
 

 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาฟิสิกส์ 

หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.2549 
 
1. ช่ือหลกัสูตร                  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 
                                             Master of Science Program in Physics 
 
2. ช่ือปริญญา                    ภาษาไทย       ช่ือเต็ม  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์) 
                                                                 ช่ือย่อ  วท.ม.  (ฟิสิกส์)  
                                             ภาษาองักฤษ      ช่ือเต็ม  Master of Science  (Physics) 
                                                            ช่ือย่อ        M.Sc. (Physics) 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
              ภาควิชาฟิสิกส์  
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
              มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทางฟิสิกส์    ซ่ึงสอดคล้องกบัแผนพฒันากาํลงัคนทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ  
ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาด้านฟิสิกส์ โดยเน้นให้บัณฑิตมคีวามรู้ความสามารถทางวชิาการในสาขาฟิสิกส์ระดบัสูง เพือ่ให้
มคีวามสามารถในการค้นคว้าวจิัยและบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอสิระ รวมทั้งมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวชิาการในสาขาฟิสิกส์ได้อย่างต่อเน่ือง  พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตทีม่คุีณธรรมและจริยธรรม 
             4.2 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
             (1) เพือ่ผลติมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มคีวามรู้ความสามารถครบตามขอบข่ายของสาขา และสามารถ 
                        นําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
             (2) เพือ่ผลติบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ในการสนับสนุนนโยบายด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ 
                       ด้านการศึกษาของรัฐบาล 
            (3)  เพือ่ผลติมหาบัณฑิตที่มคีวามรู้ความสามารถทางวชิาการในสาขาฟิสิกส์ระดบัสูง เพือ่ให้ม ี
                         ความสามารถในการค้นคว้าวจิัยและบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอสิระและต่อเน่ือง 
            (4)   เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทีม่คุีณธรรมและจริยธรรม 
 
5. กาํหนดการเปิดสอน 
  ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
6. คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษา 



 

 

  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา           
พ.ศ.2541 ข้อ 8 และมคุีณสมบัต ิดงันี ้
            6.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์สาขาวชิาฟิสิกส์ หรือทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือ 
สาขาทีเ่ทยีบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันทีส่ภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ 
            6.2  ต้องไม่เป็นโรคตดิต่ออย่างร้ายแรงซ่ึงจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
      6.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่มคีวามประพฤตเิส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
      6.4 ต้องไม่มีช่ือในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวทิยาลยันี ้หรือในสถาบันการศึกษาช้ันสูงอืน่ในประเทศ เว้นแต่ 
สภามหาวทิยาลยัจะพจิารณาอนุมตัใินเป็นกรณีพเิศษ 
 
7. การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 ผู้ทีเ่ข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคดัเลอืก ดังนี ้
       7.1 การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
             7.2 มีผลคะแนนภาษาองักฤษ (TU-GET) ซ่ึงจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หรือ  TOEFL หรือ  
IELTS (ผลสอบไม่เกนิ 2 ปี นับถึงวนัสมัคร) 
       7.3 ผู้เข้าศึกษาจะต้องระบุแผนการศึกษาที่ต้องการให้ชัดเจน 
       7.4 เงื่อนไขอืน่ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
และ/หรือคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
8. ระบบการศึกษา 
            8.1 เป็นหลกัสูตรภาคกลางวนั 
            8.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาที่
บังคบั คอื ภาคหน่ึงและภาคสอง ภาคหน่ึงๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกต ิภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาทีไ่ม่บังคบั 
           8.3 รายวชิาทีจ่ัดสอนในหลกัสูตร กาํหนดปริมาณการศึกษาเป็นจํานวน “หน่วยกติ” หมายถึง หน่วยทีแ่สดงปริมาณ
การศึกษาซ่ึงมหาวทิยาลยัอาํนวยการให้แก่นักศึกษาตามปกติ หน่ึงหน่วยกติ หมายถึง การบรรยาย 1 ช่ัวโมง หรือปฏิบัตทิดลองไม่
น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกต ิ ส่วนการสอนแบบอืน่ๆ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาํหนด 
           8.4 หลกัสูตรมี  1  แผนการศึกษา คือ  
                  แผน ก 2   ซ่ึงเป็นแผนการศึกษารายวิชา และทาํวทิยานิพนธ์ 
    8.5 ข้อกาํหนดหลกัสูตร 
                8.5.1 นักศึกษาต้องทาํหน้าทีช่่วยสอนวชิาระดบัปริญญาตรีของภาควิชาตามคาํแนะนําของอาจารย์ ที่ปรึกษาเพือ่ฝึกฝน
และเพิม่ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้                            
               8.5.2 การทาํวิทยานิพนธ์ 
                           (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนได้เมือ่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกต ิและมหีน่วยกติสะสมจากรายวิชา
บังคบัและวชิาเลอืกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ โดยได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00  



 

 

                           (2) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบ
ภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
                           (3) การสอบวทิยานิพนธ์ คณบดอีาจแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวทิยาลยัเป็นกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคน และประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม โดยการสอบวทิยานิพนธ์ทีจ่ะได้รับผลระดบั S ต้องได้มตเิป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกนิ 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับภาคกลางวนัในระบบทวภิาค 
 
10. การลงทะเบียนเรียน 
              ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวชิา และ/หรือวทิยานิพนธ์ไม่ตํา่กว่า 6 หน่วยกติ ไม่เกนิ 12 
หน่วยกติ สําหรับภาคกลางวันเต็มเวลา  
              ในภาคการศึกษาใดมคีวามจําเป็นทีไ่ม่อาจลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องลาพกัการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดใน
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 
 
11. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 
       11.1 การวดัผลการศึกษา 

11.1.1  การวดัผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 9 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหน่วยวชิาดงัต่อไปนี ้

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0 

11.1.2  การนับหน่วยกติทีไ่ด้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกติลกัษณะวชิาทีนั่กศึกษาได้ค่าระดบั S หรือ 
ระดบัไม่ตํา่กว่า C เท่าน้ัน 
                    11.1.3  การวดัผลวทิยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื ระดบั S (ใช้ได้) และระดบั U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกติทีไ่ด้จะไม่
นํามาคาํนวณค่าระดบัเฉลีย่ 
                    11.1.4  การวดัผลวชิาเสริมพืน้ฐาน การสอบประมวลวชิา และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2   ระดบั คือ  
P (ผ่าน) และ ระดบั N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกติ 
          11.2  การสําเร็จการศึกษา 

11.2.1 ได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกติ 
                        11.2.2  ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00 
                        11.2.3  ได้ระดบั P ในการสอบภาษาต่างประเทศตามหลกัสูตร 

11.2.4  ได้ระดบั S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีต่งตั้ง โดยกรรมการต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั และ            
นําวทิยานิพนธ์ ทีพ่มิพ์และเยบ็เล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลยัตามระเบียบ 

11.2.5  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตพีมิพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ 
ผลงานได้รับการตพีมิพ์ในวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวชิาการ หรือ เสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการที่มรีายงานการประชุม (Proceeding) 

 



 

 

11.2.6 ต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขอืน่ๆ ที่คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กาํหนด อกีทั้งต้องชําระหนีสิ้นต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีกบัมหาวทิยาลยัเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
                     ใช้งบประมาณประจําปี หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวสัดุ ของภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ทีใ่ช้ในการผลติบัณฑิต หลกัสูตรนีม้ีค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ 31,500.- บาท/คน/ปี 

13.  โครงสร้างหลกัสูตร 
                  13.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า  41 หน่วยกติ 
                  13.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

       แผน ก แบบ ก 2 

วชิาบังคบั        17 หน่วยกติ 

วชิาเลอืก          9 หน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์        15 หน่วยกติ 

รวม        41 หน่วยกติ 

  
   13.3  รหัสวชิา 
            เลขรหัสวชิาต่างๆ ในหลกัสูตร มคีวามหมายดงันี ้
   ตวัอกัษร      ฟ  หมายถึง  วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาฟิสิกส์ 
    ตวัเลข :-    เลขหลกัหน่วย  0-9  หมายถึง  ลาํดบัวชิาในกลุ่มวชิาบังคบั หรือกลุ่มวชิาเลอืก 
               เลขหลกัสิบ   0-6  หมายถึง  หมวดวชิาด้านต่าง ๆ ดังนี ้
                 0  หมายถึง  หมวดวชิาแกนทางฟิสิกส์ 
                 1  หมายถึง  หมวดวชิาฟิสิกส์คาํนวณ 
                 2  หมายถึง  หมวดวชิานิวเคลยีร์ฟิสิกส์ 
                 3  หมายถึง  หมวดวชิาฟิสิกส์ของแข็ง 
                 4  หมายถึง  หมวดวชิาควอนตมัอเิลก็ทรอนิกส์และเลเซอร์ 
                 5        หมายถึง  หมวดวชิาชีวฟิสิกส์ 
                 6        หมายถึง  หมวดวชิาดาราศาสตร์ 
                7  หมายถึง  หมวดวชิาฟิสิกส์เชิงการทดลองและฟิสิกส์ศึกษา 
                 8  หมายถึง  หมวดวชิาหัวข้อพเิศษทางฟิสิกส์ 
                9  หมายถึง  หมวดการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
                                   เลขหลกัร้อย   6  หมายถึง  วชิาบัณฑิตระดบัต้น 
                 7  หมายถึง  วชิาบัณฑิตระดบัสูง 
                 8  หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 
 
 



 

 

                 13.4 รายวชิา 
       13.4.1 วชิาบังคบั    ไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกติ 
         รหัสวชิา              ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                            ฟ.601  กลศาสตร์คลาสสิก                      3 (3–0–9) 
                            ฟ.602  ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก 1                    3 (3–0–9) 
                            ฟ.604  กลศาสตร์ควอนตมั 1                3 (3–0–9) 
                            ฟ.606  กลศาสตร์เชิงสถิติ                      3 (3–0–9) 
                            ฟ.611  วธีิการทางคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์                   3 (3–0–9) 
                            ฟ.781  สัมมนาฟิสิกส์ 1                1 (0–3–2) 
                            ฟ.782  สัมมนาฟิสิกส์ 2                 1 (0–3–2) 
 
      13.4.2 วชิาเลอืก 
           นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2    ให้เลอืกศึกษาไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกติ 
      13.4.2.1  หมวดวชิาแกนทางฟิสิกส์ 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                          ฟ.603  ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก 2                   3 (3–0–9) 
                          ฟ.605  กลศาสตร์ควอนตมั 2              3 (3–0–9) 
 
      13.4.2.2  หมวดวชิาฟิสิกส์คาํนวณ 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                          ฟ.612 ฟิสิกส์คาํนวณ                            3 (3–0–9) 
                   13.4.2.3  หมวดวชิานิวเคลยีร์ฟิสิกส์ 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                         ฟ.721 นิวเคลยีร์ฟิสิกส์                            3 (3–0–9) 
                         ฟ.722 การวดัและประยุกต์ใช้รังสี                    3 (3–0–9) 
 
                            13.4.2.4  หมวดวชิาฟิสิกส์ของแข็ง 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                        ฟ.731  ฟิสิกส์ของแข็ง 1                                3 (3–0–9) 
                        ฟ.732      ฟิสิกส์ของแข็ง 2                                3 (3–0–9) 
                        ฟ.733   เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี 1                              3 (3–0–9) 



 

 

                        ฟ.734    เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี 2                              3 (3–0–9) 
                        ฟ.735 วทิยาการนาโนและเทคโนโลยนีาโน                            3 (3–0–9) 
                        ฟ.736 จลนศาสตร์สําหรับกระบวนการทางวสัดุ                           3 (3–0–9) 
                        ฟ.737     ไบโอเซรามกิส์                3 (3–0–9) 
 

13.4.2.5  หมวดวชิาควอนตมัอเิลก็ทรอนิกส์และเลเซอร์ 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                         ฟ.741 ควอนตัมอเิลก็ทรอนิกส์                                     3 (3–0–9) 
                         ฟ.742 ฟิสิกส์เลเซอร์                                 3 (3–0–9) 
 

13.4.2.6  หมวดวชิาชีวฟิสิกส์ 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                         ฟ.751 ชีวฟิสิกส์                                   3 (3–0–9) 
                         ฟ.752 ชีวฟิสิกส์เชิงเซลล์                                 3 (3–0–9) 
 

13.4.2.7   หมวดวชิาดาราศาสตร์ 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                         ฟ.761 ฟิสิกส์ของกาแลคซีและสสารระหว่างดาวฤกษ์                            3 (3–0–9) 
                         ฟ.762 จักรวาลวทิยา                                   3 (3–0–9)        
                                        
                                                       13.4.2.8  หมวดวชิาฟิสิกส์เชิงการทดลองและฟิสิกส์ศึกษา 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                         ฟ.671 วธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในฟิสิกส์เชิงการทดลอง                              3 (2–3–7) 
                         ฟ.672 ฟิสิกส์เชิงการทดลอง                             3 (2–3–7) 
                         ฟ.673 ฟิสิกส์เชิงการทดลองขั้นสูง                          3 (2–3–7) 
                         ฟ.674 การออกแบบและพฒันาส่ือการสอนฟิสิกส์                      3 (2–3–7) 
 
                                         13.4.2.9  หมวดวชิาหัวข้อพเิศษทางฟิสิกส์ 
      รหัสวชิา           ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                                                                                                                                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                         ฟ.783 หัวข้อพเิศษทางฟิสิกส์ 1                                        3 (3–0–9) 
                         ฟ.784 หัวข้อพเิศษทางฟิสิกส์ 2                                        3 (3–0–9) 



 

 

   
 13.4.3 วทิยานิพนธ์  (สําหรับนักศึกษาแผน ก  แบบ ก2)  จํานวน 15 หน่วยกติ 
                     รหัสวชิา                  ช่ือวชิา                 หน่วยกติ  
                       ฟ.800      วทิยานิพนธ์                                                 15 
 

แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 
                                                  ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  12 หน่วยกติ 
ฟ.601 กลศาสตร์คลาสสิก                  3 หน่วยกติ 
ฟ.602 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก 1                3 หน่วยกติ 
ฟ.604 กลศาสตร์ควอนตมั 1               3 หน่วยกติ 
ฟ.611 วธีิการทางคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์               3 หน่วยกติ 
                                                   
                                                 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2       10 หน่วยกติ 
ฟ.606 กลศาสตร์เชิงสถิติ                 3 หน่วยกติ 
ฟ…… วชิาเลอืก                   3 หน่วยกติ 
ฟ…… วชิาเลอืก                   3 หน่วยกติ 
ฟ.781 สัมมนาฟิสิกส์ 1                       1 หน่วยกติ 
 
                                                ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1      10 หน่วยกติ 
ฟ.782 สัมมนาฟิสิกส์ 2               1 หน่วยกติ 
ฟ…… วชิาเลอืก                  3 หน่วยกติ 
ฟ.800 วทิยานิพนธ์                       6 หน่วยกติ 
 
                  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2      9 หน่วยกติ 
 
ฟ.800 วทิยานิพนธ์                        9 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาบังคบั  
ฟ601 กลศาสตร์คลาสสิก                  3 หน่วยกติ 
PC601 Classical Mechanics 

กลศาสตร์นิวตนั สมการการเคลือ่นทีข่องวตัถุแข็งเกร็ง การส่ันด้วยอมัปลจูิดเลก็น้อย หลกัการแปรผนัและสมการ                
การเคลือ่นทีข่องลากรอง  สมการการเคลือ่นทีข่องแฮมลิตนั  ทฤษฎแีฮมลิตัน-จาโคบี 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ602 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก 1                 3 หน่วยกติ 
PC602 Classical Electrodynamics I 

ไฟฟ้าสถิต ปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิต มัลติโพล ไฟฟ้าสถิตของตวักลางมหภาค ไดอเิลก็ตริก แม่เหลก็สถิต สนามที่ 
แปรเปลีย่นตามเวลา  สมการแมกซ์เวลล์  กฎการอนุรักษ์  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าระนาบ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ604 กลศาสตร์ควอนตมั 1                 3 หน่วยกติ 
PC604 Quantum Mechanics I 

แนวคดิพืน้ฐาน พลศาสตร์เชิงควอนตัม โมเมนตมัเชิงมุม สมมาตรในกลศาสตร์ควอนตัม วิธีการประมาณ อนุภาคที่ 
เหมอืนกนั  ทฤษฎกีารกระเจิง 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ606 กลศาสตร์เชิงสถิติ                   3 หน่วยกติ 
PC606 Statistical Mechanics 

กฎของเทอร์โมไดนามกิส์ ความสัมพนัธ์ของแมกซ์เวลล์ ปรากฏการณ์ขนส่ง กลศาสตร์สถิตแิบบคลาสสิกและแบบ  
ควอนตัม เมตริกความหนาแน่น ระบบโบสและเฟอร์ม ี การเปลีย่นเฟสและปรากฏการณ์วกิฤต ิและรีนอร์มลัไลเซชันกรุ๊ป 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ611 วธีิการทางคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์                3 หน่วยกติ 
PC611 Mathematical Methods in Physics 

พชีคณิตเมตริกซ์ ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน (สมบัตเิชิงวเิคราะห์ แคลคูลสัของเรซิดวิ แมปปิง) การวเิคราะห์เทนเซอร์  
สมการเชิงอนุพนัธ์ สมการไม่เอกพนัธ์พร้อมด้วยวธีิการฟังก์ชันของกรีน ฟังก์ชันพเิศษ ระบบฟังก์ชันออร์ธอโกนอล การแปลง
อนิทกิรัล  และแคลคูลสัของการแปรผนั 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
 
 
 



 

 

ฟ781 สัมมนาฟิสิกส์ 1                           1 หน่วยกติ 
PC781 Physics Seminar I 

สัมมนาในหัวข้อทางฟิสิกส์ในปัจจุบัน หรือผลงานวจิัยทางฟิสิกส์  ( วดัผลด้วยระดบั S หรือ U ) 
(ปฏิบัตสัิปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 

ฟ782 สัมมนาฟิสิกส์ 2                  1 หน่วยกติ 
PC782 Physics Seminar II 
  สัมมนาในหัวข้อทางฟิสิกส์ในปัจจุบัน หรือผลงานวจิัยทางฟิสิกส์  (วดัผลด้วยระดบั S หรือ U) 
(ปฏิบัตสัิปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 

วชิาเลอืก 
                                         หมวดวชิาแกนทางฟิสิกส์ 
ฟ603 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก 2                 3 หน่วยกติ 
PC603 Classical Electrodynamics II 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ602 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก 1 

การเคลือ่นทีข่องคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าในตวักลาง ระบบแผ่รังสี การกระเจิง ทฤษฎสัีมพทัธภาพพเิศษ พลศาสตร์ของ 
อนุภาคสัมพทัธภาพและสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  การแผ่รังสีของประจุเคลือ่นที่  เบรมสตราลุง 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 

ฟ605 กลศาสตร์ควอนตมั 2                          3 หน่วยกติ 
PC605 Quantum Mechanics II 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ควอนตมั 1 

ระบบหลายอนุภาค ทฤษฎอีเีลก็ตรอนของเพาล ีทฤษฎคีวอนตัมของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สมการดแิรก ทฤษฎ ี
อเิลก็ตรอนเชิงสัมพทัธภาพ  อนัตรกริิยาเชิงแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
                                                             หมวดวชิาฟิสิกส์คาํนวณ 
ฟ612 ฟิสิกส์คาํนวณ                           3 หน่วยกติ 
PC612 Computational Physics 

วธีิการทางตวัเลขเบือ้งต้น การอนิทเิกรต deterministic randomness การประยุกต์มอนตคิาร์โล การหาอนุพนัธ์ สมการ 
อนุพนัธ์  วธีิการทางตวัเลขสําหรับเมทริกซ์  การวเิคราะห์สเปกตรัม  ตวัอย่างและโครงงานการประยุกต์ในทางวิทยาศาสตร์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
                                     หมวดวชิานิวเคลยีร์ฟิสิกส์ 
ฟ721 นิวเคลยีร์ ฟิสิกส์                   3 หน่วยกติ 
PC721 Nuclear Physics 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ604  กลศาสตร์ควอนตมั 1 

สมบัตขิองนิวเคลยีส แรงนิวเคลยีร์ แบบจําลองนิวเคลยีร์ สมบัตทิางแม่เหลก็ไฟฟ้าของนิวเคลยีส การแผ่รังสีขอ 
นิวเคลยีส  และปฏิกริิยานิวเคลยีร์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 



 

 

 
ฟ722 การวดัและประยุกต์ใช้รังสี                  3 หน่วยกติ 
PC722 Radiation measurement and application 

แหล่งกาํเนิดรังสี อนัตรกริิยาของรังสีกบัสสาร สถิตกิารนับและการคาดคะเนค่าคลาดเคลือ่น สมบัติทัว่ไปของหัววดัรังสี   
หัววดัรังสีชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้รังสี 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
                                           หมวดวิชาฟิสิกส์ของแข็ง 
ฟ731 ฟิสิกส์ของแข็ง 1                          3 หน่วยกติ 
PC731 Solid State Physics I 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ควอนตมั 1 

โครงสร้างเชิงคาบ คลืน่แลททซิ สถานะของอเิลก็ตรอน สมบัตเิชิงสถิตของของแข็ง อนัตรกริิยาระหว่างอเิลก็ตรอนกบั 
อเิลก็ตรอน  พลศาสตร์ของอเิลก็ตรอน  สมบัตเิชิงการขนส่ง 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ732 ฟิสิกส์ของแข็ง 2                             3 หน่วยกติ 
PC732 Solid State Physics II 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ731 ฟิสิกส์ของแข็ง 1 

การกระเจิงอนุภาคโดยผลกึ สมบัตทิางแสงของโลหะ สารกึง่ตวันํา และฉนวน การขนส่งในสารกึง่ตวันําบริสุทธ์ิและที ่
ถูกเจือ  การขนส่งในสารกึง่ตวันําแบบไม่เนือ้เดยีวกนั  ผลของสนามแม่เหลก็และความเป็นแม่เหลก็  สภาพนํายิง่ยวด 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ733 เอกซเรย์คริสตลัโลกราฟี 1                     3 หน่วยกติ 
PC733 X-ray Crystallography I 

รังสีเอกซ์ คริสตัลแลตทซิ การเลีย้วเบนรังสีเอกซ์เชิงเรขาคณิต รีซิโปรคอลแลตทิซ สตรักเจอร์แฟกเตอร์ สมมาตรใน 
ผลกึ  สเปซกรุ๊ป วธีิทางการทดลอง : วธีิทางฟิล์ม ดฟิแฟรกโทมเิตอร์แบบผลกึเดีย่ว การลดทอนข้อมูล ทฤษฎขีองสตรักเจอร์แฟก
เตอร์ และการสังเคราะห์ฟูเรียร์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ734 เอกซเรย์คริสตลัโลกราฟี 2                    3 หน่วยกติ 
PC734 X-ray Crystallography II 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ733  เอกซเรย์คริสตัลโลกราฟฟี 1  หรือ  ได้รับอนุญาตจากผู้บรรยาย 

ปัญหาทางเฟส: วธีิแพทเทอสัน วธีิอะตอมหนัก วธีิตรง วิธีไทรอลัแอนด์แอร์เรอร์ การทาํโครงสร้างให้สมบูรณ์ การปรับ 
โครงสร้าง การปรับตาํแหน่งอะตอมแบบการสังเคราะห์ฟูเรียร์และแบบกาํลงัสองน้อยทีสุ่ด การคาํนวณระยะและมุมระหว่าง
อะตอม  ค่าคลาดเคลือ่นต่างๆ  สมบัตทิางกายภาพต่างๆ ของผลกึ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 



 

 

ฟ735 วทิยาการนาโนและเทคโนโลยนีาโน                3 หน่วยกติ 
PC735 Nanoscience and Nanotechnology 

บทนําสู่วสัดุระดับนาโน เทคนิคการเตรียมวสัดุระดบันาโน ฟิล์มบาง มลัตเิลเยอร์ โครงสร้างนาโนที่มรูีปแบบ เทคนิคการ 
หาลกัษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโน คุณสมบัติทางไฟฟ้า ทางกล ทางแม่เหลก็ และทางทัศน์ของวสัดุทีม่โีครงสร้างนาโน 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
 
ฟ736 จลนศาสตร์สําหรับกระบวนการทางวสัดุ                3 หน่วยกติ 
PC736 Kinetics for Materials Processing 

ธรรมชาตขิองสสาร แผนภาพเฟส สภาพคล่องของอะตอมและโมเลกลุ การแพร่ อตัราการเกดิปฏิกริิยาเคม ีจลนศาสตร์ 
ของปฏิกริิยาซับซ้อน พลศาสตร์ของปฏิกริิยาในระดบัโมเลกุล ปฏิกริิยาของแข็ง พลงังานพืน้ผวิ การเตบิโตของเกรน การซินเตอ
ริงและวทิริฟิเคชัน 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
 
ฟ737 ไบโอเซรามิกส์                           3 หน่วยกติ 
PC737 Bioceramics 

ไบโอแอกทฟีกลาส กลาส-เซรามกิส์ เซรามิกส์แคลเซียมฟอสเฟต การเคลอืบ ไบโอเซรามกิส์คอมโพสิต เซรามกิส์-พอล ิ
เมอร์คอมโพสิต  การหาสมบัตเิฉพาะ  regulation of biomaterials และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
 
                                         หมวดวิชาควอนตมัอเิลก็ทรอนิกส์และเลเซอร์ 
ฟ741 ควอนตัมอเิลก็ทรอนิกส์                            3 หน่วยกติ 
PC741 Quantum Electronics 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ควอนตมั 1 

การส่ันของแลททซิและควอนไตเซชัน สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและควอนไตเซชัน การเคลือ่นทีข่องลาํแสงในตวักลาง             
เอกพนัธ์และตวักลางทีเ่หมอืนเลนส์ ตวักาํทอนเชิงทศัน์ อนัตรกริิยาของรังสีและระบบอะตอม เลเซอร์ออสซิลเลชันและระบบ
เลเซอร์แบบต่างๆ  การโมดูเลตทางแสง  ทศัน์ศาสตร์ไม่เชิงเส้นเบือ้งต้น 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ742 ฟิสิกส์เลเซอร์                        3 หน่วยกติ 
PC742 Laser Physics 
  วชิาบังคบัก่อน : ฟ604 กลศาสตร์ควอนตมั 1 

หลกัการพืน้ฐานของเลเซอร์ อนัตรกริิยาของการแผ่รังสีกบัอะตอมและไอออน การย้ายระดบัช้ันพลงังานโดยการแผ่รังสี 



 

 

และไม่แผ่รังสีในโมเลกุลและสารกึง่ตวันํา การเดนิทางของรังสีและคลืน่ในวสัดุเชิงทศัน์  ตวัส่ันพ้องเชิงทศัน์กระบวนการปัมพ์ 
พฤตกิรรมของเลเซอร์แบบคลืน่ต่อเน่ือง พฤติกรรมของเลเซอร์แบบช่ัวขณะ เลเซอร์ของแข็ง เลเซอร์ไดย์ เลเซอร์สารกึง่ตวันํา  
เลเซอร์ก๊าซ  เลเซอร์เคม ี เลเซอร์อเิลก็ตรอนอสิระ  เลเซอร์เอกซเรย์  การแปลงลาํแสงเลเซอร์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
                                                     หมวดวชิาชีวฟิสิกส์ 
ฟ751 ชีวฟิสิกส์                      3 หน่วยกติ 
PC751 Biophysics 

อุณหพลศาสตร์ของระบบทางชีวภาพ ชีวฟิสิกส์เชิงโมเลกลุ ชีวฟิสิกส์ของเซลล์ เนือ้เยือ่ อวยัวะ และระบบต่างๆ เทคนิค 
ทางชีวฟิสิกส์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ752 ชีวฟิสิกส์เชิงเซลล์                    3 หน่วยกติ 
PC752 Cellular Biophysics 

โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์เนือ้เยือ่ กระบวนการการส่งผ่านทางเนือ้เยือ่ ไอออนแชนเนลต่างๆ และหน้าที ่การเกดิ 
ความต่างศักย์ของเนือ้เยือ่ในระยะพกัและสมการของความสมดุลของดอนแนน,      สมการเนิร์นสท์ และสมการโกลด์แมน วธีิต่างๆ 
ทีใ่ช้วดัค่าความต่างศักย์ของเนือ้เยือ่ในระยะพกั การจําลองสมบัตทิางไฟฟ้าของเนือ้เยือ่ ปฏิบัติการการใช้เทคนิคแพทช์แคลมพ์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
   
 
                                                       หมวดวชิาดาราศาสตร์ 
ฟ761 ฟิสิกส์ของกาแลคซีและสสารระหว่างดาวฤกษ์             3 หน่วยกติ 
PC761 Physics of the Galaxy and Interstellar Matter 

วธีิการหาตาํแหน่ง  การเคลือ่นที่และระยะทางของดาวฤกษ์  โครงสร้างและจลนศาสตร์ของระบบดาวฤกษ์  สมบัติทาง 
กายภาพของสสารระหว่างดาวฤกษ์  ฟิสิกส์ของสสารระหว่างดาวฤกษ์  ฟิสิกส์ของกาแลคซี 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ762 จักรวาลวทิยา                    3 หน่วยกติ 
PC762 Cosmology 

โครงสร้างโดยรวมใหญ่ของเอกภพ  ทฤษฎสัีมพทัธภาพทัว่ไป  แบบจําลองของฟรายด์มานน์ (Friedmann)  ทฤษฎ ี             
บิกแบง (Big Bang)  เอกภพในยุคต้น  กาํเนิดโครงสร้างรวมใหญ่ในเอกภาพ,  การทดสอบนัยสําคัญของจักรวาลวิทยาโดยการ
สังเกต 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
 
 



 

 

                                  หมวดวชิาฟิสิกส์เชิงการทดลองและฟิสิกส์ศึกษา 
ฟ671 วธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในฟิสิกส์เชิงการทดลอง             3 หน่วยกติ 
PC671 Electronic Methods in Experimental Physics 

วงจรอนาลอก ศึกษาเกีย่วกบัออปแอมป์ วงจรกรองแบบแอคทีฟ การวดัระดบัตํา่ ตวัตรวจรับ เฟสล๊อคลูป และวงจรจ่าย 
กาํลงั วงจรดจิิตอล ศึกษาเกีย่วกบัวงจรตรรก ฟลปิฟลอป วงจรนับ การส่งผ่านข้อมูล การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดจิิตอลและ
ดจิิตอลเป็นอนาลอก และวงจรฐานเวลา ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ศึกษาเกีย่วกบัสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และการเช่ือมต่อ
ไมโครคอมพวิเตอร์ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัตสัิปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ฟ672 ฟิสิกส์เชิงการทดลอง                         3 หน่วยกติ 
PC672 Experimental Physics 

วชิาปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทางศิลป์และศาสตร์ของการทดลอง นักศึกษาแต่ละคนจะต้องออกแบบการทดลองวดัปริมาณ 
ทางฟิสิกส์ทีท่ราบแน่นอน และสร้างเคร่ืองมอืทีจ่ําเป็น พร้อมเขียนรายงานแล้วนําเสนอวธีิการ ผลการทดลอง และสรุปผล 
  (บรรยายสัปดาห์ละ  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัตสัิปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 
ฟ673 ฟิสิกส์เชิงการทดลองขั้นสูง                  3 หน่วยกติ 
PC673 Advanced Experimental Physics 

การทดลองทางฟิสิกส์ในหัวข้อต่างๆ เช่น การวเิคราะห์โดยวิธีเอกซ์เรย์ดฟิแฟรกชัน เทคนิคทางไมโครเวฟ  การวเิคราะห์ 
เชิงความร้อน  การวดัค่าไดอเิลก็ตริก  เทคนิคทางนิวเคลยีร์  การกาํทอนแม่เหลก็ 
(บรรยายสัปดาห์ละ  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัตสัิปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 

ฟ674 การออกแบบและพฒันาส่ือการสอนฟิสิกส์               3 หน่วยกติ 
PC674 Design and Development of Physics Teaching Media 

ศึกษาหลกัการทางฟิสิกส์เพือ่หาแนวทางการออกแบบส่ือการสอนฟิสิกส์ในหัวข้อทีส่นใจ โดยอาจอยู่ในรูปแบบชุด 
ทดลอง โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรือ อืน่ๆ โดยเน้นกระบวนการศึกษาและออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน 
(บรรยายสัปดาห์ละ  2  ช่ัวโมง  ปฏิบัตสัิปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง) 
 

                                                                หมวดวิชาหัวข้อพเิศษทางฟิสิกส์ 
ฟ783 หัวข้อพเิศษทางฟิสิกส์ 1                         3 หน่วยกติ 
PC783 Special Topics in Physics I 

หัวข้อทางฟิสิกส์ทีน่่าสนใจในปัจจุบัน 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 
 
ฟ784 หัวข้อพเิศษทางฟิสิกส์ 2                         3 หน่วยกติ 
PC784 Special Topics in Physics II 

หัวข้อทางฟิสิกส์ทีน่่าสนใจในปัจจุบัน 
(บรรยายสัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง) 



 

 

                                                                หมวดค้นคว้าอสิระ 
 
ฟ798 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 1                 3 หน่วยกติ 
PC798 Independent Studies 1 
  ศึกษาอสิระเกีย่วกบัฟิสิกส์ภายใต้การดูแลและการให้คาํแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  (ปฏิบัตสัิปดาห์ละ 9 ช่ัวโมง) 
 
ฟ799 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 2                 3 หน่วยกติ 
PC799 Independent Studies 2 
  ศึกษาอสิระเกีย่วกบัฟิสิกส์ภายใต้การดูแลและการให้คาํแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  (ปฏิบัตสัิปดาห์ละ 9 ช่ัวโมง) 
 
 

วทิยานิพนธ์ 
ฟ800 วทิยานิพนธ์                                      15 หน่วยกติ 
PC800 Thesis 

งานศึกษาวจิัยภายใต้การดูแลและการให้คาํแนะนําของอาจารย์ทีป่รึกษา 
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