หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาฟิ สิกส์ หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2559
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิ สิกส์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่ อภาษาไทย
: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Physics
2. ชื่ อปริญญา
ชื่ อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิ สิกส์ )
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Physics)
ชื่ อย่ อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ฟิ สิกส์ )
(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Physics)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
48 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้ รับอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรจากอนุสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ...1./2559 เมื่อวันที่ .29... เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ .4/2559
เมื่อวันที่ ..2. เดือน ..พฤษภาคม... พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี
การศึกษา 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิจยั / นักวิทยาศาสตร์
(2) ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน
(3) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ ทางด้ านวิทยาศาสตร์
(4) ประกอบอาชีพอิสระ
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ปัจจุบันของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ทั้งด้ านการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ วิกฤติด้านพลังงาน
การขาดแคลนทรั พยากรธรรมชาติ ซึ่ งสร้ างปั ญหาในการดาเนินชี วิตประจาวันของทุกคน จึงทาให้ เกิดการแข่ งขันในการพัฒนา
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้ างองค์ ความรู้ มาแก้ ปัญหาดังกล่ าว โดยที่การพัฒนาต่ างๆเหล่ านี้จะต้ องมีการเรี ยนรู้ เพื่ อเข้ าใจ
ธรรมชาติ และสามารถนาความรู้ ที่ได้ น้ัน มาสร้ างเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมใหม่ เพื่ อให้ มีประโยชน์ ต่อการดาเนินชี วิตอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้วิชาฟิ สิ กส์ เป็ นวิท ยาศาสตร์ สาขาหนึ่ง ที่มีความส าคัญ ในการศึ ก ษาและทาความเข้ าใจในการเปลี่ย นแปลงทาง
ธรรมชาติ เพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ จึงมีความจาเป็ นอย่ างมากในการผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิ สิ กส์ ที่มีความรู้ ความสามารถ
ระดับสู ง โดยมุ่งเน้ นไปทางด้ านฟิ สิกส์ เชิงทดลองเพื่อผลิตงานวิจยั และสร้ างนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาและการแข่ งขันของประเทศในระดับนานาชาติ
จากการทาสารวจกลุ่มวิจัยต่ างๆของภาควิชาฟิ สิ กส์ ในประเทศ พบว่ าถึงแม้ ส่วนใหญ่ เป็ นฟิ สิ กส์ เชิ งทดลองแต่ มักใช้
เครื่ องมือวิจยั ทีส่ ั่งซื้อจากต่ างประเทศและไม่ ได้ เน้ นการสร้ างนวัตกรรม ดังนั้นทางภาควิชาจึงมีความต้ องการเปิ ดหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ ที่ม่ ุงเน้ นในการสร้ างความเป็ นเลิศทางด้ านฟิ สิ ก ส์ เชิ งทดลอง เพื่ อเป็ นการสร้ างองค์ ความรู้ และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ โดยสามารถสร้ างนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ งานได้ จริ ง เพื่ อลดการ
พึง่ พาเทคโนโลยีจากต่ างประเทศ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันในระดับนานาชาติ

11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ เป็ นหมวดวิชาที่อาศัยการพิสูจน์ ด้วยเหตุและผลในการอธิบายปรากฏการณ์ ต่างๆในธรรมชาติ เป็ นหมวด
วิชาที่พัฒนาคนในสั งคมให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ และเข้ าใจด้ วยเหตุและผล ด้ วยการพิสูจน์ ให้ เห็นจริ งด้ วยการทาซ้าได้ เป็ น
หมวดวิชาที่ฝึกพฤติกรรมของคนในสั ง คมรู้ จักที่จ ะยอมรั บการเปลี่ยนแปลง มองโลกกว้ า งและด้ วยความเข้ าใจ ถ้ าหากทาให้
พฤติกรรมต่ างๆเหล่ านีฝ้ ังจนเป็ นนิสัยของคนในสังคมหรื อทาให้ คนมีจติ และความคิดวิวฒ
ั น์ ทางวิทยาศาสตร์ ก็อาจทาให้ เกิดสังคมที่
สงบ และผู้คนในสังคมอยู่กนั อย่ างผาสุ กได้ เมื่อความรู้ เหล่ านีถ้ ูกนาไปใช้ ในทางสร้ างสรรค์ เกิดสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรจาเป็ นต้ องมีการพัฒนา เพื่อให้ มคี วามทันสมัยและสอดคล้ องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้ อง
กับการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจอย่ างหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัย นั่นคือสร้ างสรรค์ ผลงานวิจัยและบุคลา
การทีเ่ กีย่ วข้ อง หลักสู ตรนีม้ ่ งุ เน้ นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการสร้ างสรรค์ งานวิจยั โดยตรง
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/
ภาควิชาอื่น หรื อต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา /หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามเป็ นผู้นาในการวิจยั ขั้นสู ง พร้ อมทั้งมี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่ อสังคมและมุ่งมัน่ ในการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสาคัญ
เมื่อพิจารณาการเติบโตของประเทศพัฒนาแล้ ว ไม่ ว่าจะเป็ นทางด้ านเศรษฐกิจ การสื่ อสารคมนาคม การสาธารณสุ ข และ
อื่นๆ ล้ วนแต่ มีจุดกาเนิดจากการที่ผู้คนมีความรู้ จริ งในวิชาวิทยาศาสตร์ ถึงระดับที่สามารถนาไปประยุกต์ ต่อยอดเป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขัน สร้ างงาน ลดการพึ่งพาประเทศอื่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ฟิ สิ กส์ เป็ น
เสาหลักของวิชาวิทยาศาสตร์ ทีเ่ มื่อศึกษาและเข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ แล้ ว สามารถแตกแขนงเป็ นองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ได้ ไม่ จบ
สิ้น ภาควิชาฟิ สิ กส์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาเอก ผู้รู้ ลึก รู้ จริง เน้ นการวิจัยเพื่อองค์
ความรู้ ใหม่ ด้านฟิ สิกส์ เชิงทดลองเพื่อผลิตงานวิจยั และสร้ างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่
ก่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาและการแข่ งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และศักยภาพทั้งในเชิงลึกและกว้ างในแขนงวิชาฟิ สิ กส์ ที่ศึกษา สามารถเรียนรู้
และสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ แก่ วงวิชาการทางด้ านวิทยาศาสตร์
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพในการท าวิ จัย เรี ย นรู้ และต่ อ ยอด สร้ างสรรค์ ง านวิ จัย ให้ กับ วงวิช าการทั้ง ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในการดาเนินการวิจยั ในแขนงวิชาฟิ สิกส์
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถออกแบบ ดาเนินโครงการวิจัยที่สาคัญ และให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องที่ซับซ้ อนเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาฟิ สิกส์ เพื่อสามารถนามาสร้ างอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลองขึน้ มาเองได้

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางฟิ สิกส์ ฟิ สิกส์ ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ หรื อ สาขาวิชาที่สัมพันธ์ กันและ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 3.25 กรณีมีคะแนนต่ากว่ า 3.25 ต้ องมีผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ และผ่ านการ
พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจาหลักสู ตร
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ อง
ไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

3) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ เน้ นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่ งเริ่มตั้งแต่
ภาคการศึ กษาที่ 1 ดังนั้นนักศึ กษาจึงต้ อ งมีความรู้ พื้นฐานและทักษะทางคณิตศาสตร์ และฟิ สิ กส์ ที่จะเริ่ มต้ นทางานวิจัยทางด้ าน
ฟิ สิกส์ และฟิ สิกส์ เชิงการทดลองได้ ต้งั แต่ แรกเข้ าศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) กรณีนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นๆทีไ่ ม่ ใช่ สาขาวิชาฟิ สิกส์ จัดให้ มกี ารเรียนปรับพื้น
รายวิชาในระดับปริญญาโท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
2) จัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่ าน และเขียน
3) ให้ นักศึกษาทาหน้ าทีผ่ ้ชู ่ วยสอนในการเรียนวิชาปฏิบัตกิ ารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4) จัดให้ มอี าจารย์ ทปี่ รึกษาเพื่อทาหน้ าทีก่ ากับดูแลและให้ คาแนะนาทางด้ านวิชาการทีจ่ ะเป็ นการเพิม่ พูนความรู้และ
ทักษะทีจ่ าเป็ นในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
48 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แ บ บ 1 . 1 แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ น้ น ก า ร วิ จั ย โ ด ย ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
องค์ ความรู้ ใหม่
1) วิชาสัมมนา (ไม่ นบั หน่ วยกิตรวม)
2 หน่ วยกิต
2) วิชาวิทยานิพนธ์
48 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดย อักษรย่ อ ฟ / PC หมายถึง
อักษรย่ อของสาขาวิชาฟิ สิกส์
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ฟ. 871 สัมมนา 1
1(0-3-6)
PC 871 Seminar 1
ฟ. 872 สัมมนา 2
1(0-3-6)
PC 872 Seminar 2
ฟ. 901 วิทยานิพนธ์
48(0-0-144)
PC 901 Dissertation
3.1.4 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ฟ. 901วิทยานิพนธ์
8 หน่ วยกิต
รวม

ภาคเรียนที่ 2
ฟ.901 วิทยานิพนธ์
ฟ.871 สัมมนา 1
รวม

8 หน่ วยกิต

8 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ฟ. 901 วิทยานิพนธ์
ฟ. 872 สัมมนา 2
รวม

ภาคเรียนที่ 2

8 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ฟ.901 วิทยานิพนธ์

8 หน่ วยกิต

รวม

8 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ฟ.901 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2
8 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต

ฟ.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ฟ. 871 สัมมนา 1
1(0-3-6)
PC 871 Seminar 1
อภิ ปราย วิเคราะห์ และค้ น คว้ า เพื่ อ ให้ เกิด ความรู้ ความเข้ าใจอย่ า งลึก ซึ้ง ในหั วข้ อ ทางฟิ สิ ก ส์ ที่เ ป็ นองค์ ค วามรู้ ใ หม่
ตลอดจนประเด็นทีน่ ่ าสนใจ โดยใช้ บทความ และเอกสารต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง (วัดผลการศึกษาด้ วยระดับ P หรื อ N)
Seminar on Physic topics for new and interesting concept, as well as discussion, analysis and research of new
knowledge of Physics from related publication or database documents. (P or N)
ฟ. 872 สัมมนา 2
1(0-3-6)
PC 872 Seminar 2
การนาเสนอความก้ าวหน้ างานวิจัยในสาขาฟิ สิ กส์ ในหัวข้ อที่เกี่ยวกับการทาวิจัยสาหรั บการทาวิทยานิพนธ์ เนื้อหาที่
นาเสนอต้ องผ่านการสรุปผลเชิงวิเคราะห์ อย่ างมีข้ันตอนทีช่ ัดเจน (วัดผลการศึกษาด้ วยระดับ P หรื อ N)
Presentation of research progress in Physic topics related to dissertation topic, the presentation content must go
through the summary of the analytical procedures. (P or N)
ฟ.901 วิทยานิพนธ์
48(0-0-144)
PC 901 Dissertation
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาหรื อสร้ างนวัตกรรมใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาฟิ สิ กส์ การสร้ าง
โครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั การเขียนวิทยานิพนธ์ การนาเสนอ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการ
ทาวิจยั
Research for a development or innovation on science and technology based on Physics concept, Research
methodology, Writing academic disseration and journals for publication, and research ethics.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ในหลักสู ตรมีวชิ าวิทยานิพนธ์ และวิชาสัมมนาที่ม่ ุงเน้ นให้ นักศึกษาทางานวิจัยให้ เกิดผลงานเป็ นองค์ ความรู้ ใหม่ หรื อพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยต้ องผ่านกระบวนการทาวิจัยที่ถูกต้ อง และมุ่งเน้ นการสร้ างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ วิทยานิพนธ์ ทนี่ ักศึกษาสนใจ สามารถใช้ ทฤษฎีทางฟิ สิกส์ มาอธิบาย วิเคราะห์ คานวณ และประมวลผลที่ได้ จากการทา
การทดลองและมีการนาเสนอผลงานต่ อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยนั้น ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก

สถาบัน รวมถึงให้ มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานในระดับ ชาติ/นานาชาติ ตามคาชี้แนะของอาจารย์ ที่ปรึกษา โดยจะต้ องเป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ การทางานวิจยั เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่ ผลงานใหม่ ตลอดจนการต่ อยอดทางวิชาการ
โดยใช้ ศักยภาพของส่ วนสนับสนุนทีม่ อี ยู่
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 1 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ ภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
2) นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษโดยให้ อยู่ในดุลยพินิจ ของอาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการหลักสู ตร
สาขาวิชาฟิ สิกส์ เพื่อให้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวม
ไม่ น้อยกว่ า 5 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
2) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นักศึกษาสามารถยื่นสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ ต้งั แต่ ภาคแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
2) การสอบวัดคุณสมบัติจะประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ าหลักเกณฑ์ การสอบให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศของหน่ วยงาน
3)
นั ก ศึ กษาต้ องสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ได้ ระดั บ P (ผ่ าน) ภายใน 3
ครั้ ง ในระยะเวลา
4 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ ภาคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบทุกครั้งจะ
บันทึกไว้ ในระเบียน หากมีเหตุผลและความจาเป็ นให้ ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบของหน่ วยงาน
5.6 การเตรียมการ
อาจารย์ ที่ปรึ กษาจะเป็ นผู้จัดหาอุปกรณ์ เครื่ อ งมื อที่ต้ องใช้ ใ นการทาวิทยานิพนธ์ และมีก ารมอบหมายงานให้ กับ
นักศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยนักศึ กษาจะต้ องรายงานความก้ าวหน้ าของผลงานวิจัยเป็ นระยะต่ ออาจารย์ ที่ปรึกษา และในรู ปของ
สัมมนาต่ อคณะกรรมการในสาขาวิชา
5.7 กระบวนการประเมินผล
สาขาวิชาจะประเมินผลงานของนักศึกษาจากผลงานทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ หรื อสิทธิบัตร และจากการสอบวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้
1) การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
2) การวัดผลวิชาสั มมนา การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่ าน) และ
ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการวัดผลให้ เป็ นไปตามแผนการสอน
3) มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ก่อนสาเร็จการศึกษา
2.2
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตของผู้ใช้ บัณฑิต โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม
3) ประเมินตาแหน่ ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่นในระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัตดิ ้ านอื่นๆ ของบัณฑิต
จะจบการศึกษา
5) ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้ านความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่
กาหนดในหลักสู ตร ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสู ตรให้ ดี
ยิง่ ขึน้ ด้ วย
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์ พเิ ศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัตอิ ื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา

3.

เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
2) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
4) ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแต่ งตั้ง และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทพี่ มิ พ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมทั้งบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text)
ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัย
5) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่ อง หลักเกณฑ์ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง
6) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

