หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
Bachelor of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
Bachelor of Science (Physics)
วท.บ.(ฟสิกส)
B.Sc. (Physics)
3. หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาวิทยาศาสตร จํา เปน ต องอาศั ย รากฐานของทฤษฎี แ ละหลัก การทางความคิ ด
จิตวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกันในทุกสาขาวิชา อันจะนําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
ที่ มี ป ระโยชน ต อ ประเทศชาติ ในป จ จุ บั น การเรี ย นการสอนทางวิ ท ยาศาสตร ถู ก กํ า หนดกรอบ
มาตรฐานแยกไปในแตละสาขารายวิชา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุง
พัฒนาความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและหลักการ
กลไกธรรมชาติของแตละรายสาขาวิชา ใหมีความสอดคลองกันและใหสามารถเขาใจวิทยาศาสตร
แขนง อื่น ๆ ได เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรอันพึงประสงค เปยมดวยคุณธรรม
จริยธรรม เปนที่ตองการแกสังคม
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
ความเจริญงอกงามทางสติปญญา จากการเขาถึงกฎธรรมชาติดวยรากฐานของเหตุผล

5.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยใช คุ ณ ธรรมสร า งความรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ใ ห มี
ความสามารถศึกษาคนควา และวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู อยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
7. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ระบบการศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
10. ระยะเวลาการศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
11. การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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13. อาจารยผสู อน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นางเฟองลดา
วีระสัย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

2

นายทรงศักดิ์

พงษหิรัญ

อาจารย

3

นางสาวธนภรณ

โตโสภณ

อาจารย

4

นายสมศักดิ์

มณีรัตนะกูล

อาจารย

5

นางสาวศิริลักษณ

เรืองรุงโรจน

อาจารย

13.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นางเฟองลดา
วีระสัย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

2

นายทรงศักดิ์

พงษหิรัญ

อาจารย

3

นางสาวธนภรณ โตโสภณ

อาจารย

3

คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ph.D.(Applied Solid State Physics)
วท.ม.(ฟสิกสเชิงเคมี)
วท.บ.(ฟสิกส)
Ph.D.(Physics)
M.S.(Physics)
B.S.(Physics)
วท.ด.(วัสดุศาสตร)
วท.ม.(ฟสิกส),
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.บ.(ฟสิกส)
M.Phil. (Physics)

คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ph.D.(Applied Solid State Physics)
วท.ม.(ฟสิกสเชิงเคมี)
วท.บ.(ฟสิกส)
Ph.D.(Physics)
M.S.(Physics)
B.S.(Physics)
วท.ด. (วัสดุศาสตร)
วท.ม.(ฟสิกส),
วท.บ.(วัสดุศาสตร)

13.3 อาจารยผูสอน
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นายณสรรค ผลโภค

2

นายพงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ

3

นางอรุณีย อินทศร

4

นางสาวนิรมล ปตะนีละผลิน

5

นายบัญชา ศิลปสกุลสุข

6

นางเฟองลดา วีระสัย

7

นางศิริกุล รัตนธรรมพันธ

8

นายเขม พุมสะอาด

9

นายจตุรงค สุคนธชาติ

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
รองศาสตราจารย วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
M.S.(Physics)
Ph.D.(Physics:NMR)
รองศาสตราจารย วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.ด.(ฟสิกส)
รองศาสตราจารย วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
M.S.(Physics)
Certificate in Neutron Physics,IAEA
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
M.S.(Applied Computer Science)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(Chemical Physics)
Ph.D.(Applied Solid State Physics)
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
Dr.rer.nat.(Physics)
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
Dr.rer.nat.(Physics)
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ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
10 นางสาวจามรี อมรโกศลพันธ
11
12

13

14

15

16

17
18

19
20

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
อาจารย
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
นายจารุภัทร ดิษรัฐกิจ
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
นายทรงศักดิ์ พงษหิรัญ
อาจารย
B.Sc.(Physics)
M.Sc.(Physics)
Ph.D.(Physics)
นางสาวธนภรณ โตโสภณ
อาจารย
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.ด.(วัสดุศาสตร)
นายนิตนิ ัย อุดมกัน
อาจารย
กศ.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
ปร.ด.(ฟสิกส)
นางสาวปณิธาน วนากมล
อาจารย
B.S.(Material Science and Engineering)
Ph.D.(Material Science and
Engineering)
นางสาวปทมาศ บิณฑจิตต
อาจารย
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
M.Phil.(Materials Science and
Engineering)
Ph.D.(Materials Science and
Engineering)
นายมาโนชญ เฮงวัฒนะ
อาจารย
กศ.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
นางวิชุดา บุญยรัตกลิน
อาจารย
กศ.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.ด.(ฟสิกส)
นางสาวศิริลักษณ เรืองรุงโรจน
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
M.Phil.(Physics)
นายสมศักดิ์ มณีรัตนะกูล
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
5

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
21 นายสิริ สิรนิ ิลกุล

22

นายสุพจน มุศิริ

23

นายสุพิชญ แขมมณี

24

นางสาวอารียา เอี่ยมบู

25

นายอนุศษิ ฏ ทองนํา

26

นายอิทธิศักดิ์ ลัชชานนท

14. จํานวนนิสิต
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
อาจารย
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)
(วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.ด.(ฟสิกส)
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
Ph.D.(Physics)
อาจารย
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.ด.(ฟสิกส)
อาจารย
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
วท.ม.(ฟสิกสประยุกต)
วท.ด.(วัสดุศาสตร)
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
วท.ด.(ฟสิกส)
อาจารย
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)

ระดับ
2552
60
-

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา

60
-
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ปการศึกษา
2553
2554
2555
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
60

2556
60
60
60
60
240
60

15. สถานที่และอุปกรณการสอน
15.1 สถานที่
ใชสถานที่ของภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.2 อุปกรณการสอน
ใชอุปกรณการสอนของภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. หองสมุด
ใชตําราเรียน วารสารและเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีอยูในสํานักหอ
สมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการคนควาเพิ่มเติมจากอินเตอรเนตและเครือขายตางๆ
17. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. หลักสูตร
18.1 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอ ยกวา
132 หนวยกิต
18.2 โครงสรางหลักสูตร
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรพื้นฐาน
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
2.2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

หนวยกิต
30
96
25
16
9
71
21
35
15
6
132

18.3 รายวิชา
18.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยเลือกจาก
กลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้ กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร
1. กลุมวิชาภาษา
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
1.1 ภาษาไทย กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU 111 Thai for Communication
มศว 112
วรรณกรรมไทยปริทรรศน
SWU 112 Thai Literary Review
1.2 ภาษาตางประเทศ กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
SWU 123 English for International Communication I
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
SWU 124 English for International Communication II
มศว 131
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
SWU 131 French for Communication I
มศว 132
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
SWU 132 French for Communication II
มศว 133
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
SWU 133 German for Communication I
มศว 134
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
SWU 134 German for Communication II
มศว 135
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
SWU 135 Chinese for Communication I
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
จากรายวิชาตอไปนี้
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
Japanese for Communication II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 141
ทักษะการรูสารสนเทศ
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142
วิทยาศาสตรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143
พลังงานทางเลือก
SWU 143 Alternative Energy
มศว 144
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
SWU 144 Mathematics in Daily Life
มศว 145
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341
วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
3. กลุมวิชาศิลปศาสตร
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
3.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
มศว 151
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251
มนุษยกับสังคม
SWU 251 Man and Society
มศว 252
สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 351
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353
มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
3(2-2-5)
มศว 354
มนุษยกบั สันติภาพ
SWU 354 Man and Peace
มศว 355
พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
มศว 356
วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
มศว 357
ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
มศว 358
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
3(2-2-5)
มศว 361
ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
SWU 361 History and Effects on Society
มศว 362
มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
มศว 363
มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics, Government and Law
มศว 364
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวฒ
ั น
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
มศว 365
หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
มศว 366
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
มศว 367
กฎหมายทัว่ ไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
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มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลักษณชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 96 หนวยกิตจากกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
18.3.2.1 วิชาแกน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 25 หนวยกิต
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน กําหนดใหเรียน 16 หนวยกิต ดังนี้
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 111 Mathematics I
คม 100
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry
คม 190
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
CH 190 General Chemistry Laboratory
ชว 101
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101
Biology I
ชว 191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI 191
Biology Laboratory I
ฟส 103 ฟสิกส 1
3(3-0-6)
PY 103
Physics I
ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-0)
PY 183
Physics Laboratory I
2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
2(2-0-4)
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
SCI 301 English for Science I
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วทศ 302
SCI 302
อก 301
EN 301
วทศ 411
SCI 411
วทศ 421
SCI 421

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
English for Science II
การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
Reading for Specific Purposes I
สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Science Seminar
โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
2(0-6-0)
Project for Pure Science
18.3.2.2 วิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 71 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1) วิชาเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน 21 หนวยกิต ดังนี้
คณ 112 คณิตศาสตร 2
4(4-0-8)
MA 112 Mathematics II
ฟส 104 ฟสิกส 2
3(3-0-6)
PY 104 Physics II
ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-0)
PY 184 Physics Laboratory II
ฟส 271 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
3(3-0-6)
PY 271 Mathematics for Physics I
ฟส 272 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
3(3-0-6)
PY 272 Mathematics for Physics II
ฟส 375 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟสิกส
3(2-2-5)
PY 375 C++ Programming in Physics
สถ 243 วิธีการทางสถิติ
4(4-1-7)
ST 243 Statistical Methods
2) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 35 หนวยกิต ดังนี้
ฟส 211 กลศาสตร
4(4-0-8)
PY 211 Mechanics
ฟส 212 คลื่น
3(3-0-6)
PY 212 Waves
ฟส 221 อุณหและสถิติฟสิกส
3(3-0-6)
PY 221 Thermal and Statistical Physics
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ฟส 331
PY 331
ฟส 341
PY 341
ฟส 342
PY 342
ฟส 343
PY 343
ฟส 351
PY351
ฟส 352
PY 352
ฟส 353
PY 353
ฟส 385
PY 385
ฟส 386
PY 386

ฟสิกสสถานะของแข็ง 1
Solid State Physics I
แมเหล็กไฟฟา 1
Electromagnetism I
แมเหล็กไฟฟา 2
Electromagnetism II
อิเล็กทรอนิกส 1
Electronics I
ฟสิกสแผนใหม
Modern Physics
กลศาสตรควอนตัม 1
Quantum Mechanics I
กลศาสตรควอนตัม 2
Quantum Mechanics II
ปฏิบัติการฟสิกส 3
Physics Laboratory III
ปฏิบัติการฟสิกส 4
Physics Laboratory IV

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(0-4-2)

3) วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิตโดยใหเลือกจาก 8 กลุมวิชา ดังนี้
ฟส 273
PY 273
ฟส 418
PY 418
ฟส 419
PY 419
ฟส 422
PY 422
ฟส 423
PY 423

กลุมวิชาฟสิกสทฤษฎี
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3
Mathematics for Physics III
พลศาสตรอลวน
Chaotic Dynamics
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
ซินเนอเจทิกส
Synergetics
ฟสิกสเชิงสถิติ
Statistical Physics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13

ฟส 458

ทฤษฎีควอนตัมยุคเกา

3(3-0-6)

PY 458
ฟส 477
PY 477

Old Quantum Theory
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 4
Mathematics for Physics IV

3(3-0-6)

ฟส 435
PY 435
ฟส 454
PY 454
ฟส 455
PY 455
ฟส 457
PY 457

กลุมวิชาการแผรังสีและพลังงานสูง
ฟสิกสนิวเคลียร
Nuclear Physics
ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน
Elementary Particle Physics
สภาพโนมถวงเบื้องตนและทฤษฎีสัมพัทธภาพ
Introduction to Gravitation and Theory of Relativity
กลศาสตรควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพเบื้องตน
Introduction to Relativistic Quantum Mechanics

ฟส 332
PY 332
ฟส 433
PY 433
ฟส 434
PY 434
ฟส 436
PY 436
ฟส 437
PY 437
ฟส 438
PY 438
ฟส 447
PY 447
ฟส 456
PY 456

กลุมวิชาฟสิกสสถานะของแข็งและวัสดุ
ฟสิกสพอลิเมอร
Polymer Physics
ฟสิกสวัสดุ
Material Physics
การกัดกรอนเบื้องตน
Introduction to Corrosion
ฟสิกสสถานะของแข็ง 2
Solid State Physics II
ผลึกวิทยารังสีเอกซ
X-ray Crystallography
วัสดุนาโน
Nanoscale Materials
ปรากฏการณแมเหล็กเบื้องตน
Introduction to Magnetic Phenomena
สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล
Atomic and Molecular Spectra

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)
3(3-0-6)
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กลุมวิชาดาราศาสตร ดาราศาสตรฟสิกสและจักรวาลวิทยา
ฟส 410
PY 410
ฟส 414
PY 414
ฟส 415
PY 415
ฟส 416
PY 416
ฟส 417
PY 417
ฟส 413
PY 413
ฟส 432
PY 432
ฟส 448
PY 448
ฟส 461
PY 461
ฟส 462
PY 462
ฟส 463
PY 463
ฟส 464
PY 464
ฟส 465
PY 465
ฟส 466
PY 466

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
Earth and Space Science
เอกภพวิทยาเบื้องตน
Introduction to Cosmology
ดาราศาสตร
Astronomy
กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร
Astronomy Activities and Experiments
ดาราศาสตรฟสิกสของเนบิวลาและแอ็กทิฟกาแล็กติก
นิวคลีไอ
Astrophysics of Nebulae and Active Galactic Nuclei
กลุมวิชาฟสิกสประยุกต
สวนศาสตรและการประยุกต
Acoustics and Applications
ฟสิกสพลาสมาเบื้องตน
Introduction to Plasma Physics
ทัศนศาสตรและการประยุกต
Optics and Application
ชีวฟสิกส
Biophysics
ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ
Vacuum Physics and Technology
ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ
Experiments on Vacuum Physics and Technology
พลังงานทดแทน
Renewable Energy
การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
Pollution Detection and Control
ระบบควบคุมเบื้องตน
Introduction to Control System
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

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

ฟส 467
PY 467
ฟส 374
PY 374
ฟส 476
PY 476
ฟส 444
PY 444
ฟส 445
PY 445
ฟส 446
PY 446
ฟส 494
PY 494
ฟส 495
PY 495
ฟส 496
PY 496

ธรณีฟสิกสเบื้องตน
Introductory Geophysics
กลุมวิชาฟสิกสเชิงคํานวณและฟสิกสเชิงตัวเลข
การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส
Computer in Physics
การคํานวณเชิงตัวเลขและอรรถประโยชนสําหรับฟสิกส
Numerical Computings and Utilities for Physics
กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส 2
Electronics II
อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล
Digital Electronics
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน
Introduction to Microprocessor
กลุมวิชาหัวขอพิเศษ
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
Special Topics in Physics I
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2
Special Topics in Physics II
ฝกงาน
Internship

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-100-0)

18.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสอักษรรายวิชาที่เปดสอนมีความหมายดังนี้
คณ หรือ MA
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร
คม หรือ CH
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
ชว หรือ BI
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
ฟส หรือ PY
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส
สถ หรือ ST
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาสถิติ
วทศ หรือ SCI หมายถึง
รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร
รายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อก หรือ EN
หมายถึง
รหัสตัวเลข
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
ชั้นปที่ควรเรียน
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
กลุมวิชา
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา
รหัสเลขตัวที่สอง
ความหมายของเลขรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร วิชา วทศ
0
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ
1
หมายถึง
สัมมนา
2
หมายถึง
โครงงาน
ความหมายของรหัสวิชา ของภาควิชาฟสิกส วิชา ฟส
ฟสิกสพื้นฐาน และภาษาอังกฤษ
0
หมายถึง
1
หมายถึง
กลศาสตร คลื่น และดาราศาสตร
2
หมายถึง
อุณหพลศาสตรและ สถิติ
3
หมายถึง
ฟสิกสของแข็ง ฟสิกสวัสดุ ฟสิกสพลาสมา และฟสิกสนวิ เคลียร
4
หมายถึง
แมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และแมเหล็ก
5
หมายถึง
ฟสิกสแผนใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎีควอนตัม
6
หมายถึง
ฟสิกสประยุกต
7
หมายถึง
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
8
หมายถึง
ปฏิบัติการ
9
หมายถึง
สัมมนา หัวขอพิเศษและ โครงงาน
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แผนการเรียนสําหรับนิสิตทีเ่ ขาเรียนในปการศึกษา 2552
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
9 หนวยกิต
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5)
สื่อสาร 1
(หรือ มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1)
มศว 141 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 3(2-2-5)
สื่อสาร
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
8 หนวยกิต
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
ฟส 103 ฟสิกส 1
3(3-0-6)
ฟส 183 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-2-1)
รวมจํานวนหนวยกิต
17 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน)
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
(หรือมศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 2)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
วิชาเฉพาะสาขา
คณ 112 คณิตศาสตร 2
ฟส 104 ฟสิกส 2
ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2
รวมจํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)
8 หนวยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
17 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 251 มนุษยกับสังคม
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วิชาเฉพาะสาขา
ฟส 271 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
ฟส 272 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1
รวมจํานวนหนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
วิชาเฉพาะสาขา
สถ 243 วิธีการทางสถิติ
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร1
วิชาเอกบังคับ
ฟส 211 กลศาสตร
ฟส 212 คลื่น
ฟส 221 อุณหและสถิติฟสิกส

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
4 หนวยกิต
4(4-1-7)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
10 หนวยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต

19 หนวยกิต

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
8 หนวยกิต
3(3-0-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
19 หนวยกิต
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หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5) มศว 353มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
2 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา
วทอ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4) ฟส 375 การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ใน
วิชาเอกบังคับ
14 หนวยกิต ฟสิกส
ฟส 341 แมเหล็กไฟฟา 1
3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ
ฟส 343 อิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2-5) ฟส 331 ฟสิกสสถานะของแข็ง 1
ฟส 351 ฟสิกสแผนใหม
3(3-0-6) ฟส 342 แมเหล็กไฟฟา 2
ฟส 352 กลศาสตรควอนตัม 1
3(3-0-6) ฟส 353 กลศาสตรควอนตัม 2
ฟส 385 ปฏิบัติการฟสิกส 3
2(0-4-2) ฟส 386 ปฏิบัติการฟสิกส 4
วิชาเอกเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต
19 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
1 หนวยกิต
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
10 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต
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หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
11 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต
หนวยกิต
2 หนวยกิต
2(0-6-0)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
11 หนวยกิต

18.4 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษา
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความ สรุ ปความ ย อความ ขยายความ และการสัง เคราะหค วามคิ ด เพื่ อการสื่ อสาร ฝ ก
ปฏิบัติการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 112
วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอย
กรอง ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพือ่ การสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะ
ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไป
ใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝก
ทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย สงเสริม การเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษ
ไปใชในการสรางความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
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มศว 123
SWU 123

มศว 124
SWU 124

มศว 131
SWU 131

มศว 132
SWU 132

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษา
ผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เรียนรูวิธีการนํา
ความรูและกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ
พั ฒ นาการนํ า เสนอข อ มู ล และความคิ ด ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษผ า นสื่ อ และ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและ
การจัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบ
ยั่งยืน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
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มศว 133
SWU 133

มศว 134
SWU 134

มศว 135
SWU 135

มศว 136
SWU 136

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้ง ในและนอกห อ งเรีย น เพื่ อเปน พื้นฐานในการเรีย นภาษาจี นอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู แ ละทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในสถานการณ ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
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มศว 137
SWU 137

มศว 138
SWU 138

มศว 141
SWU 141

มศว 142
SWU 142

ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Japanese for Communication II
ศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ น เบื้ อ งต น เพื่ อ การสื่ อ สาร ต อ จากวิ ช าภาษาญี่ ปุ น เพื่ อ การสื่ อ สาร 1
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิง
ขอมูล การใชซอฟทแวรตาง ๆ และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการ
เรีย นรูต ลอดชีวิ ต ตลอดจนฝก ทั ก ษะการนํ า เสนอข อมู ลสารสนเทศ โดยตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
3(2-2-5)
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาเพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ของการอยู ร ว มกั น อย า งสมดุ ล รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสันติสุขอยางยั่งยืน
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พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ
เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิ จ ความหมายและความสําคั ญของการใช
พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมี
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียง
อย า งเดี ย ว การสร า งภู มิ คุ ม กั น ให เ กิ ด ขึ้ น ในระบบพลั ง งาน การสร า งภู มิ ป ญ ญาและ
เทคโนโลยีในการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและ
ยั่งยืน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร กั บ การใช เ หตุ ผ ล ความรู ท างสถิ ติ คณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภค
คณิตศาสตรกับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐาน
ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับ
วิถีชีวิต โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยาง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม
วิทยาศาสตรฟส ิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี
ฟสิกสควอนตัม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ
พลังงาน และความจริงแทของจิต

24

มศว 151
SWU 151

มศว 251
SWU 251

มศว 252
SWU 252

มศว 351
SWU 351

3. กลุมวิชาศิลปศาสตร
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการ
สื่อ สาร การแสวงหาความรู การพั ฒ นาจิ ต ใจ การพั ฒ นาเชาว ป ญ ญา ให ส ามารถคิ ด
วิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
Man and Society
ศึก ษาความรู พื้นฐานเกี่ย วกับมนุษ ยและสังคม ทั้งสั งคมไทยและสั งคมโลก โดยมุง ให
ผูเรียนมีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน
สังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งใน
วัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะ
พลเมืองและสมาชิกของสังคม
สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอ
การดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณที่หลากหลาย
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
มีวินัย รูกาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก ดวยสื่อและกระบวนการ
เรียนรูและประสบการณที่หลากหลาย
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ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวัน ออกและตะวั นตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม
ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม มี เ หตุ ผ ล มี อุ ด มการณ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และบริบท
ที่เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของ
มวลมนุษยชาติ
พุทธธรรม
3(2-2-5)
Buddhism
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปน
แนวทางไปสูการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาในเชิงคิด
วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ
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ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
Art and Creativity
ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการ
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
รวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีต
กาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ที่พัฒนา
จากกระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึง
ปจจุบัน ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ
ซึ่ ง มี ผ ลต อ สภาพการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมของโลกป จ จุ บั น รวมทั้ ง
การศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มนุษยกับการเมือง
3(2-2-5)
Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรที่
ใชอํานาจการปกครอง การรวมกลุมทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรม
และพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และ
กฎหมายที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม
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เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น
3(2-2-5)
Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิ จ โลกในป จ จุ บั น และแนวโน ม ในอนาคตที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต
ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการ
จัดการสมัยใหม การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนา
สังคมที่กาวหนาและสันติสุข
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตางๆ
ทางสั ง คมที่ ทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต ของมนุ ษ ย โครงสร า งทางสั ง คม
กระบวนการตางๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทาง
การแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม
กฎหมายทัว่ ไป
3(2-2-5)
Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย
กฎหมายสําคัญที่จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่
หลากหลาย
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตาง ๆ
การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชน
และสิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ สื่อที่หลากหลาย
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มศว 372
SWU 372

มศว 373
SWU 373

มศว 374
SWU 374

มศว 375
SWU 375

ภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom
ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด
การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่น ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา
คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ภูมิลักษณชุมชน
3(2-2-5)
Man and Community
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถิ่น ลักษณะเฉพาะ
และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางวัฒนธรรม
และพื้น ที่ ทางชาติพั น ธุ บนฐานของคุ ณธรรม จริยธรรม และความดี งาม
โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
Ethical Careers for Community
ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก
และสร า งความตระหนั ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ชุ ม ชน สั ม มาชี พ ที่ ผู ก พั น และเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
Good Governance in Community Management
ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
จัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การ
มีสวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่ อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
25 หนวยกิต
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตรพื้นฐาน
16 หนวยกิต
คณ 111 คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 111 Mathematics I
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพนั ธ การอินทิเกรตฟงกชันหนึง่ ตัวแปร และการ
ประยุกต
คม100
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH100
General Chemistry
ศึกษาหลักทัว่ ไปของวิชาเคมี ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอนิ ทรียเบื้องตน (หมูฟงกชัน การเรียกชื่อ ไฮบริไดเซ
ชัน และการเกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุลและเคมีสิ่งแวดลอม
คม190
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
CH190
General Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา คม 100
ชว 101
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101
Biology I
ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอตและยูแค
ริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เห็ด
รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ
ชว191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI191
Biology Laboratory I
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101
ฟส103
ฟสิกส 1
3(3-0-6)
PY103
Physics I
เวกเตอร กฎการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎโนมถวงและ
สภาพยืดหยุน กลศาสตรของของไหล กลศาสตรของคลื่น คลื่นเสียงและอุณหพลศาสตร
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ฟส183
PY183

ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory I
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา ฟส 103
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู

วทศ 301
SCI301

วทศ 302
SCI302

อก 301
EN301
วทศ 411
SCI 411

วทศ 421
SCI421

1(0-3-0)

9 หนวยกิต

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
2(2-0-4)
English for Science I
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดในเนือ้ หาเกีย่ วกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
English for Science II
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตรเฉพาะสาขา
การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
Reading for Specific Purposes I
ฝกการอานขอความภาษาอังกฤษในสาขาวิชาตาง ๆ ที่มีโครงสรางไมซับซอน
สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Science Seminar
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรู
และการประยุกต
โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
2(0-6-0)
Project for Pure Science
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัยปญหาตาง ๆ ดําเนินการวิจยั และการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบเรียงเปนรายงานพรอมทั้ง
สอดแทรกความรับผิดชอบตอสังคมอันเปนประโยชนตอ วิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ
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2.2 วิชาเฉพาะ
คณ 112 คณิตศาสตร 2
4(4-0-8)
MA 112 Mathematics II
บุรพวิชา: คณ 111 หรือไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห 3 มิติ ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
หลายตัวแปร อนุพันธยอย การอินทิเกรตฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกต
ฟส 104 ฟสิกส 2
3(3-0-6)
PY 104 Physics II
สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและไดอิเล็กทริก ไฟฟากระแสตรง สนามแมเหล็ก การ
เหนีย่ วนํา ไฟฟากระแสสลับและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร การแทรกสอด เลี้ยวเบนและ
โพลาไรเซชัน สัมพัทธภาพ กลศาสตรควอนตัม ฟสิกสของอะตอม ฟสิกสของแข็งและโมเลกุล
ฟสิกสนิวเคลียร ฟสิกสอนุภาค
ฟส 184 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-0)
PY 184 Physics Laboratory II
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับวิชา ฟส 104 การวิเคราะหขอมูล การประมาณคา ความไม
แนนอนในการวัด เลขนัยสําคัญ การรายงานผลการทดลอง
ฟส 211 กลศาสตร
4(4-0-8)
PY 211
Mechanics
บุรพวิชา : ฟส 103 และ ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กลศาสตรแบบนิวตัน การสั่น การเคลื่อนที่ในกรอบอางอิงไมเฉื่อย การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค
แรงศูนยกลาง กลศาสตรเบื้องตนแบบลากรอง และแฮมิลตัน
ฟส 212 คลื่น
3(3-0-6)
PY 212
Waves
บุรพวิชา : ฟส103 และ ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
คลื่นกล สมการคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแมเหล็กไฟฟา โพลาไรเซชัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบน และ
การกระจายของคลื่น
ฟส 221 อุณหและสถิติฟสิกส
3(3-0-6)
PY 221
Thermal and Statistical Physics
บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กฏตางๆของอุณหพลศาสตร ระบบทางอุณหพลศาสตรอยางงาย เอนโทรป การเปลี่ยนเฟสสถิติ
แบบแมกซเวล-โบสมาน เฟอมิ-ดิเรกและโบส-ไอสไตน
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ฟส 271
PY 271

ฟส 272
PY 272

ฟส 273
PY 273

ฟส 331
PY 331

ฟส 341
PY 341

คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
3(3-0-6)
Mathematics for Physics I
บุรพวิชา : คณ 112 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคา
คงตัว สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนไมเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว ผลการแปลงลา
ปลาซ สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ฟงกชันออรโทโกนัลและ
ฟงกชันพิเศษ ปญหาคาเจาะจง สมการเชิงอนุพันธยอย
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2
3(3-0-6)
Mathematics for Physics II
บุรพวิชา : คณ 112 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
พีชคณิตของเวกเตอร สนามสเกลารและสนามเวกเตอร อินทิกรัลเชิงเสน เชิงผิว และเชิงปริมาตร
เกรเดียนท ไดเวอรเจนซ เคิรล ทฤษฎีของเกาส สโตค และกรีน เทนเซอร ฟงกชันเดลตา การ
วิเคราะหเชิงซอน อนุกรมฟูรเิ ยรและการแปลงอินทิกรัล
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 3
3(3-0-6)
Mathematics for Physics III
บุรพวิชา : ฟส 271 และฟส 272 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปริภูมิเวกเตอรเชิงเสน ความเปนอิสระเชิงเสน ฐานหลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวน การ
ทําใหเปนออรโทโกนัลของแกรม-ชมิท ตัวดําเนินการเชิงเสน ทวิภาคของปริภูมิเวกเตอร สัญกรณ
ดิแรก ตัวแทนเมทริกซของตัวดําเนินการเชิงเสน ตัวดําเนินการเฮอมิทเทียน และยูนทิ ารี การแปลง
ยูนิทารี การดําเนินการทางเมทริกซ คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจงของตัวดําเนินการ ปริภูมิฮิลเบิรต
และสัจพจนพน้ื ฐานของกลศาสตรควอนตัม
ฟสิกสสถานะของแข็ง 1
3(3-0-6)
Solid State Physics I
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางผลึก แลตทิชสวนกลับ การสั่นของผลึก สมบัติเชิงความรอน ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ
แถบพลังงาน สารกึ่งตัวนํา ปรากฏการณเชิงแสงของของแข็ง
แมเหล็กไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electromagnetism I
บุรพวิชา : ฟส104 และ ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สนามไฟฟาสถิต ปญหาคาขอบเขต ไดอิเล็กตริก สนามแมเหล็กสถิตสารแมเหล็ก สมการแมกซ
เวลล
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ฟส 342
PY 342

ฟส 343
PY 343

ฟส 351
PY 351

ฟส 352
PY352

ฟส 353
PY 353

แมเหล็กไฟฟา 2
3(3-0-6)
Electromagnetism II
บุรพวิชา : ฟส 341 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผของสนามแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง ทอนําคลื่นและโพรงสั่นพอง
อิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2-5)
Electronics I
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร ไอซี อุปกรณรับรูทางอิเล็กทรอนิกสและวงจรเพาเวอรซัพพลาย
วงจรแอมปลิไฟเออร วงจรออสซิลเลเตอร วงจรพัลสและสวิตชิง
ฟสิกสแผนใหม
3(3-0-6)
Modern Physics
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสของอะตอม ฟสิกสสถานะของแข็ง ฟสิกสนวิ เคลียรและอนุภาคมูลฐาน
กลศาสตรควอมตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
บุรพวิชา : ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กลุมคลื่น หลักความไมแนนอน สมการชเรอดิงเงอร แฮมิลโทเนียน
ตัวแทนปริภูมิและโมเมนตัม สัจพจนของกลศาสตรควอนตัม ตัวดําเนินการวิวัฒนตัวดําเนินการ
ยูนิทารี ภาพเสนอโดยชเรอดิงเงอรและไฮเซนแบรก บอและกําแพงศักย ตัวแกวงกวัดฮารมอนิก
โมเมนตัมเชิงมุม สปน อะตอมไฮโดรเจน
กลศาสตรควอมตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
บุรพวิชา : ฟส 352 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สัญกรณดิแรก การรบกวนแบบไมขึ้นและขึ้นกับเวลาโครงสรางอยางละเอียดและปรากฏการณซีแมน
วิธีการประมาณ การกระเจิง อนุภาคสปนครึ่ง อนุภาคเหมือน อะตอมคลายฮีเลียม
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ฟส 375
PY 375

ฟส 385
PY 385

ฟส 386
PY 386

ฟส 374
PY 374

ฟส 410
PY 410

การเขียนโปรแกรมภาษาซี++ ในฟสิกส
3(2-2-5)
C++ Programming in Physics
บุรพวิชา : คพ 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
องคประกอบและโครงสรางภาษาซี++ แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมแบบโครงสรางและการโปรแกรม
เชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรม เนนการแกปญหาและการออกแบบโปรแกรม เพื่อ แกปญหาทาง
ฟสิกส
ปฏิบัติการฟสิกส 3
2(0-4-2)
Physics Laboratory III
บุรพวิชา : ฟส 106 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับกลศาสตร คลื่น อุณหฟสิกส แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสนิวเคลียรและ ฟสกิ ส
สถานะของแข็ง
ปฏิบัติการฟสิกส 4
2(0-4-2)
Physics Laboratory IV
บุรพวิชา : ฟส 106 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ระเบียบวิธีการทดลอง บทบาทของการทดลอง ทฤษฎีและการคณนา การออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะหขอมูล การประมาณคา ความไมแนนอนในการวัด เลขนัยสําคัญ การรายงานผลการทดลอง
การทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับกลศาสตร คลื่น อุณหฟสิกส แมเหล็กไฟฟา ฟสิกสนิวเคลียร และ ฟสกิ ส
สถานะของแข็ง โดยใหมีการวิเคราะหขอมูล การประมาณคาความไมแนนอนในการวัด
การใชคอมพิวเตอรในฟสิกส
3(2-2-5)
Computer in Physics
การใชคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางฟสิกส การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทางฟสิกสจากปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการศึกษาและแกปญหาทางฟสิกส
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
3(3-0-6)
Earth and Space Science
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางของโลก บรรยากาศของโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก ปรากฏการณเกีย่ วเนื่อง
ระหวางดวงอาทิตยและระบบสุริยะ ดวงดาวในทองฟา เทคโนโลยีอวกาศ สังเกตการณทางดาราศาสตร
เบื้องตน
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3(3-0-6)

ฟส 413

สวนศาสตรและการประยุกต

PY 413

Acoustics and Applications

ฟส 414

บุรพวิชา : ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การสั่นหลักมูล การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ คลื่นเสียงระนาบและสมการคลื่น
ปรากฏการณการสงผานและการดูดกลืน เสียงในทางสถาปตยกรรม อัลทราโซนิกส และการประยุกต
3(3-0-6)
เอกภพวิทยาเบื้องตน

PY 414

Introduction to Cosmology

ฟส 415

บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางมหภาคของเอกภพ แบบจําลองของฟริดสมานส เอกภพยุคเริ่มแรก ทฤษฎีการวิวฒ
ั นาการ
ของเอกภพ ผลการสังเกตทางเอกภพวิทยาและทฤษฎี
3(3-0-6)
ดาราศาสตร

PY 415

Astronomy

ฟส 416

บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ความเปนมาของวิชาดาราศาสตร ระบบพิกัดทองฟา ปรากฏการณและสังเกตการณทาง ดาราศาสตร
โลก ดวงจันทร และปรากฏการณที่เกี่ยวเนื่อง ดวงอาทิตยและระบบสุริยะ ดาวฤกษและกลุมดาวฤกษ
คลื่นกระแทกและรังสีคอสมิก เนบิวลา กระจุกดาว กาแล็กซี ความสวางปรากฏ และความสวางสัมบูรณ
แผนภาพเอช-อาร วิวัฒนาการของดาวฤกษ ทฤษฎีกําเนิดเอกภพ อุปกรณดาราศาสตร ดาราศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอวกาศ สิ่งมีชีวิตนอกโลก
2(1-2-3)
กิจกรรมและการทดลองทางดาราศาสตร

PY 416

Astronomy Activities and Experiments
บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปรากฏการณเกีย่ วกับดวงจันทร ดวงอาทิตย การหามวลของโลก การศึกษากฎของเคปเลอร ทรงกลมทองฟา
การวัดมุมและแพรัลแลกซ กลองโทรทรรศน การวิเคราะหขอมูลการหมุนรอบตัวเองของดาวเสารและวง
แหวน การแยกประเภทของสเปคตรัมจากดาวฤกษแผนภาพเอช-อาร
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3(3-0-6)

ฟส 417

ดาราศาสตรฟสิกสของเนบิวลาและแอ็กทิฟกาแล็กติกนิวคลิไอ

PY 417

Astrophyics of Nebulae and Active Galactic Nuclei

ฟส 418

บุรพวิชา : ฟส 103 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
เนบิวลาแกส เนบิวลาแบบฟุง เนบิวลาดาวเคราะห ซากเหลือนวดาราและมหานวดารา
แอกทิฟกาแล็กติกนิวคลีไอ สมดุลโฟโตไอออนไนเซชัน สมดุลความรอน ตัวกลางระหวาง
ดาวฤกษ บริเวณเอชวัน บริเวณเอชทู
3(3-0-6)
พลศาสตรอลวน

PY 418

Chaotic Dynamics
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

ฟส 419

ปริภูมิเฟส สภาพไวตอเงื่อนไขเบื้องตน แผนภาพการแยกสองงาม การจําแนกลักษณะของ
เคออติกแอทแทรกเตอร เคออสในระบบเชิงกายภาพตางๆ
3(3-0-6)
กลศาสตรของไหล

PY 419

Fluid Mechanics

ฟส 422

บุรพวิชา : ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ธรรมชาติและสมบัติของของไหล แรงอุทกสถิต การวัดความดัน แรงสถิตบนพื้นผิวที่จมใน
ของไหล ความตอเนื่องและการอนุรักษมวล สมการบอรนูลีและการประยุกต สมการ
โมเมนตัมและการประยุกต การไหลแบบแลมินาร การไหลปนปวน ชั้นขอบเขต
3(3-0-6)
ซินเนอเจทิกส

PY 422

Synergetics
บุรพวิชา : ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีแลนเดา ทฤษฎีไบเฟอรเคชัน การเปลี่ยนแปลงเฟส สมการฟอกเกอร-พลังค
การวิเคราะห ระนาบเฟสจากสมการหนึ่งมิติและสองมิติ ทฤษฎีการฟุง สมการสโตแคสติค
ระบบเคออส
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3(3-0-6)

ฟส 423

ฟสิกสเชิงสถิติ

PY 423

Statistical Physics

ฟส 332

บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กฎของอุณหพลศาสต การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค พารทิชันฟงกชันและแกรนดพารทิชัน ฟงกชันของระบบอยางงาย ความเกีย่ วเนื่องกับปริมาณทางอุณหพลศาสตร
3(3-0-6)
ฟสิกสพอลิเมอร

PY 332

ฟส 432

Polymer Physics
โครงสรางของพอลิเมอร สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร โครงรูปของพอลิเมอรเสนเดี่ยว อุณหพล
ศาสตรของพอลิเมอรผสมและสารละลายพอลิเมอร พอลิเมอรแบบโครงขายและการเกิดเจล
วิทยาศาสตรกระแสของพอลิเมอร
3(3-0-6)
ฟสิกสพลาสมาเบื้องตน

PY 432

Introduction to Plasma Physics
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

ฟส 433

คุณสมบัติพื้นฐานของพลาสมา สมการโบลตสมานและวลาซอฟ ฟงกชันการกระจาย
ความเสถียรและไมเสถียร ความไมเสถียรในคลื่น 2 กระแส แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส
3(3-0-6)
ฟสิกสวัสดุ

PY 433

Material Physics

ฟส 434

บุรพวิชา : ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางของวัสดุ: สถานะที่ไมเปนผลึก สถานะผลึก และสถานะผลึกเหลว สมบัติเชิงกลของ
สาร สมบัติทางความรอน สมบัติทางไฟฟา และสมบัติทางแสงของวัสดุ สมบัติเฉพาะของวัสดุ
เซรามิกส โลหะ พอลิเมอร และผลึกเหลว
3(3-0-6)
การกัดกรอนเบื้องตน

PY 434

Introduction to Corrosion
หลักการพื้นฐานของกัดกรอน รูปแบบของการกัดกรอน การกัดกรอนของโลหะและโลหะผสม
การปองกันการกัดกรอนแบบตางๆ การลือกใชวัสดุและการออกแบบเพื่อปองกันการกัดกรอน
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3(3-0-6)

ฟส 435

ฟสิกสนิวเคลียร

PY 435

Nuclear Physics

ฟส 436

บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
แบบจําลองนิวเคลียส การสลายตัวใหอนุภาคแอลฟา บีตา และแกมมา อันตรกิริยาของรังสีกับ
สสาร การวัดรังสี เครื่องเรงอนุภาค ฟสกิ สนิวตรอน พลังงานนิวเคลียร
3(3-0-6)
ฟสิกสสถานะของแข็ง 2

PY 436

Solid State Physics II

ฟส 437

บุรพวิชา : ฟส 331 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
สารตัวนํายวดยิ่ง ไดอิเล็กทริกและเฟรโรอิเล็กตริก สมบัติแมเหล็กและเรโซแนนซแมเหล็ก
ฟสิกสพื้นผิวและสวนตอประสาน
3(3-0-6)
ผลึกวิทยารังสีเอกซ

PY 437

X-ray Crystallography

ฟส 438

บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
โครงสรางของผลึก ฟสิกสของรังสีเอกซ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ และหลักการหาโครงสรางของ
ผลึกโดยการใชรังสีเอกซ
3(3-0-6)
วัสดุนาโน

PY 438

Nanoscale Materials

ฟส 444

บุรพวิชา : ฟส 103 และฟส104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความกาวหนาทางดานการสังเคราะห การผลิตโดยการพิมพแบบ
ลิโทกราฟ การตรวจสอบวิเคราะหวัสดุนาโน รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโน
อนุภาคนาโนที่เปนสารกึ่งตัวนําและที่เปนโลหะ เสนลวดนาโน ทอคารบอนนาโน อนุภาคนาโน
อินทรีย เครื่องมือระดับนาโน
3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส 2

PY 444

Electronics II
บุรพวิชา : ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การวิเคราะหวงจรโครงขายไฟฟา การออกแบบเพาเวอรซัพพลายเบื้องตน วงจรออปแอมป
และการประยุกต
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3(2-2-5)

ฟส 445

อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล

PY 445

Digital Electronics

ฟส 446

บุรพวิชา : ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ระบบจํานวน รหัสตางๆ ลอจิกเกต วงจรลอจิกและการออกแบบ วงจรมัลติไวเบรเตอร และการ
ประยุกต การเชื่อมตอระหวางระบบอนาลอกกับระบบดิจิทัล
3(2-2-5)
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน

PY 446

Introduction to Microprocessor
บุรพวิชา : ฟส343 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

ฟส 447
PY 447

โครงสรางไมโครโปรเซสเซอร การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจํา และ
อุปกรณภายนอกอื่นๆ คําสั่งและสรางโปรแกรมเพื่อประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน
3(3-0-6)
ปรากฏการณแมเหล็กเบื้องตน

ฟส 448

Introduction to Magnetic Phenomena
ประเภทของแมเหล็ก สมบัตทิ างแมเหล็กของสสาร ทฤษฎีการแลกเปลีย่ นในเฟอรโรแมกเนติสม
พาราแมกเนติสม ไดอาแมกเนติสม เฟอรโรแมกเนติสม แอนตี้เฟอรโรแมกเนติสม และเฟอรรี
แมกเนติสม อันตรกิริยาแลกเปลี่ยนในโลหะ แมเหล็กถาวรและแมเหล็กชั่วคราว
3(3-0-6)
ทัศนศาสตรและการประยุกต

PY 448

Optics and Application
บุรพวิชา : ฟส 212 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

ฟส 454

ทฤษฎีความคลาด การแทรกสอดและอินเตอรฟรอมิเตอร การเลี้ยวเบนแบบเฟรานโฮเฟอรและ
เฟรแนล ปรากฏการณทัศนศาสตรเชิงไฟฟา ปราฏกการณฟาราเดย ปรากฏการณทัศนศาสตร
เชิงเสียง สมการเฟรแนล ทฤษฎีของฟลมหลายชั้น วิธีการทางเมทริกซในทัศนศาสตร ทัศน
ศาสตรฟูเรียร เลเซอร เสนใยนําแสง การประยุกต
3(3-0-6)
ฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน

PY 454

Elementary Particle Physics
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การจําแนกอนุภาค อันตรกิรยิ าแบบแรง แบบแมเหล็กไฟฟา และแบบออน เครื่องเรงอนุภาคและ
ตัวตรวจหาอนุภาค เวกเตอรสี่มิติ สมมาตร กลุมและกฎการอนุรักษของอนุภาค ทฤษฎีการกระเจิง
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3(3-0-6)

ฟส 455

สภาพโนมถวงเบื้องตนและทฤษฎีสัมพัทธภาพ

PY 455

Introduction to Gravitation and Theory of Relativity

ฟส 456

บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ฟสิกสในปริภูมิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษในรูปแบบเทนเซอร สัมพัทธภาพทั่วไป การทดสอบ
ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป ผลเฉลยของสมการไอนสไตน หลุมดํา พรมแดนสัมพัทธภาพ
3(3-0-6)
สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล

PY 456

Atomic and Molecular Spectra

ฟส 457

บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
กระบวนการชนกันของอะตอมและโมเลกุล การกระเจิง สภาวะกระตุน การแตกตัวเปน
ไอออน การแลกประจุ การแตกตัวเปนไอออนโดยแสง โครงสรางสเปกตรัมของอะตอมและ
โมเลกุล ความเขมของสเปกตรัม การวัดและการแปลผล โอกาสของการเปลี่ยนยาย
3(3-0-6)
กลศาสตรควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพเบื้องตน

PY 457

Introduction to Relativistic Quantum Mechanics

ฟส 458

บุรพวิชา : ฟส 352 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
บทปริทัศนของกลศาสตรควอนตัม บทปริทัศนของสัมพัทธภาพพิเศษและพลศาสตรไฟฟา
สัมพัทธภาพ สมการดิแรก ทฤษฎีตัวแผ ทฤษฎีการกระเจิง สมการไคลน-กอรดอน
3(3-0-6)
ทฤษฏีควอนตัมยุคเกา

PY 458

Old Quantum Theory
บุรพวิชา : ฟส271 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ธรรมชาติเชิงเม็ดของแสง โครงสรางและสเปกตรัมของอะตอม ทฤษฏีของโบร เงื่อนไข
ควอนตัม เงื่อนไขควอนตัมที่ไดรับการปรับปรุงและดัชนีมาสลอฟ การทําใหเปนควอนตัม
ของการเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบเลื่อนที่ หลักสมนัยของโบร การกําเนิดกลศาสตรเมท
ริกซของไฮเซนแบรก
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3(3-0-6)

ฟส 461

ชีวฟสิกส

PY 461

Biophysics

ฟส 462

บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ชีวฟสิกสเบื้องตน การประยุกตฟสิกสในการศึกษาระบบชีววิทยา ชีวฟสิกสเชิงโมเลกุล
ชีวฟสิกสเชิงสรีรวิทยา ชีวฟสิกสอุปกรณ
3(3-0-6)
ฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ

PY 462

Vacuum Physics and Technology
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

ฟส 463

ธรรมชาติของสุญญากาศ เครื่องสูบสุญญากาศ ระบบสุญญากาศ การวัดอัตราสูบ เครื่องวัดความดัน เทคนิคการเคลือบสารดวยระบบสุญญากาศ การวัดความหนาของฟลมที่เคลือบใน
สุญญากาศ การตรวจสอบรอยรั่วและวัสดุที่ใชในระบบสุญญากาศ
2(0-4-2)
ปฏิบัติการฟสิกสและเทคโนโลยีสุญญากาศ

PY 463

Experiments on Vacuum Physics and Technology
บุรพวิชา : ฟส 462 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับรายวิชาฟส 462
3(3-0-6)

ฟส 464

พลังงานทดแทน

PY 464

ฟส 465

Renewable Energy
ชนิดของพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานลม หลักการเบือ้ งตนของ
พลังงานทดแทนแตละชนิด การนําพลังงานทดแทนมาใชในปจจุบนั นวัตกรรมและการพัฒนา
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ

PY 465

Pollution Detection and Control
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
อิทธิพลของมลพิษตอสิ่งแวดลอม สาเหตุของมลพิษ การปองกัน การสํารวจ การวัดและการ
ควบคุมโดยมุง เนนการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
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3(3-0-6)

ฟส 466

ระบบควบคุมเบื้องตน

PY 466

Introduction to Control System

ฟส 467

บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปริมาณทางฟสิกสที่นํามาใชในระบบควบคุม เครื่องวัดและเครื่องควบคุมตัวแปรใน
กระบวนการ แบบจําลองทางคณิตศาสตร เสถียรภาพของระบบ การเลือกและการปรับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน การออกแบบ
3(3-0-6)
ธรณีฟสิกสเบื้องตน

PY 467

Introductory Geophysics
บุรพวิชา : ฟส 104 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

ฟส 476

หลักการพื้นฐานของธรณีฟส กิ สเกี่ยวกับโลกและบรรยากาศของโลก โครงสรางของโลก
การสั่นสะเทือน แมเหล็กโลก ความโนมถวงของโลก และแหลงทรัพยากรของประเทศไทย
และของโลก
3(2-2-5)
การคํานวณเชิงตัวเลขและอรรถประโยชนสําหรับฟสิกส

PY 476

Numerical Computings and Utilities for Physics

ฟส 477

บุรพวิชา : คพ 101 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การคํานวณเพื่อประมาณคาของฟงกชัน รากของฟงกชันและอนุพันธของฟงกชัน ผลเฉลยเชิง
ตั ว เลขของสมการแบบไม เ ชิ ง เส น การอิ น ทิ เ กรตเชิ ง ตั ว เลข การเขี ย นสคริ ป โปรแกรม
โปรแกรมช ว ยเหลื อ ทางฟ สิก ส การแก ร ะบบสมการเชิ ง เส น โดยกรรมวิธี เ ชิ ง ตั ว เลข การ
ประมาณคาในชวงและนอกชวงโดยกรรมวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 4

PY 477

Mathematics for Physics IV

ฟส 494

บุรพวิชา : ฟส 273 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ฟงกชันทัว่ ไปในทฤษฏีการกระจาย ปริภมู ิฮิลเบิรตและตัวดําเนินการในปริภูมิฮิลเบิรตโดย
ใชสัญกรณดแิ รก ฟงกชันกรีนในหนึ่งมิติ ฟงกชันกรีนในหลายมิติ สมการอินทิกรัล
แคลคูลัสของการแปร
3(3-0-6)
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1

PY 494

Special Topics in Physics I
ศึกษาเรื่องที่นา สนใจทางสาขาวิชาฟสิกส ตามการกําหนดของภาควิชา
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ฟส 495

หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2

PY 495

Special Topics in Physics II

3(3-0-6)

ศึกษาเรื่องที่นา สนใจทางสาขาวิชาฟสิกส ตามการกําหนดของภาควิชา
1(0-100-0)

ฟส 496

ฝกงาน

PY 496

Internship
ฝกใหนิสิตเรียนรูการทํางานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ โดยกําหนดใหมจี ํานวนชั่วโมงฝกงาน
ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
วิธีการทางสถิติ
4(4-1-7)
Statistical Methods
ความนาจะเปน การรวบรวมขอมูล การชักตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเดียว วิชานี้เนนถึง
การประยุกตของวิธีการทางสถิติกับขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

สถ 243
ST 243

19. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ
พ.ศ. 2548
30
84

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอ ยกวา
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
2.1.3 วิชาเฉพาะสาขา
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา
หนวยกิตรวม
ไมนอ ยกวา

6
120
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หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2551
30
104
48
16
32
56
41
15
6
140

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552
30
96
25
16
9
71
21
35
15
6
132

20. รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (2551)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1)
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
ชว 101
ฟส 106 วิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับนัก
ฟสิกส
2(2-0-4)
ระเบียบวิธีการทดลอง บทบาทของการ
ทดลอง ทฤษฎีและการคณนา การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะหขอมูล การประมาณคา
ความไมแนนอนในการวัด เลขนัยสําคัญ การ
รายงานผลการทดลอง
ฟส 410 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(3-0-6)
โครงสร า งของโลก บรรยากาศของโลก
ปรากฏการณเกี่ยวเนื่องระหวางดวงอาทิตยและ
ระบบสุ ริ ย ะ ดวงดาวในท อ งฟ า เทคโนโลยี
อวกาศ สังเกตการณทางดาราศาสตรเบื้องตน

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
หมายเหตุ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเฉพาะ
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1)
เปลี่ยนรหัสวิชา
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู
ตามภาควิชา
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา ชีววิทยา
ชว 101
ตัดออก

ฟส 410 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3(3-0-6) แกไขคําอธิบาย
โครงสร า งของโลก บรรยากาศของโลก รายวิชา
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนโลก
ปรากฏการณเกี่ยวเนื่องระหวางดวงอาทิตยและ
ระบบสุ ริ ย ะ ดวงดาวในท อ งฟ า เทคโนโลยี
อวกาศ สังเกตการณทางดาราศาสตรเบื้องตน

ฟส 422 การเปลี่ยนแปลงเฟส
3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 221 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
การเปลี่ยนแปลงเฟสแบบที่หนึ่งและการ
เปลี่ยนแปลงเฟสแบบที่สอง สมบัติทางฟสิกส
ใกลจุดการเปลี่ยนแปลงเฟส ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงเฟส

ตัดออก
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ฟส 424 ซินเนอเจทิกส
3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ทฤษฎีแลนเดา ทฤษฎีไบเฟอรเคชัน การ
เปลี่ยนแปลงเฟส สมการฟอกเกอร-พลังค การ
วิเคราะห ระนาบเฟสจากสมการหนึ่งมิตแิ ละ
สองมิติ ทฤษฎีการฟุง สมการสโตแคสติค
ระบบเคออส

เปลี่ยนรหัสวิชา
ฟส 422 ซินเนอเจทิกส
3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 271 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ทฤษฎีแลนเดา ทฤษฎีไบเฟอรเคชัน การ
เปลี่ยนแปลงเฟส สมการฟอกเกอร-พลังค การ
วิเคราะห ระนาบเฟสจากสมการหนึ่งมิตแิ ละ
สองมิติ ทฤษฎีการฟุง สมการสโตแคสติค
ระบบเคออส

ฟส 434 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 211 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
โครงสรางและการเปลี่ยนรูปของวัสดุ
ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
ความเคน และความเครียดเชิงซอน ความเคน
และความเครียดมุขสําคัญ การคราก การแตกราว
และความลา

ตัดออก

ฟส 447 อิเล็กทรอนิกสสําหรับการวัดทาง
ฟสิกส
3(2-2-5)
บุรพวิชา : ฟส 343 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
หลักการออกแบบในวงจรอีเล็กทรอนิกสยคุ ใหม
สําหรับการวัดทางฟสิกส ความรูเบื้องตนเกีย่ ว
กับวงจรอนาลอกและวงจรดิจิตอล ที่นําไปใช
เปนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร วิธีการเขาถึง
ขอมูลเชิงคอมพิวเตอรและการจัดกระทํากับรูป
สัญญาณตาง ๆ

ตัดออก
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ฟส 455 สภาพโนมถวงเบื้องตน

3(3-0-6) ฟส 455 สภาพโนมถวงเบื้องตนและทฤษฎี
เปลี่ยนชื่อวิชา
สัมพัทธภาพ
3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของ บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ภาควิชา
ฟสิกสในปริภมู ิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษใน ฟสิกสในปริภมู ิเวลาราบ สัมพัทธภาพพิเศษใน
รูปแบบเทนเซอร สัมพัทธภาพทั่วไป การทดสอบ รูปแบบเทนเซอร สัมพัทธภาพทั่วไป การทดสอบ
ทฤษฏีสัมพัทธภาพทัว่ ไป ผลเฉลยของสมการ
ทฤษฏีสัมพัทธภาพทัว่ ไป ผลเฉลยของสมการ
ไอนสไตน หลุมดํา พรมแดนสัมพัทธภาพ
ไอนสไตน หลุมดํา พรมแดนสัมพัทธภาพ
ฟส 459 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
หลักการและการประยุกตทฤษฎีสัมพัทธภาพ
พิเศษ หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
หลักสมมูล ผลของสัมพัทธภาพตออวกาศและ
เวลา ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับจักรวาลวิทยา การ
ทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ตัดออก

ฟส 464 ฟสิกสสุขภาพ
3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 351 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
การวัดปริมาณรังสี เครื่องมือวัดทางฟสิกส
สุขภาพ ผลทางชีววิทยาของรังสี การปองกัน
อันตราย จากรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสี

ตัดออก

ฟส 468 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 211 และ ฟส 221 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของของไหล และการ
ประยุกตกับบรรยากาศ การเคลื่อนที่แบบสมดุล
และไมสมดุล หลักการพยากรณอากาศ

ตัดออก
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ฟส 376 ฟสิกสเชิงคํานวณ
3(2- 2-5)
การคํานวณเพือ่ ประมาณคาของฟงกชัน รากของ
ฟงกชันและอนุพันธของฟงกชัน ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการแบบไมเชิงเสน การอินทิเกรต
เชิงตัวเลข
ฟส 477 การคํานวณเชิงตัวเลขและอรรถ
ประโยชนสําหรับฟสิกส
3(2- 2-5)
การเขียนสคริปโปรแกรม โปรแกรมชวยเหลือ
ทางฟสิกส การแกระบบสมการเชิงเสนโดย
กรรมวิธีเชิงตัวเลข การประมาณคาในชวงและ
นอกชวงโดยกรรมวิธีเชิงตัวเลข การแกสมการ
เชิงอนุพันธยอยโดยกรรมวิธีเชิงตัวเลข การ
ประยุกตใชในเชิงตัวเลข

ฟส 478 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 4 3(3-0-6)
บุรพวิชา : ฟส 273 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ฟงกชันทัว่ ไปในทฤษฏีการกระจาย ปริภมู ิฮิล
เบิรตและตัวดําเนินการในปริภูมิฮิลเบิรตโดย
ใชสัญกรณดแิ รก ฟงกชันกรีนในหนึ่งมิติ
ฟงกชันกรีนในหลายมิติ สมการอินทิกรัล
แคลคูลัสของการแปร

ไมมี

ตัดออก

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ฟส 476 การคํานวณเชิงตัวเลขและ
อรรถประโยชนสําหรับฟสิกส
3(2- 2-5) คําอธิบายรายวิชา
การคํานวณเพือ่ ประมาณคาของฟงกชัน รากของ
ฟงกชันและอนุพันธของฟงกชัน ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการแบบไมเชิงเสน การอินทิเกรต
เชิงตัวเลข การเขียนสคริปโปรแกรม โปรแกรม
ชวยเหลือทางฟสิกส การแกระบบสมการเชิงเสน
โดยกรรมวิธีเชิงตัวเลข การประมาณคาในชวง
และนอกชวงโดยกรรมวิธีเชิงตัวเลข
ฟส 477 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 4 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
บุรพวิชา : ฟส 273 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ฟงกชันทัว่ ไปในทฤษฏีการกระจาย ปริภมู ิฮิล
เบิรตและตัวดําเนินการในปริภูมิฮิลเบิรตโดย
ใชสัญกรณดแิ รก ฟงกชันกรีนในหนึ่งมิติ
ฟงกชันกรีนในหลายมิติ สมการอินทิกรัล
แคลคูลัสของการแปร
ฟส 332 ฟสิกสพอลิเมอร
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา
โครงสร า งของพอลิ เ มอร สมบั ติ เ ชิ ง กลของ
พอลิเมอร โครงรูปของพอลิเมอรเสนเดี่ยว อุณ
หพลศาสตรของพอลิเมอรผสมและสารละลาย
พอลิเมอร พอลิเมอรแบบโครงขายและการเกิด
เจล วิทยาศาสตรกระแสของพอลิเมอร
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ฟส 434 การกัดกรอนเบื้องตน
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา
หลักการพื้นฐานของกัดกรอน รูปแบบของการ
กัดกรอน การกัดกรอนของโลหะและโลหะผสม
การปองกันการกัดกรอนแบบตางๆ การลือกใช
วัสดุและการออกแบบเพื่อปองกันการกัดกรอน
ฟส 447 ปรากฏการณแมเหล็กเบื้องตน 3(3-0-6) เพิม่ รายวิชา
ประเภทของแม เ หล็ ก สมบัติ ท างแม เ หล็ ก ของ
สสาร ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นในเฟอร โ รแมก
เนติสม พาราแมกเนติสม ไดอาแมกเนติสม เฟอร
โรแมกเนติสม แอนตี้เฟอรโรแมกเนติสม และ
เฟอร รี แ มกเนติ ส ม อั น ตรกิ ริ ย าแลกเปลี่ ย นใน
โลหะ แมเหล็กถาวรและแมเหล็กชั่วคราว

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ฟส 464 พลังงานทดแทน
3(3-0) เพิ่มรายวิชา
ชนิดของพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานน้ํา พลังงานลม หลักการเบื้องตนของ
พลั ง งานทดแทนแต ล ะชนิ ด การนํ า พลั ง งาน
ทดแทนมาใช ใ นป จ จุ บั น นวั ต กรรมและการ
พัฒนาพลังงานทดแทน
1(0-3-0)
ตัดออก

ฟส 491 ขอเสนอโครงงานฟสิกส
หัวขอวิจัย การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตร การวางแผนและแนวการเขียน
โครงงาน จรรยาบรรณในงานวิจยั การเขียน
และนําเสนอขอเสนอโครงงาน
ฟส 492 โครงงานฟสิกส
1(0-3-0)
การทําโครงงานหรือวิจัยทางฟสิกสเชิงทฤษฎี
หรื อ เชิ ง การทดลอง ภายใต ก ารควบคุ ม และ
แนะนําของอาจารย การนําเสนอรายงานในรูป
เอกสารงานวิจัย และการนําเสนอรายงานตอที่
ประชุม

ตัดออก
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ฟส 493 สัมมนา
1(0-2-1)
ทั ก ษะในการพู ด การฟ ง และการนํ า เสนอ
บทความทางวิ ช าการที่ เ หมาะสมทางฟ สิ ก ส
โดยการใหสัมมนา และจัดทํารายงานประกอบ

ตัดออก

วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 1(0-2-1)
ไมมี
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ
ความรู และการประยุกต
วทศ421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
2(0-6-0)
ไมมี
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัย
ปญหาต าง ๆ ดํ าเนิ นการวิ จั ยและการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลว
นํามาเรียบเรียงเปนรายงานพรอมทั้งสอดแทรก
ความรับผิดชอบตอสังคมอั นเปนประโยชน ตอ
วิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ
วทอ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
2(2-0-4)
2(2-0-4)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการ ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและ
พูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
การพูดในเนื้อหาเกีย่ วกับวิทยาศาสตร และ/
คณิตศาสตร
หรือคณิตศาสตร

เพิ่มรายวิชาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู

วทอ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและ
การเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตรเฉพาะสาขา
อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
ฝกการอานขอความภาษาอังกฤษในสาขาวิชา
ตาง ๆ ที่มีโครงสรางไมซับซอน

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและ
การเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตรเฉพาะสาขา
อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
ฝกการอานขอความภาษาอังกฤษในสาขาวิชา
ตาง ๆ ที่มีโครงสรางไมซับซอน
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เพิ่มรายวิชา พัฒนา
ทักษะการเรียนรู

เปลี่ยนรหัสอักษร
และเปลี่ยนจาก
วิชาเฉพาะสาขา
เปนวิชาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู
เปลี่ยนรหัสอักษร
และเปลี่ยนจาก
วิชาเฉพาะสาขา
เปนวิชาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู
เปลี่ยนจากวิชา
เฉพาะสาขาเปน
วิชาพัฒนาทักษะ
การเรียนรู

21. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไวอยางชัดเจนดังนี้
21.1 การบริหารหลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร
(2) คณาจารย ของภาควิ ชาเป นกลไกสํ าคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรั บผิ ด ชอบการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
(3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาค
การศึกษา
21.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(1) จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ และสถานฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหาหลักสูตร
(2) จั ด ให มี อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ และคอมพิ ว เตอร ใ นจํ า นวนที่
เพียงพอสําหรับนิสิต
(3) จัดใหมีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยพิเศษ
21.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวของนิสิตตลอดหลักสูตร
เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาทั้งทางดานการศึกษาตามหลักสูตร การดําเนินชีวิต และการจัดการปญหาดาน
ตางๆ
(2) มีอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนิสิต ที่พรอมจะใหคําแนะนําแกนิสิต
(3) มีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ซึ่งทําหนาที่สอน ใหคําแนะนําขั้นตอนและเทคนิค
เบื้องตนในการดําเนินงานและปฏิบัติงานโครงงานวิจัย
(4) มีการฝกงานและการดูงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการนํา
ความรูไปใชในการทํางานจริง
(5) มีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งดานวิชาการและการปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรม
และการเตรียมความพรอมของบัณฑิตในการประกอบอาชีพและการอยูรวมในสังคม
(6) มีการจัดสรรและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาแกนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี แตขาด
แคลนทุนทรัพย
21.4 ความตองการของแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
(1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
(2) มีการสํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป
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22. การพัฒนาหลักสูตร
มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป โดยนําผลการประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวย เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และไดมาตรฐานเกณฑขั้นต่ําของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรสาขาวิชาฟสิกส
ดัชนีมาตรฐานเพื่อใชในการกําหนดคุณภาพและพัฒนาการศึกษาคือ
(1) ความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(2) การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(3) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
(4) อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(6) บุคลากรจากองคกรภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 2548
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ภาคผนวก ข
วิพากษหลักสูตร
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