
แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 60 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต 

   

ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทวัไป xxxxx วชิาศึกษาทวัไป 

xxxxx วชิาศึกษาทวัไป 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาแกน) 

SBI0101  ชีววทิยา 1 

SBI0102  ปฏิบติัการชีววทิยา  

SCH0101 เคมี  

SMA0101 แคลคูลสั   

SPH0101 ฟิสิกส์  

SPH0102 ปฏิบติัการฟิสิกส์  

3(3-0-6) 

1(0-3-2) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

รวม  20 หน่วยกิต 

 

ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทวัไป xxxxx วชิาศึกษาทวัไป  

xxxxx วชิาศึกษาทวัไป  

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวชิาแกน) 

SCH0102 เคมี     

SCH0103 ปฏิบติัการเคมีพนืฐาน 

SMA0102 แคลคูลสั     

SPH0103 ฟิสิกส์     

SPH0104 ปฏิบติัการฟิสิกส์    

3(3-0-6) 

1(0-3-2) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

รวม  17 หน่วยกิต 

  



ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทวัไป xxxxx วชิาศึกษาทวัไป  

xxxxx วชิาศึกษาทวัไป  

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาบงัคบั) 

SPH0201 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์             

SPH0202 อิเล็กทรอนิกส์   

SPH0203 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า   

SPH0204 กลศาสตร์  

SPH0205 ปฏิบติัการฟิสิกส์ระดบักลาง  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

รวม  19 หน่วยกิต 

 

ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทวัไป xxxxx วชิาศึกษาทวัไป  

xxxxx วชิาศึกษาทวัไป  

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาบงัคบั) 

SPH0206 คอมพิวเตอร์สาํหรับฟิสิกส์ 

SPH0207 ฟิสิกส์ยคุใหม่   

SPH0208 ทศันศาสตร์เบืองตน้          

SPH0209  การสันและคลืน 

SPH0210 ปฏิบติัการฟิสิกส์ระดบักลาง   

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาเลือก) 

SPHxxxx  3(3-0-6) 

 

รวม  22 หน่วยกิต 

  



ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทวัไป xxxxx วชิาศึกษาทวัไป  3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาบงัคบั) 

SPH0211 กลศาสตร์ควอนตมั    

SPH0212 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ     

SPH0213 ระเบียบวธีิวจิยัทางฟิสิกส์  

SPH0214 ปฏิบติัการฟิสิกส์ระดบัสูง    

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาเลือก) 

SPHxxxx 

SPHxxxx 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

รวม  19 หน่วยกิต 

 

ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทวัไป xxxxx วชิาศึกษาทวัไป 3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาบงัคบั) 

SPH0215 ฟิสิกส์นิวเคลียร์      

SPH0216 ฟิสิกส์เชิงสถิติ            

SPH0217 ปฏิบติัการฟิสิกส์ระดบัสูง  

SPH0218 สัมมนาฟิสิกส์         

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

1(0-3-0) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาเลือก) 

SPHxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ

หรือสหกิจศึกษา) 

แผน   

SPH0401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   

แผน   

SPH0403 การเตรียมสหกิจศึกษา      

 

1(45) 

 

1(45) 

หมวดวชิาเลือกเสรี xxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม  18 หน่วยกิต 

  



ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ

หรือสหกิจศึกษา) 

แผน   

SPH04  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

แผน   

SPH0404 การสหกิจศึกษา  

 

6(560) 

 

6(560) 

รวม  6 หน่วยกิต 

 

ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา รหสัวชิา   ชือวชิา หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาบงัคบั) 

SPH0219 โครงงานฟิสิกส์   3(0-4-5) 

หมวดวชิาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาเลือก) 

SPHxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวชิาเลือกเสรี xxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม  9 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง  แบบ ไม่น้อยกว่า  

หน่วยกิต โดยออกฝึกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  สัปดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่  

ชวัโมง รายวิชาสหกิจศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งผ่านการเรียนรายวิชาแกนจาํนวน  หน่วยกิต วิชาบงัคบัไม่นอ้ย

กวา่  หน่วยกิต  

 


