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หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ฟสิกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส)
Master of Science (Physics)
M.Sc. (Physics)

ฟสิกส

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จะตองศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
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ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
สภาวิชาการเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย
8.2 อาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษา
8.3 นักวิทยาศาสตร
8.4 วิศวกรฝายขาย
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แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มุงเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู รวมทั้งพื้นฐานทางทฤษฎีอยางลึกซึ้ง จึงไดจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองตอผูที่
ประสงคจะเขาศึกษาตอในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ดังนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ต อ งศึ ก ษารายวิ ช าและทํ า
วิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 38 หนวยกิต ใชเวลาเรียนไมเกิน 5 ป
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแผน ก แบบ ก2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แผน ก แบบ ก2 เปนหลักสูตร
แบบเรียนหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 26 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต ซึ่ง
ประกอบดวย
1. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
26 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
17 หนวยกิต
1.2 วิชาเลือกไมนอยกวา
9 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะ 26 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ 17 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4016001
กลศาสตรดั้งเดิม
3(3-0-6)
Classical Mechanics
4016002
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
4016003
กลศาสตรควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
4016004
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Mathematical Physics
4016005
ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
Research Methodology
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รหัสวิชา
4016006
4016007
4016008

รหัสวิชา
4016101
4016102
4016103

รหัสวิชา
4016201
4016202
4016203
4016301
4016302
4016303
4016401

ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 1
Master’s Seminar in Physics 1
สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 2
Master’s Seminar in Physics 2
สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 3
Master’s Seminar in Physics 3

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
1.2.1 กลุมอัญมณีและแกว (Jewelry and Glass)
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตรแกวขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Glass Science
การเกิดสีในแกว
3(3-0-6)
Glass Coloration
อัญมณีวิทยา
3(3-0-6)
Gemology
1.2.2 กลุมฟสิกสนิวเคลียรและรังสี (Nuclear and Radiation
Physics)
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ฟสิกสนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Physics
รังสีวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Radiation Science
การตรวจวัดรังสีและอิเล็กทรอนิกสนิวเคลียร
3(3-0-6)
Radiation Detection and Nuclear Electronics
1.2.3 กลุมพลังงานและสิ่งแวดลอม (Energy and Environment)
ฟสิกสของพลังงาน
3(3-0-6)
Physics of Energy
พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Solar Energy and Applications
ฟสิกสสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Physics
1.2.4 กลุมฟสิกสสถานะของแข็ง (Solid State Physics)
ฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
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4016402
4016403
4016404
4016501
4016502

รหัสวิชา
4016601
4016602
4016603

รหัสวิชา
4016701

ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Physics of Semiconductor
วัสดุศาสตรและการวิเคราะห
3(3-0-6)
Materials Science and Characterization
เทคโนโลยีฟลมบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
1.2.5 กลุมทัศนศาสตรและเลเซอร (Optics and Laser)
ทัศนศาสตรและเลเซอร
3(3-0-6)
Optics and Laser
ออปโตอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Optoelectronics
1.2.6 กลุมวิชาเลือกอื่นๆ
ชื่อวิชา
กลศาสตรเชิงสถิติ
Statistical Mechanics
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
Special Topics in Physics 1
หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2
Special Topics in Physics 2
2. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
12 หนวยกิต

ขอกําหนดเฉพาะ
1. นั กศึ กษาอาจจะต องมี การปรับ พื้น รายวิช าตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
2. นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูมีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑที่กําหนดจะตอง
เรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
1555101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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4125101

ดังนี้

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students

3(3-0-6)

การใหรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส กําหนดรหัสวิชาเปน 7 หลัก

1

2

3

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7
หมายเหตุ

4

5

6

7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชา
401 หมายถึงหมวดวิชาฟสิกส
เลขตัวที่ 4

บงบอกถึงความยากงาย
6 หมายถึงระดับปริญญาโท

เลขตัวที่ 5

บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
ก. วิชาเฉพาะ
0 หมายถึงกลุมวิชาบังคับ
ข. วิชาเลือก
1 หมายถึงกลุมอัญมณีและแกว
2 หมายถึงกลุมฟสิกสนิวเคลียรและรังสี
3 หมายถึงกลุมพลังงานและสิ่งแวดลอม
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4 หมายถึงกลุมฟสิกสสถานะของแข็ง
5 หมายถึงกลุมทัศนศาสตรและเลเซอร
6 หมายถึงกลุมวิชาเลือกอื่นๆ
ค. วิทยานิพนธ
7 หมายถึงกลุมวิชาวิทยานิพนธ
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4016001 กลศาสตรดั้งเดิม
4016002 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
4016004 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

รหัสวิชา
4016003
4016005
4016006
xxxxxxx

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
กลศาสตรควอนตัม
ระเบียบวิธีวิจัย
สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 1
วิชาเลือก
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

รหัสวิชา
4016007
4016701
xxxxxxx
xxxxxxx

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 2
วิทยานิพนธ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
5(0-5-10)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

รหัสวิชา
4016008
4016701

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 3
วิทยานิพนธ
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
7(0-7-14)
8 หนวยกิต
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สรุป

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
วิทยานิพนธ
รวมไมนอยกวา

26
12
38

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4016001 กลศาสตรดั้งเดิม
3(3-0-6)
Classical Mechanics
กลศาสตร นิ ว ตั น การเคลื่ อนที่ ของระบบอนุภ าคและวั ตถุ แข็ ง เกร็ ง กลศาสตร
ลากรานจ กลศาสตรแฮมิลตันและการประยุกตในระบบอนุภาค ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี การแกวง
กวัดเล็กนอย
4016002

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
สมการของแมกซเวลล ศักยสเกลารและศักยเวกเตอร คลื่นระนาบ การสะทอนและ
การหักเหของคลื่นระนาบ สนามแมเหล็กไฟฟาในขอบเขตจํากัด การแผรังสี
4016003

กลศาสตรควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
สมการชเรอดิ ง เงอร สํา หรั บ ป ญ หาในระบบสามมิติ สปน และโมเมนตแ มเ หล็ ก
โมเมนตัมเชิงมุมรวม การประยุกตกลศาสตรควอนตัมในการศึกษาอะตอม โมเลกุล กลศาสตรเมทริกซ
ทฤษฎีการรบกวน และทฤษฎีการกระเจิง
4016004

ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Mathematical Physics
การวิเคราะหเวกเตอรและเมทริกซ ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน สมการอนุพันธ
และสมการอนุพันธยอย ฟงกชันพิเศษ อนุกรมฟูริเยรและการแปลงแบบฟูริเยร แคลคูลัสของการ
แปรผัน การประยุกตกับปญหาทางฟสิกส

รหัสวิชา
4016005

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
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ระเบียบวิธีวิจัยทางฟสิกส เทคนิคการออกแบบและวัดผล วิธีทางสถิติในงานวิจัย
วิ ท ยาศาสตร หลั ก การและการใช เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย พื้ น ฐาน การเขี ย นโครงงานวิ จั ย และรายงาน
วิทยาศาสตร คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย การอางอิงงานวิจัย
4016006

สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 1
1(0-2-1)
Master’s Seminar in Physics 1
การวิเคราะหผลงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในสาขาที่สนใจ เพื่อ
กําหนดแนวทางและกรอบงานวิจัย ระดับมหาบัณฑิต
4016007

สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 2
1(0-2-1)
Master’s Seminar in Physics 2
การวิเคราะหผลงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตที่สนใจ และนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธเบื้องตน
4016008

สัมมนาฟสิกส ระดับมหาบัณฑิต 3
1(0-2-1)
Master’s Seminar in Physics 3
การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต

กลุมวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4016101 วิทยาศาสตรแกวขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Glass Science
วัสดุผลึกและวัสดุอสัณฐาน ความหมายของแกว การเกิดแกว โครงสรางของแกว
สมบัติตางๆ ของแกว การทดสอบคุณสมบัติของแกว การวิเคราะหขั้นสูงของวัสดุแกว การประยุกตใช
แกวชนิดตางๆ การศึกษางานวิจัยดานวัสดุแกวขั้นสูงในบทความวิจัยในระดับนานาชาติ

รหัสวิชา
4016102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเกิดสีในแกว
3(3-0-6)
Glass Coloration
การเกิดสีในแกวโดยวิธีตางๆ การเกิดสีในแกวโดยธาตุทรานซิชัน การเกิดสีในแกว
โดยธาตุหายาก การเกิดสีในแกวโดยอนุภาคคอลลอยด การเกิดสีในแกวแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สมดุล
รีดักชัน-ออกซิเดชัน และสมบัติทางแสงของแกวสี
4016103

อัญมณีวิทยา

3(3-0-6)
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Gemology
ความหมาย ประวั ติ ข องอั ญ มณี การจํ า แนกและสมบั ติ ข องอั ญ มณี การตรวจ
วิเคราะหอัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีโดยวิธีตางๆ การเตรียมอัญมณีสังเคราะหและอัญมณี
เทียม
4016201

ฟสิกสนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Physics
สมบัติของนิวเคลีย ส โครงสรางทางนิวเคลีย ร แบบจําลองของนิวเคลียส อันตร
กิริยาของรังสีกับสสาร กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีชนิด
ตางๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิกิริยาฟชชันและฟวชัน แรงนิวเคลียร
4016202

รังสีวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Radiation Science
หลักการของฟสิกสยุคใหม การกระเจิงแบบตางๆ แบบจําลองของอะตอม การเกิด
รังสีเอ็กซ อันตรกิริยาของอนุภาคมีประจุกับสสาร อันตรกิริยาของโฟตอนกับสสาร การถายเทพลังงาน
และการดูดกลืนพลังงานของโฟตอนในสสาร การประยุกตใชรังสีดานตางๆ การศึกษางานวิจัยดานรังสี
วิทยาขั้นสูงในบทความวิจัยในระดับนานาชาติ
4016203

การตรวจวัดรังสีและอิเล็กทรอนิกสนิวเคลียร
3(3-0-6)
Radiation Detection and Nuclear Electronics
แหลงกําเนิดรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร สถิติและความผิดพลาดของการวัด
หัววัดรังสีแบบตางๆ การตรวจวัดและการวิเคราะหสัญญาณทางนิวเคลียร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทาง
นิวเคลียร เครื่องวัดนิวเคลียรแบบเคลื่อนที่
รหัสวิชา
4016301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ฟสิกสของพลังงาน
3(3-0-6)
Physics of Energy
พลังงานสภาพปจจุบันศักยภาพและปญหาเกี่ยวกับพลังงาน ฟสิกสของพลังงาน
แสงอาทิตย ฟสิกสของพลังงานนิวเคลียร ฟสิกสของพลังงานลม ฟสิกสของพลังงานใตพิภพ ฟสิกส
ของพลังงานน้ํา ฟสิกสของพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ฟสิกสของพลังงานจากชีวมวล ฟสิกสของ
พลังงานไฟฟา ฟสิกสของพลังงานรูปแบบตางๆ ในอนาคต
4016302

พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Solar Energy and Applications
รั ง สี ข องแสงอาทิ ต ย แ ละปริ ม าณที่ ใ ช ไ ด ทฤษฎี ข องตั ว เก็ บ รั ง สี แ บบแผ น ราบ
สมรรถนะของตัวเก็บรังสีแผนราบ ตัวเก็บรังสีแบบรวมรังสี เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ระบบ
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ทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย การออกแบบระบบทําความรอนดวยแสงอาทิตย การทําความเย็นดวย
แสงอาทิตย เศรษฐศาสตรของกระบวนการแสงอาทิตย
4016303

ฟสิกสสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Physics
กฎทางอุ ณ หพลศาสตร แ ละร า งกายมนุ ษ ย มลพิ ษ ทางเสี ย ง โครงสร า งและ
องคประกอบของบรรยากาศ ปรากฏการณเรือนกระจก ภาวะโลกรอน วัฏจักรน้ํา น้ําในบรรยากาศ
และเมฆ ฟสิกสสําหรับพื้นพิภพ พลังงานสําหรับการดํารงชีวิต
4016401

ฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสรางผลึกและการเลี้ยวเบน พลังงานยึดเหนี่ยวของผลึก การสั่นของแลตทิช
สมบัติเชิงความรอนและโฟนอน ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระของโลหะ ผิวเฟอรมี ทฤษฎีแถบพลังงานของ
ของแข็ง สารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีดรูดสําหรับโลหะ ทฤษฎีซอมเมอรเฟลด แลตทิซผลึก สารกึ่งตัวนําเอก
พันธและไมเอกพันธ สารไดอิเล็กทริก และสารเฟอรโรอิเล็กทริก ขอบกพรองในผลึก

รหัสวิชา
4016402

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Physics of Semiconductor
สมบัติของสารกึ่งตัวนํา บริลโลวานโซน โครงสรางแถบพลังงาน สารเจือปนและ
ความเข ม ข น ของพาหะ ความสั ม พั น ธ ข องแครเมอร แ ละโครนิ ก การดู ด กลื น แสง การสะท อ น
การเปลงแสง สภาพนําไฟฟาเชิงแสง สมบัติเชิงไฟฟาและผลของฮอลล สมบัติเชิงแมเหล็ก โครงสราง
วิวิธพันธ บอควอนตัม รอยตอพี-เอ็น รอยตอสารกึ่งตัวนํา-โลหะ รอยตอพี-ไอ-เอ็น และการประยุกตใช
สารกึ่งตัวนํา สภาพนํายวดยิ่ง
4016403

วัสดุศาสตรและการวิเคราะห
3(3-0-6)
Materials Science and Characterization
สารละลายของแข็งและสมดุลเฟส การเปลี่ยนเฟสและการใหความรอน โลหะและ
อโลหะ สารกึ่งตัวนํา โลหะผสมของเหล็กและไมใชเหล็ก วัสดุเซรามิก วัสดุพอลิเมอร วัสดุประกอบ
โครงสรางและสมบัติทางกายภาพของวัสดุชนิดตางๆ และการวิเคราะหสมบัติของวัสดุดวยเทคนิค
ตางๆ
4016404

เทคโนโลยีฟลมบาง

3(3-0-6)
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Thin Films Technology
โครงสร า งผลึ ก ความบกพร อ งในของแข็ ง แผนภาพเฟส การก อ กํ า เนิ ด และ
โครงสรางของฟลมบาง อุณหพลศาสตรของการเกิดฟลมบาง ระบบสุญญากาศและอุปกรณที่เกี่ยวของ
เทคนิ ค การเคลื อ บฟ ล ม บางด ว ยวิ ธี ก ารเคลื อ บด ว ยไอสารเคมี การระเหยสารในสุ ญ ญากาศ
การสปตเตอร การฝงไอออน การหาลักษณะเฉพาะของฟลมบาง สมบัติทางไฟฟา และทางแสงของ
ฟลมบาง
4016501

ทัศนศาสตรและเลเซอร
3(3-0-6)
Optics and Laser
สมบัติเชิงคลื่นของแสง สมการคลื่น ความเร็วเฟสและความเร็วกลุม ทัศนศาสตร
กายภาพ การกระจาย การเลี้ยวเบนแบบเฟรานโฮเฟอรและแบบเฟรแนล หลักการของฮอยเกนสเฟรแนล การแทรกสอดเนื่องจากสองลําแสงและมากกวาสองลําแสง แสงและเลเซอร การปลอยแสง
และการดูดกลืนแสง อันตรกิริยาของแสงกับสสาร หลักการพื้นฐานของเลเซอร การดูดกลืนและ
การปลอยแสงแบบธรรมชาติ การปลอยแสงแบบกระตุน ตัวสั่นพองเชิงแสง เลเซอรคาวิตี้ โหมดของ
เลเซอร โครงสรางและการทํางานของเลเซอรชนิดตางๆ และการประยุกตใชเลเซอร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4016502 ออปโตอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Optoelectronics
ธรรมชาติ ข องแสง ทฤษฎี ก ารแผ ข องแสงในตั ว กลาง การมอดู เ ลตแสงโดย
ปรากฏการณอิเล็กโทรออปติก ปรากฏการณอะคูสโตออปติก และปรากฏการณฟาราเดย อุปกรณ
แสดงผลซึ่งทํางานดวยวิธีการเปลงแสง โฟโตลูมิเนสเซนซและแคโทดลูมิเนสเซนซ อุปกรณแสดงผล
แบบพลาสมาและแบบผลึกเหลว หลักการของอุปกรณตรวจวัดเชิงแสง โครงสรางและลักษณะเฉพาะ
ของเสนใยนําแสง การประยุกตใชเสนใยนําแสง การมอดูเลตสัญญาณแสง แบบแอนะล็อก แบบดิจิทัล
และการประยุกตใชงานทางดานอิเล็กโทรออปติกส
4016601

กลศาสตรเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
อุณหพลศาสตร หลักทั่วไปของกลศาสตรเชิงสถิติ ทฤษฎีเอนเซมเบิล การแจกแจง
แบบแมกซเวลล-โบลทซมานน เฟอรมี-ดิแรก และโบส-ไอนสไตน การประยุกตกลศาสตรเชิงสถิติกับ
ระบบตางๆ เชน ความรอนจําเพาะในของแข็ง การแผรังสีของวัตถุดํา และสารพาราแมกเนติก
4016602

หัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
3(3-0-6)
Special Topics in Physics 1
การศึ ก ษาองค ค วามรู ที่ น า สนใจทางสาขาฟ สิ ก ส ภายใต ก ารกํ า หนดของ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4016603

หัวขอพิเศษทางฟสิกส 2

3(3-0-6)
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Special Topics in Physics 2
การศึกษาองคความรูที่นาสนใจทางสาขาฟสิกสที่ไมซ้ํากับหัวขอพิเศษทางฟสิกส 1
ภายใตการกําหนดของกรรมการบริหารหลักสูตร
กลุมวิชาวิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4016701 วิทยานิพนธ
12(0-12-24)
Thesis
การวิจัย พัฒนาทางดานฟสิกส ฟสิกสประยุกต ที่นาสนใจหรือที่เกี่ยวของ ระดับ
ปริญญาโท ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
กลุมวิชาปรับพื้น
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
ทักษะในการฟ ง การพูด การอ า น และการเขี ย นภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและสรุปใจความสําคัญของเอกสาร
ทางวิ ช าการจากสิ่ งพิ ม พ และสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส เ พื่ อการทํ า วิ จัย การเขี ย นบทคั ดย อ งานวิ จัย และ
บทความวิจัย
4125101

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Students
ทั ก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคนและอางอิง ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
เพื่อประยุกตใชในการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย

