใช
ในงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ ได
2) เพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทางฟสิกสเพียงพอที่จะนําไปศึกษาตอในระดับสูง หรือนําไป
ปฏิบัติงานไดทั้งในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
3) เพื่อใหบัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห ศึกษาคนควาและวิจัยไดดวยตนเอง มีความสนใจและติดตาม
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ
4) เพื่อสงเสริมใหบัณฑิตมีความคิดสรางสรรค มีความเปนผูนํา สามารถรวมงานกับผูอื่นได
5) เพื่อปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณีของ
สังคม ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคั ด เลื อ กผู เ ขา ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามระเบี ย บการคั ด เลื อ กเพื่ อ เข าศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึก ษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง
ภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได
โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดู
รอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฏี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม
45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงงานพิ เ ศษนัก ศึก ษาใชเ วลาฝ ก ปฏิ บัติ (ภายใต ก ารควบคุ ม ของอาจารย) 3 ชั่ ว โมงต อสั ปดาห ต ลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลาใน
การศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษาและใชเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 11, 12, 13, 14, 15
และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
คาระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
12. งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอไวในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 และที่จะขอเปนรายปงบประมาณ โดยมี
คาใชจายในการผลิตบัณฑิตคนละประมาณ 30,000 บาท/ป
13. หลักสูตร
13.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 137 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตาง ๆ
ครบตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
101 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
26 หนวยกิต
2.2 วิชาบังคับ
41 หนวยกิต
2.3 วิชาบังคับเลือก
16 หนวยกิต
2.4 วิชาเลือก
18 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
13.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสรางและ
องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
21
หนวยกิต
สวนที่ 1 : วิชาศึกษาทั่วไป
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology

: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
หมวดภาษา
: ภาษาไทย
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
ท.161 การใชภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
: ภาษาอังกฤษ
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL 070 English Course 1
(สําหรับผูที่มีพื้นความรูไมถึง สษ.171)
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
สวนที่ 2
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาวิชาศึกษาทั่วไปตามที่ภาควิชากําหนด ดังนี้
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
TU 156 Introduction to Computers and Programming
สษ.296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1
EL 296 English for Academic Purposes 1
และเลือกศึกษาอีก 1 วิชา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
สษ.396 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2
EL 396 English for Academic Purposes 2
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
BA 291 Introduction of Business
ทอ.201 หลักการบริหาร
HO 201 Principle of Management
ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
EC 210 Introductory Economics
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

9

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2. วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
101
หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
26
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวน 26 หนวยกิต ดังนี้
ค.111
แคลคูลัสพื้นฐาน
3
หนวยกิต
MA 111
Fundamentals of Calculus
ค.112
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
3
หนวยกิต
MA 112
Analytic Geometry and Applied Calculus
วท.113
ชีววิทยาทั่วไป
3
หนวยกิต
SC 113
General Biology
วท.121
เคมี 1
3
หนวยกิต
SC 121
Chemistry 1
3
หนวยกิต
วท.122
เคมี 2
SC 122
Chemistry 2
วท.131
ฟสิกส 1
3
หนวยกิต
SC 131
Physics 1
วท.132
ฟสิกส 2
3
หนวยกิต
SC 132
Physics 2
วท.163
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1
หนวยกิต
SC 163
General Biology Laboratory
วท.171
ปฏิบัติการเคมี 1
1
หนวยกิต
SC 171
Chemistry Laboratory 1
วท.172
ปฏิบัติการเคมี 2
1
หนวยกิต
SC 172
Chemistry Laboratory 2
วท.181
ปฏิบัติการฟสิกส 1
1
หนวยกิต
SC 181
Physics Laboratory 1
วท.182
ปฏิบัติการฟสิกส 2
1
หนวยกิต
SC 182
Physics Laboratory 2
2.2

วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ รวม 41 หนวยกิต ดังนี้
ค.131
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
MA 131
Applied Linear Algebra
ค.214
สมการเชิงอนุพันธ
MA 214
Differential Equations
ฟ.200
ปฏิบัติการฟสิกส 3
PC 200
Physics Laboratory 3

41

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

ฟ.210
PC 210
ฟ.211
PC 211
ฟ.220
PC 220
ฟ.221
PC 221
ฟ.300
PC 300
ฟ.310
PC 310
ฟ.311
PC 311
ฟ.312
PC 312
ฟ.320
PC 320
ฟ.321
PC 321
ฟ.490
PC 490
ฟ.491
PC 491
ฟอ.201
NP 201
ฟอ.221
NP 221
2.3

กลศาสตร 1
Mechanics 1
อุณหพลศาสตร
Thermodynamics
ฟสิกสยุคใหม
Modern Physics
ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม
Modern Physics Laboratory
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Physics
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1
Electromagnetic Theory 1
ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Laboratory
ฟสิกสของคลื่น
Physics of Waves
ฟสิกสเชิงสถิติ
Statistical Physics
กลศาสตรควอนตัม 1
Quantum Mechanics 1
สัมมนา
Seminar
โครงงานพิเศษ
Special Project
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction to Electronics
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introduction to Electronics Laboratory

วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาตองเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 16 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ฟ.206
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทางฟสิกส
PC 206
Introduction to Data Analysis in Physics
ฟ.216
กลศาสตร 2
PC 216
Mechanics 2
ฟ.236
เอกซเรยคริสตัลโลกราฟเบื้องตน
PC 236
Introduction to X-Ray Crystallography

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

16

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

ฟ.316
PC 316
ฟ.336
PC 336
ฟ.339
PC 339
ฟ.346
PC 346
ฟ.356
PC 356
ฟ.357
PC 357
ฟ.376
PC 376
ฟ.387
PC 387
ฟ.397
PC 397
ฟ.406
PC 406
ฟ.427
PC 427
ฟ.436
PC 436
ฟ.437
PC 437
ฟ.438
PC 438
ฟ.456
PC 456

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 2
Electromagnetic Theory 2
ฟสิกสของแข็ง 1
Solid State Physics 1
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซโดยผลึกผงเบื้องตน
Introduction to Powder X-ray Diffraction
ฟสิกสนิวเคลียร 1
Nuclear Physics 1
ทัศนศาสตร
Optics
ปฏิบัติการทัศนศาสตร
Optics Laboratory
ชีวฟสิกสเบื้องตน
Introduction to Biophysics
ดาราศาสตรฟสิกส
Astrophysics
การปฏิบัติงานในโรงฝกงาน
Workshop Practice
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
กลศาสตรควอนตัม 2
Quantum Mechanics 2
ฟสิกสของแข็ง 2
Solid State Physics 2
ฟสิกสของเซลลแสงอาทิตย
Solar Cell Physics
ฟสิกสของพลาสมาเบื้องตน
Introduction to Plasma Physics
ฟสิกสเลเซอร
Laser Physics

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.4

วิชาเลือก
18
หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาในสาขาฟสิกส อิเล็กทรอนิกส วัสดุศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร เคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ รวมกันไมนอยกวา 18 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี จํานวนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย

นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกรายวิชา (รวมทั้งรายวิชาที่ไมไดกําหนดไวในวิชา
ศึกษาทั่วไปสวนที่ 2)
2. รายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทุกรายวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร
13.3 การศึกษาวิชาฟสิกสเปนวิชาโท
นักศึกษานอกสาขาที่ประสงคจะศึกษาวิชาฟสิกสเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชาฟสิกสไมนอย
กวา 18 หนวยกิต ไดแก
15 หนวยกิต
1. วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังนี้
ฟ.210
กลศาสตร 1
3
หนวยกิต
PC 210
Mechanics 1
ฟ.211
อุณหพลศาสตร
3
หนวยกิต
PC 211
Thermodynamics
ฟ.220
ฟสิกสยุคใหม
3
หนวยกิต
PC 220
Modern Physics
ฟ.310
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1
3
หนวยกิต
PC 310
Electromagnetic Theory 1
ฟ.321
กลศาสตรควอนตัม 1
3
หนวยกิต
PC 321
Quantum Mechanics 1
2. วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษารายวิชาในสาขาฟสิกสที่มีรหัสวิชา ฟ.2XX ขึ้นไป รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต
13.4 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาฟสิกส
นักศึกษาผูใดไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกสไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 103
หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้ มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (30 หนวยกิต) และวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(26 หนวยกิต) ครบ 56 หนวยกิต
4. ไดศึกษาวิชาบังคับไมนอยกวา 26 หนวยกิต
5. ไดศึกษาวิชาบังคับเลือก และ/หรือ วิชาเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต
6. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต

13.5 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ประกอบดวยอักษรยอ และตัวเลข 3
ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มีความหมายดังนี้
ฟ. (PC) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาฟสิกส สาขาวิชาฟสิกส
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ที่ใชอักษรยอ “ฟ.
(PC)” มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวยหมายถึง วิชาบังคับหรือวิชาเลือก
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
หมายถึง หมวดวิชาที่จัดสอนในสาขาวิชาฟสิกส
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทั่วไปทางฟสิกส
เลข 0
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชากลศาสตร คลื่น ความรอน และแมเหล็กไฟฟา
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาฟสิกสยุคใหม และฟสิกสเชิงสถิติ
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาฟสิกสของสสาร
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาฟสิกสนิวเคลียร
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทัศนศาสตร และเลเซอร
เลข 6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาฟสิกสอุณหภูมิต่ํา และฟลมบาง
เลข 7
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาชีวฟสิกส และฟสิกสการแพทย
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาดาราศาสตร และดาราศาสตรฟสิกส
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการฝกงาน สัมมนา และโครงงานพิเศษ
เลขหลักรอย
หมายถึง วิชาซึ่งอยูในระดับชั้นปตาง ๆ
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปท่ี 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 4

13.6 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
ฟ.200
PC 200
ฟ.206
PC 206
ฟ.210
PC 210
ฟ.211
PC 211
ฟ.216
PC216
ฟ.220
PC 220
ฟ.221
PC 221
ฟ.236
PC 236
ฟ.286
PC 286
ฟ.287
PC 287
ฟ.300
PC 300
ฟ.306
PC 306
ฟ.307
PC 307
ฟ.308
PC 308
ฟ.310
PC 310
ฟ.311
PC 311
ฟ.312
PC 312

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการฟสิกส 3
Physics Laboratory 3
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทางฟสิกส
Introduction to Data Analysis in Physics
กลศาสตร 1
Mechanics 1
อุณหพลศาสตร
Thermodynamics
กลศาสตร 2
Mechanics 2
ฟสิกสยุคใหม
Modern Physics
ปฏิบัติการฟสิกสยคุ ใหม
Modern Physics Laboratory
เอกซเรยคริสตัลโลกราฟเบื้องตน
Introduction to X-Ray Crystallography
ดาราศาสตรเบื้องตน
Introduction to Astronomy
ดาราศาสตรทรงกลม
Spherical Astronomy
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Physics
ฟสิกสเชิงคํานวณ
Computational Physics
เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
พลังงานแสงอาทิตย
Solar Energy
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1
Electromagnetic Theory 1
ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Laboratory
ฟสิกสของคลื่น
Physics of Waves

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1 (0-3-0)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)

ฟ.316
PC 316
ฟ.320
PC 320
ฟ.321
PC321
ฟ.326
PC 326
ฟ.336
PC 336
ฟ.337
PC 337
ฟ.338
PC 338
ฟ.339
PC 339
ฟ.346
PC 346
ฟ.347
PC 347
ฟ.356
PC 356
ฟ.357
PC 357
ฟ.366
PC 366
ฟ.376
PC 376
ฟ.377
PC 377
ฟ.386
PC 386
ฟ.387
PC 387
ฟ.396
PC 396
ฟ.397
PC 397

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 2
Electromagnetic Theory 2
ฟสิกสเชิงสถิติ
Statistical Physics
กลศาสตรควอนตัม 1
Quantum Mechanics 1
ฟสิกสของเคออสเบื้องตน
Introduction to Chaos Physics
ฟสิกสของแข็ง 1
Solid State Physics 1
วัสดุสารกึ่งตัวนําเบื้องตน
Introduction to Semiconductor Materials
ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
Physics of Semiconductor Devices
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซโดยผลึกผงเบื้องตน
Introduction to Powder X-ray Diffraction
ฟสิกสนิวเคลียร 1
Nuclear Physics 1
ฟสิกสนิวเคลียร 2
Nuclear Physics 2
ทัศนศาสตร
Optics
ปฏิบัติการทัศนศาสตร
Optics Laboratory
เทคโนโลยีสุญญากาศ
Vacuum Technology
ชีวฟสิกสเบื้องตน
Introduction to Biophysics
ฟสิกสชีวการแพทย
Biomedical Physics
เทคนิคการเก็บขอมูลทางดาราศาสตร
Observation Techniques in Astronomy
ดาราศาสตรฟสิกส
Astrophysics
การฝกงาน
Training
การปฏิบัติงานในโรงฝกงาน
Workshop Practice

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
ไมนับหนวยกิต
1 (0-3-0)

ฟ.406
PC 406
ฟ.407
PC 407
ฟ.416
PC 416
ฟ.426
PC 426
ฟ.427
PC 427
ฟ.436
PC 436
ฟ.437
PC 437
ฟ.438
PC 438
ฟ.446
PC 446
ฟ.456
PC 456
ฟ.457
PC 457
ฟ.466
PC 466
ฟ.467
PC 467
ฟ.486
PC 486
ฟ.490
PC 490
ฟ.491
PC 491

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
หัวขอพิเศษ
Special Topics
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
Special Theory of Relativity
กลศาสตรควอนตัม 2
Quantum Mechanics 2
ฟสิกสของแข็ง 2
Solid State Physics 2
ฟสิกสของเซลลแสงอาทิตย
Solar Cell Physics
ฟสิกสของพลาสมาเบื้องตน
Introduction to Plasma Physics
การวิเคราะหดวยเทคนิคทางนิวเคลียร
Nuclear Technique Analysis
ฟสิกสเลเซอร
Laser Physics
โฟโตนิกส
Photonics
ฟสิกสอุณหภูมิต่ํา
Low Temperature Physics
เทคโนโลยีฟลมหนาและฟลมบาง
Thick and Thin Film Technology
จักรวาลวิทยาเบื้องตน
Introduction to Cosmology
สัมมนา
Seminar
โครงงานพิเศษ
Special Project

1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (0-9-0)

13.7 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ค.111
แคลคูลัสพื้นฐาน
ท.161การใชภาษาไทย
วท.113 ชีววิทยาทั่วไป
วท.121 เคมี 1
วท.131 ฟสิกส 1
วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
วท.171 ปฏิบัติการเคมี 1
วท.181 ปฏิบัติการฟสิกส 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม

21 หนวยกิต

ค.112
ฟอ.201
ฟอ.221
มธ.155
วท.122
วท.132
วท.172
วท.182
สษ.172
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
เรขาคณิตวิเคราะหและ
แคลคูลัสประยุกต
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน
สถิติพื้นฐาน
เคมี 2
ฟสิกส 2
ปฏิบัติการเคมี 2
ปฏิบัติการฟสิกส 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ค.214
สมการเชิงอนุพันธ
ฟ.200 ปฏิบัติการฟสิกส 3
ฟ.210 กลศาสตร 1
ฟ.211 อุณหพลศาสตร
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม

19 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ค.131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
ฟ.220 ฟสิกสยุคใหม
ฟ.221 ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม
มธ.156 คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบือ้ งต้ น
สษ.296 ภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดประสงคทางวิชาการ 1
XX.XXX วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
ฟ.XXX วิชาบังคับเลือก

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

19 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ฟ.300 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
ฟ.310 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1
ฟ.311 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
ฟ.320 ฟสิกสเชิงสถิติ
ฟ.XXX วิชาบังคับเลือก
XX.XXX วิชาเลือก

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม

16 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ฟ.312 ฟสิกสของคลื่น
ฟ.321 กลศาสตรควอนตัม 1
ฟ.XXX วิชาบังคับเลือก
XX.XXX วิชาเลือก

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม

15 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ฟ.XXX วิชาบังคับเลือก
XX.XXX วิชาเลือก
XX.XXX วิชาเลือกเสรี

ภาคเรียนที่ 2
4 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ฟ.490
ฟ.491
XX.XXX
XX.XXX

รวม

13 หนวยกิต

รวม

สัมมนา
โครงงานพิเศษ
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

13 หนวยกิต

13.8 คําอธิบายรายวิชา
ฟ200 ปฏิบัติการฟสิกส 3
PC200 Physics Laboratory 3
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีฟสิกสดาน กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น และเสียง

1 (0-3-0)

ฟ206 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทางฟสิกส
3 (2-3-4)
PC206 Introduction to Data Analysis in Physics
ความหมายของการวัดและการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร การวัดและความคลาดเคลื่อน การรายงานผลและ
ความคลาดเคลื่อน การชักตัวอยางและแนวคิดทางสถิติ คาผิดพลาดแพรกระจาย การแจกแจงปรกติและการแจกแจงขอมูลแบบ
ตางๆ การประมาณคาของคาเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อน การปรับเสนโคง ความแปรปรวนรวม-เกี่ยวและสหสัมพันธ การ
ทดสอบดวยไคกําลังสอง การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางฟสิกส
ฟ210 กลศาสตร 1
3 (3-0-6)
PC210 Mechanics 1
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.131 หรือ วท.135
การวิเคราะหเวกเตอร เวกเตอรแคลคูลัส เวกเตอรโอเปอรเรเตอร การแปลงพิกัด กฎของนิวตัน มวลและแรง การ
ประยุกตกฎของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่ภายใตแรงโนมถวงของโลก การแกวงกวัดแบบฮารมอนิก การแกวง
กวัดแบบเชิงเสนและไมเชิงเสน ฟงกชันพลังงานศักย แรงศูนยกลาง พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
หมุน จุดศูนยกลางมวลของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรแบบลากรานจ
ฟ211 อุณหพลศาสตร
3 (3-0-6)
PC211 Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.131 หรือ วท.135
ระบบอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซอุดมคติ การขยายตัวแบบอิสระ อุณหภูมิ ความรอน งาน พลังงานภายใน
เอนโทรป พลังงานอิสระ กฎเบื้องตนของอุณหพลศาสตร
ฟ216 กลศาสตร 2
3 (3-0-6)
PC216 Mechanics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.210
ระบบพิกัดที่เคลื่อนที่ กลศาสตรของตัวกลางตอเนื่องเบื้องตน หลักการแปรผัน สมการการเคลื่อนที่ของลากรานจ
และแฮมิลตัน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง ทฤษฎีของการสั่นนอยๆ พลศาสตรสัมพัทธภาพ
ฟ220 ฟสิกสยุคใหม
PC220 Modern Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132 หรือ วท.135

3 (3-0-6)

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ธรรมชาติเชิงอนุภาคของคลื่น ธรรมชาติเชิงคลื่นของอนุภาค รากฐานของทฤษฎีควอนตัม
กลศาสตรควอนตัม โครงสรางและสเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล กลศาสตรเชิงสถิติ ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน ฟสิกส
นิวเคลียรเบื้องตน
ฟ221 ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม
PC221 Modern Physics Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ฟ.220
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชาฟสิกสยุคใหม

1 (0-3-0)

ฟ236 เอกซเรยคริสตัลโลกราฟเบื้องตน
3 (3-0-6)
PC236 Introduction to X-Ray Crystallography
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132
รังสีเอกซ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ การกระทําเชิงสมมาตรและสเปซกรุป ผลึกและสมบัติของผลึก การรวบรวม
ขอมูลของผลึกเชิงเรขาคณิต การเก็บความเขมของขอมูล ทฤษฎีของแฟกเตอรโครงสรางและการสังเคราะหฟูเรียร
ฟ286 ดาราศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
PC286 Introduction to Astronomy
ประวัติวิชาดาราศาสตร แสงและเครื่องมือทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย ดาวฤกษ วิวัฒนาการของดาว
ฤกษ
ฟ287 ดาราศาสตรทรงกลม
3 (3-0-6)
PC287 Spherical Astronomy
ตรีโกณมิติทรงกลม ทรงกลมทองฟา ระบบพิกัดทองฟา การขึ้นและการตกของวัตถุทองฟา การหักเห การ-เคลื่อนที่
ของดาวเคราะห เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลามาตรฐานและเขตเวลา ปฏิทนิ ความคลาด แพรัลแลกซ การสาย อุปราคา
ฟ300 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
PC300 Mathematical Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.112 หรือ ค.219
การวิเคราะหเวกเตอร ตัวดําเนินการและการวิเคราะหเมทริกซ ฟงกชันและการวิเคราะหตัวแปรเชิงซอน แคลคูลัส
ของเรสซิดิว สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธยอย ฟงกชันพิเศษ อนุกรมฟูเรียรและปญหาคาขอบเขต การประยุกต
การแปลงฟูเรียรและลาปลาซกับปญหาทางฟสิกส
ฟ306 ฟสิกสเชิงคํานวณ
3 (2-3-4)
PC306 Computational Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132
เทคนิคเชิงคํานวณและการประยุกตในปญหาทางฟสิกส โดยเนนการจําลองระบบอยางงายทางฟสิกส
ทั้งกลศาสตร แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม

ฟ307 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (3-0-6)
PC307 Energy Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132 หรือ วท.135
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานชีวมวล พลังงานนิวเคลียร เซลเชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา
พลังงานลม พลังงานความรอนจากมหาสมุทร พลังงานความรอนใตพิภพ การบริโภคพลังงาน การผลิตและประหยัดพลังงาน
พลังงานกับสิ่งแวดลอม
ฟ308 พลังงานแสงอาทิตย
3 (3-0-6)
PC308 Solar Energy
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132 หรือ วท.135
สมบัติทางกายภาพของดวงอาทิตย รังสีของดวงอาทิตย การวัดและการเก็บขอมูลพลังงานแสงอาทิตย การถายโอน
ความรอนและลักษณะการแผรังสีของดวงอาทิตย แผนรับแสงอาทิตย หนวยเก็บสะสมพลังงาน การนําพลังงานแสงอาทิตยไปใช
ประโยชน
ฟ310 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1
3 (3-0-6)
PC310 Electromagnetic Theory 1
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132 หรือ วท.135 และเคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ค.214 หรือ ค.313
การวิเคราะหเวกเตอร ไฟฟาสถิต ปญหาไฟฟาสถิตที่มีเงื่อนไข ไดโพลและมัลติโพลไฟฟา ไดอิเล็กตริก แมเหล็กสถิต
ไดโพลแมเหล็ก สารแมเหล็ก สมการแมกซเวลล พลังงานแมเหล็กไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ฟ311 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
PC311 Electromagnetic Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ฟ.310
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชาแมเหล็กไฟฟา

1 (0-3-0)

ฟ312 ฟสิกสของคลื่น
3 (3-0-6)
PC312 Physics of Waves
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.210
การแกวงกวัดอยางอิสระของระบบอยางงาย การแกวงกวัดอยางอิสระของระบบซับซอน การแกวงกวัดดวยแรงกระทํา
คลื่นสัญจร การสะทอน การวิเคราะหแบบฟูเรียรของพัลสและกลุมคลื่นสัญจร คลื่นในสองและสามมิติ
ฟ316 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 2
3 (3-0-6)
PC316 Electromagnetic Theory 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.310
สมการแมกซเวลล สมการคลื่นสําหรับสนามเวกเตอรและสนามสเกลาร คลื่นแมเหล็กไฟฟาระนาบ การเคลื่อนที่ของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาในสสาร การสะทอนและการหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทอนําคลื่น โพรงกําทอน การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา
สายอากาศ

ฟ320 ฟสิกสเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
PC320 Statistical Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
วิธีเชิงสถิติเบื้องตน รายละเอียดทางสถิติของระบบที่ประกอบดวยหลายอนุภาค อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ วิธีการ
เบื้องตนและผลลัพธของกลศาสตรเชิงสถิติ การประยุกตอยางงายของกลศาสตรเชิงสถิติ สถิติควอนตัมของกาซอุดมคติ
ฟ321 กลศาสตรควอนตัม 1
3 (3-0-6)
PC321 Quantum Mechanics 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
รากฐานของกลศาสตรควอนตัม ตัวดําเนินการ ฟงกชันคลื่นและการตีความ สัญลักษณดิแรก สัจพจนพื้นฐานของ
กลศาสตรควอนตัม สมการชโรดิงเจอร หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก การแกปญหาคาไอเกนพลังงานใน 1 มิติ การแกวง
กวัดแบบฮารมอนิก สมการชโรดิงเจอรที่ขึ้นกับเวลา อะตอมไฮโดรเจน บทนําเกี่ยวกับกล-ศาสตรเมตริกซ การใชกลศาสตร
เมตริกซในการแกปญหาการแกวงกวัดแบบฮารมอนิก
ฟ326 ฟสิกสของเคออสเบื้องตน
3 (3-0-6)
PC326 Introduction to Chaos Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
พฤติกรรมแบบไมเชิงเสนเบื้องตน การเคลื่อนที่ของดับเบิลเพนดูลัม ตัวสั่นแบบไมเชิงเสน แผนภาพแบบหนึ่งและ
สองมิติของระบบไมเชิงเสน สเปกตรัมกําลัง แฟรกทัล ไบเฟอรเคชัน
ฟ336 ฟสิกสของแข็ง 1
3 (3-0-6)
PC336 Solid State Physics 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
โครงสรางผลึกและการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ แลตทิซสวนกลับ แรงยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นของแลตทิซ ทฤษฎี
อิเล็กตรอนอิสระและสมบัติของโลหะ ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง สารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
ฟ337 วัสดุสารกึ่งตัวนําเบื้องตน
PC337 Introduction to Semiconductor Materials
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
วัสดุสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีโครงสรางแถบพลังงาน อันตรกิริยาระหวางอิเล็กตรอนและโฟนอน สมบัติทางไฟฟา ทาง
แสง และทางแมเหล็กของสารกึ่งตัวนํา
ฟ338 ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
PC338 Physics of Semiconductor Devices
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
สภาพกึ่งตัวนํา โครงสรางแถบพลังงานและความเขมขนพาหะ ปรากฏการณสงผานของพาหะ รอยตอพีเอ็น การ
ประยุกตในไดโอด ทรานซิสเตอรและเซลลแสงอาทิตย สิ่งประดิษฐวงจรรวมและหลักการออกแบบเบื้องตน

ฟ339 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซโดยผลึกผงเบื้องตน
3 (3-0-6)
PC339 Introduction to Powder X-ray Diffraction
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
รังสีเอกซ สมมาตรในผลึก ทฤษฎีการเลี้ยวเบน เครื่องมือชนิดตางๆ สําหรับการวัดรูปแบบการเลี้ยวเบนจากผลึกผง
การเตรียมสารตัวอยาง การไดมาของขอมูลการเลี้ยวเบน การลดทอนขอมูลที่ไดจากเอกซเรยดิฟแฟรกโตมิเตอรแบบผลึกผงโดย
อัตโนมัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณ
ฟ346 ฟสิกสนิวเคลียร 1
3 (3-0-6)
PC346 Nuclear Physics 1
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
สมบัติทางนิวเคลียร ไอโซโทป กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ การสลายใหอนุภาคแอลฟา การสลายใหอนุภาคบีตา
การสลายใหรังสีแกมมา เครื่องเรงอนุภาคที่มีประจุ ปฏิกิริยานิวเคลียร
3 (3-0-6)
ฟ347 ฟสกิ สนิวเคลียร 2
PC347 Nuclear Physics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.346
การตรวจสอบและการวัดรังสีนิวเคลียร ฟสิกสนิวตรอน นิวเคลียรฟชชัน ปฏิกิริยานิวเคลียรและพลังงานนิวเคลียร
แรงนิวเคลียรและโครงสรางนิวเคลียร อันตรกิริยาระหวางนิวคลีออน แบบจําลองนิวเคลียร สปนและสมบัติทางดาน
แมเหล็กไฟฟาของนิวเคลียส
ฟ356 ทัศนศาสตร
3 (3-0-6)
PC356 Optics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132 หรือ วท. 135
ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและทัศนูปกรณ วิธีการทางเมทริกซในทัศนศาสตรแบบพาราเซียล ความคลาดของแสง
การแทรกสอด การเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอรและเฟรสเนล โพลาไรเซชัน อาพันธ ทัศนศาสตรเชิงฟูเรียร เลเซอร และโฮโลก
ราฟฟ
ฟ357 ปฏิบัติการทัศนศาสตร
PC357 Optics Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพรอมกับ ฟ.356
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชาทัศนศาสตร

1 (0-3-0)

ฟ366 เทคโนโลยีสุญญากาศ
3 (3-0-6)
PC366 Vacuum Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.131 หรือ วท.135
ทฤษฎีจลนของกาซ ปรากฏการณทางกายภาพที่ความดันต่ํา การออกแบบของระบบสุญญากาศ การตรวจสอบการ
รั่วไหลของระบบสุญญากาศ

ฟ376 ชีวฟสิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
PC376 Introduction to Biophysics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132 หรือ วท.135
ชีวฟสิกสเบื้องตนและการประยุกตในระบบทางชีววิทยา ชีวฟสิกสเชิงโมเลกุล ชีววิทยาเชิงสรีรวิทยา อุปกรณทางชีว
ฟสิกส
ฟ377 ฟสิกสชีวการแพทย
3 (3-0-6)
PC377 Biomedical Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132 หรือ วท.135 หรือ วท.136
การประยุกตฟสิกสกับกายวิภาคศาสตรของมนุษย กลศาสตรของระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ไฟฟาและระบบ
ประสาท แสง เสียง ระบบรับความรูสึก รังสีในทางการแพทยและการปองกันรังสี
ฟ386 เทคนิคการเก็บขอมูลทางดาราศาสตร
3 (2-3-4)
PC386 Observation Techniques in Astronomy
กฎการแผรังสี กลองโทรทรรศนแสง ประโยชนของกลองโทรทรรศนแสง ระบบทัศนศาสตรพิเศษ กลองโทรทรรศนวิทยุ ฐานยึดกลองโทรทรรศนแบบตางๆ ระบบเก็บขอมูลทางดาราศาสตร การวัดคาทางดาราศาสตร
ฟ387 ดาราศาสตรฟสิกส
3 (3-0-6)
PC387 Astrophysics
สมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ บรรยากาศของดาวฤกษ โครงสรางภายในของดาวฤกษ ดาวแปรแสง
ประชากรดาวฤกษ สสารระหวางดาวฤกษ กาแล็กซี
ฟ396 การฝกงาน
ไมนับหนวยกิต
PC396 Training
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 3 ขึ้นไป
นักศึกษาตองฝกงานในภาคฤดูรอนในหนวยงานหรือโรงงานที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ เปนเวลาไมนอยกวา 180 ชั่วโมง
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริงและไดรับประสบการณจากการฝกงาน การประเมินผลโดยนักศึกษาตองสงรายงานและสอบ
ปากเปลา วัดผลดวยระดับ S หรือ U
ฟ397 การปฏิบัติงานในโรงฝกงาน
1 (0-3-0)
PC397 Workshop Practice
การฝกปฏิบัติงานการใชเครื่องมือชนิดตางๆ ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือปฏิบัติงาน การบํารุงรักษาเครื่องมือ
ฟ406 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง
1 (0-3-0)
PC406 Advanced Physics Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีฟสิกสเฉพาะทาง กระบวนการเตรียมสารเซรามิกส การวัดสมบัติเฉพาะของวัสดุ
การศึกษาโครงสรางสารโดยวิธีเอกซเรยดิฟแฟรกชัน ปฏิบัติการทางฟสิกสนิวเคลียร และอื่นๆ

ฟ407 หัวขอพิเศษ
PC407 Special Topics
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
หัวขอที่นาสนใจ ความกาวหนาและวิทยาการสมัยใหมที่เกี่ยวของกับฟสิกส

3 (3-0-6)

ฟ416 กลศาสตรของไหล
3 (3-0-6)
PC416 Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.210
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของไหล แรงลอยตัว การไหลของของไหล สมการของความตอเนื่องและ
สมการพลังงาน แรงและโมเมนตัมในของไหล การไหลในทอและการวัดอัตราการไหลของของเหลว
3 (3-0-6)
ฟ426 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
PC426 Special Theory of Relativity
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.210 และ ฟ.310
กรอบอางอิง การแปลงแบบกาลิเลโอ สัมพัทธภาพแบบนิวตัน การทดลองไมเคิลสัน-มอรลีย สัจพจนของทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตรเชิงสัมพัทธภาพ การแปลงโลเร็นตซ ความคลาดและปรากฏการณดอปเพลอรในสัมพัทธภาพ โม
เมนตัมสัมพัทธภาพ ความสมมูลของมวลและพลังงาน การแปลงโมเมนตัมและพลังงาน แมเหล็กไฟฟาเชิงสัมพัทธภาพ การ
แปลงสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก ความไมแปรเปลี่ยนของสมการแมกซเวลล แผนภาพปริภูมิเวลา ทวินพาราดอกซ หลัก
สมมูลและสัมพัทธภาพทั่วไป
ฟ427 กลศาสตรควอนตัม 2
3 (3-0-6)
PC427 Quantum Mechanics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.321
กลศาสตรแบบเมทริกซ การแปลงรูปของตัวแทน ตัวดําเนินการของโมเมนตัมเชิงมุม สปน วิธีการประมาณคา สถิติ
เชิงควอนตัมเบื้องตน อนุภาคเหมือน การกระเจิง
ฟ436 ฟสิกสของแข็ง 2
3 (3-0-6)
PC436 Solid State Physics 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.336
พื้นผิวเฟอรมิ โฮลและการรวมตัวของคูอิเล็กตรอน-โฮล โพลาริตอนและโพลารอน สมบัติทางแสงและปรากฏการณ
เรืองแสง การหาโครงสรางแถบพลังงาน การประยุกตทฤษฎีแถบพลังงานเพื่อการออกแบบอุปกรณเปลงแสงและอุปกรณรับแสง
สมบัติทางไดอิเล็กทริกและเฟอรโรอิเล็กตริก สมบัติทางแมเหล็ก ความไมสมบูรณของแลตทิซ สภาพนํายิ่งยวด
ฟ437 ฟสิกสของเซลลแสงอาทิตย
3 (3-0-6)
PC437 Solar Cell Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
พลังงานแสงอาทิตย สเปกตรัมแสงอาทิตยและสิ่งแวดลอม รอยตอวิวิธพันธของสารกึ่งตัวนํา การขนถายประจุใน
รอยตอวิวิธพันธ โครงสรางนาโนแบบ ศูนย หนึ่ง และสองมิติ หลักการพื้นฐานของโฟโตโวลตาอิก ฟสิกสของเซลลแสงอาทิตย

การขนถายอิเล็กตรอนและการดูดกลืนแสง การตอเชื่อมกันของเซลลแสงอาทิตย การเก็บพลังงานแสงอาทิตยและการเปลี่ยนเปน
พลังงานไฟฟา ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยในปจจุบัน เซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย เซลลแสงอาทิตยในอวกาศ ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
ฟ438 ฟสิกสของพลาสมาเบื้องตน
3 (3-0-6)
PC438 Introduction to Plasma Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
เดอบายล การ
ลักษณะเฉพาะของพลาสมา ตัวแปรที่เกี่ยวของของพลาสมา ความถี่ของพลาสมา การกําบังแบบ
เคลื่อนที่และการชนของอนุภาคมีประจุในพลาสมา ทฤษฎีจลนของพลาสมา
ฟ446 การวิเคราะหดวยเทคนิคทางนิวเคลียร
3 (2-3-4)
PC446 Nuclear Technique Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220
ฟสิกสนิวเคลียรพื้นฐาน แหลงกําเนิดรังสี การวิเคราะหไอโซโทป การวิเคราะหแบบนิวตรอนแอคติเวชัน การ
วิเคราะหโดยอนุภาคมีประจุ การวัดสเปกตรัม นิวตรอนเรดิโอกราฟฟ
ฟ456 ฟสิกสเลเซอร
3 (3-0-6)
PC456 Laser Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.220 และ ฟ.356
หลักการพื้นฐานของเลเซอร อันตรกิริยาระหวางแสงกับสสาร ระดับชั้นพลังงานและการยายระดับชั้นพลังงาน การ
ติด ตามลํ า แสงและลํ า แสงแบบเกาส ออปติคั ล เรโซเนเตอร การปม เลเซอร พฤติ กรรมเลเซอร แ บบคลื่น ต อเนื่อ งและแบบ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉียบพลัน ระบบเลเซอรเฉพาะ เลเซอรชนิดของแข็ง ชนิดดาย หรือเลเซอรชนิดกาซ การประยุกตใชเลเซอร
ฟ457 โฟโตนิกส
3 (3-0-6)
PC457 Photonics
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.310
ทั ศ นศาสตร ข องลํ า แสง ทั ศ นศาสตร เ ชิ ง ฟู เ รี ย ร โพลาไรเซชั น และทั ศ นศาสตร ข องผลึ ก ทั ศ นศาสตร ข อง
เสนใยนําแสงและการสื่อสารดวยเสนใยนําแสง ทัศนศาสตรเชิงสถิติ อันตรกิริยาระหวางโฟตอนกับสสาร แหลงกําเนิดโฟตอน
เลเซอร ทัศนศาสตรไมเชิงเสน อุปกรณอิเล็กโทร-ออปติกส อุปกรณทางแมกนีโต-ออปติกส อุปกรณทาง อคูสโต-ออปติกส
ฟ466 ฟสิกสอุณหภูมิต่ํา
3 (2-3-4)
PC466 Low Temperature Physics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.132
เทคนิคไครโอจีนิคอุณหภูมิต่ํา สมบัติทางกายภาพของกาซ ของเหลวและของแข็งที่อุณหภูมิต่ํา เทคนิค
การทําใหเย็นที่อุณหภูมิต่ํา โรงผลิตกาซเหลว เทคนิคการทําใหเย็นโดยการระเหย เทคนิคการทําใหเย็นโดยการสลายสภาพ
แมเหล็ก ตัวนํายิ่งยวด

ฟ467 เทคโนโลยีฟลมหนาและฟลมบาง
3 (2-3-4)
PC467 Thick and Thin Film Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได ฟ.336
การสรางฟลม เทคนิคสําหรับการวิเคราะหฟลม ทฤษฎีของการกอเกิดฟลม โครงสรางฟลม สมบัติเชิงกล เชิงแสง
เชิงแมเหล็ก และเชิงไฟฟาของฟลม
ฟ486 จักรวาลวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
PC486 Introduction to Cosmology
โครงสรางทางกายภาพของกาแล็กซี ทางชางเผือก การขยายตัวของเอกภพ ควอซาร ทฤษฎีบิกแบง สถานภาพของ
เอกภพในยุคแรก สถานะภาพของเอกภพในอนาคต
ฟ490 สัมมนา
1 (0-3-0)
PC490 Seminar
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
หัวขอการสัมมนาครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางดานฟสิกส หรือฟสิกสประยุกต นักศึกษาตองเสนอหัวขอสัมมนาที่
เหมาะสม และผานการเห็นชอบจากภาควิชาฯ เพื่อบรรยายในที่สัมมนาพรอมทั้งสงรายงานตามเวลาที่ภาควิชาฯ กําหนด
ฟ491 โครงงานพิเศษ
3 (0-9-0)
PC491 Special Project
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
โครงงานของนักศึกษาแตละคนจะเกี่ยวของกับการศึกษาและวิจัยทางฟสิกส หรือฟสิกสประยุกต ภายใตการ
ควบคุมดูแลโดยอาจารย วัดผลดวยระดับ S หรือ U

14. เงื่อนไขอื่น ๆ
เงื่อนไขอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

