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สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ซึ่งปรับปรุง
จากหลักสูตร พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ในการจั ด ทําหลั กสู ตรนี้ได จั ดทํ าตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
รวมทั้งใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในอันที่
จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มี ความเชี่ยวชาญในวิ ชาชีพและเทคโนโลยี เปนที่ยอมรับในระดั บ
สากล โดยเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเปนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหมี
ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งคาดวา
หลักสูตรในลักษณะนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตไดสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะกอใหเ กิดประโยชนตอสังคมส วนรวมและประเทศชาติ
ตอไป
หัวหน้ าสาขาวิชา :
ดร. นริศร บาลทิพย

Ph.D. (Materials Science and Engineering)
The Pennsylvania State, University, USA

คณาจารย์ :
ผศ.จรัส บุณยธรรมา

วท.ม.(ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.บดินทรชาติ สุขบท วท.ม.(การสอนฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ.สุชาติ สุภาพ
วท.ม.(ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผศ. กิติพัฒน อนุรักษฤๅนนท วศ.ม.(นิวเคลียรเทคโนโลยี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.มรกต พุทธกาล
วท.ด.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ดร.อัคคพงศ พันธุพฤกษ

ปร.ด.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ดร.วรนุศย ทองพูล
ปร.ด.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ดร. นิธิวัฒน ชูสกุล
Ph.D. (Geophysics)
Kyoto University, Japan
ดร.สุรฤทธิ์ ปเพราะ
วท.ด.(ฟสิกสเชิงเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ทักษกมนต วิจักษณธนาวุฒิ วท.ด.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.ศราวุธ ใจเย็น
วศ.ด.(วิศวกรรมนิวเคลียร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ
Ph.D. (Physics)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ภูริพัฒน กันธา
วท.ด.(วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
วท.ด. (วัสดุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายวานิช โสภาสพ
วท.ม.(พลังงานทดแทน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวจันทนี อุทธิสินธุ
คม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายกิจธนาพัฒน บรรดลนพรัตน วท.ม.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นางสาวชนกนันท บางเลี้ยง
วท.ม.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวฉันทนา สาลวัน
วท.ม.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นางสาวณัฐรดา สถาวร
วท.ม.(ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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นายเดี่ยว อภัยราช
นางสาวอันชัญ หมวกงาม
ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วท.ม.(ฟสิกสประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ลาศึกษาตอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
Bachelor of Science Program in Applied Physics

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกสประยุกต)
ชื่อยอภาษาไทย
วท.บ. (ฟสิกสประยุกต)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Applied Physics)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
B.Sc. (Applied Physics)
โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลุมวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

134
33
6
15
6
1
5
95
28
45
15
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
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รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-002

มนุษยกับสังคม
Man and Society
01-110-003
มนุษยสัมพันธ
Human Relations
01-110-004
สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
01-110-009
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Development of Social and Life Quality
01-110-011
เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics
01-110-012
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-210-002
01-210-004
01-210-005
01-210-007
01-210-008
01-210-013

การสืบคนสารนิเทศ
Information Retrieval
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
จิตวิทยาองคกร
Organizational Psychology
ตรรกวิทยาทั่วไป
Introduction to Logic
การใชเหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture

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)

312
07-000-001

ความซาบซึ้งในศิลปะ
Art Appreciation
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต

3(2-2-5)

รายวิชาภาษาไทย 3 หน่ วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
01-310-005
การอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Reading for Improving Life Quality
01-310-006
การอานและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานบังคับ โดยศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
ให้ ศึกษา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-121-045
สถิติทั่วไป
General Statistics

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(2-2-5)

3(3-0-6)
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และให้ เลือกศึกษา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-110-045
คณิตศาสตร
Mathematics
09-210-015
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry for Daily Uses
09-210-033
เทคโนโลยีสีเขียว
Green Technology
09-311-051
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
09-410-041
มนุษยและวิทยาศาสตรกายภาพ
Man and Physical Science
09-410-044
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology
09-416-056
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
01-610-002
กีฬาประเภททีม
Team Sports
01-610-003
นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-001
01-010-006
01-010-009

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน
Thai Life Style in Globalization
ภูมิปญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
Thai Wisdom for Suffciency Life
ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
Learning Skill for Success

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)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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01-010-010
01-010-011
09-090-009

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
การจัดและการบริหารคายพักแรม
Organization and Administration in Camping
เทคโนโลยีกับโลกาภิวัฒน
Technology and Globalization

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

หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 28 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151
09-111-152
09-111-337
09-210-125
09-210-126
09-311-148
09-311-149
09-410-131
09-410-132
09-410-133

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
สมการเชิงอนุพันธ
Differential Equations
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
ฟสิกส 1
Physics 1
ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
ฟสิกส 2
Physics 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
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09-410-134

ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2
09-416-455
การตรวจสอบแบบไมทําลาย
Non-Destructive Testing
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-132-101
09-410-261
09-411-251
09-411-252
09-412-351
09-413-352
09-415-331
09-415-353
09-416-351
09-416-352
09-416-353
09-416-354

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

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming 1
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
กลศาสตร
3(3-0-6)
Mechanics
การสั่นและคลื่น
3(3-0-6)
Vibration and Wave
แมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetism
อุณหพลศาสตร์ และฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Thermodynamics and Statistical Physics
ฟสิกสยุคใหม
3(3-0-6)
Modern Physics
กลศาสตรควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
Metrology and Instrumentation
ปฏิบัติการมาตรวิทยาและเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
Metrology and Instrumentation Laboratory
วัสดุศาสตรและการวิเคราะหวัสดุ
3(3-0-6)
Materials Science and Materials Characterization
ปฏิบัติการวัสดุศาสตรและการวิเคราะหวัสดุ
1(0-3-1)
Materials Science and Materials Characterization Laboratory
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09-417-251
09-417-252
09-419-250
09-419-251
09-419-252
09-419-461
09-419-465
09-419-466
กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
09-410-271
09-410-273
09-410-274
09-415-355
09-415-357
09-415-359

อิเล็กทรอนิกส
Electronics
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
Electronics Laboratory
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง
Intermediated Physics Laboratory
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
การเขียนแบบสําหรับฟสิกสประยุกต
Drawing for Applied Physics
สัมมนาทางฟสิกสประยุกต
Seminar in Applied Physics
โครงงานดานฟสิกสประยุกต 1
Project in Applied Physics 1
โครงงานดานฟสิกสประยุกต 2
Project in Applied Physics 2
หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
ดาราศาสตรเบื้องตน
Introduction to Astronomy
ธรณีฟสิกสเบื้องตน
Introduction to Geophysics
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
Introduction to Meteorology
ฟสิกสนิวเคลียร
Nuclear Physics
ฟสิกสสถานะของแข็ง
Solid State Physics
เทคโนโลยีนิวเคลียรและการประยุกต
Nuclear Technology and Applications

3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-4-1)
2(0-8-2)

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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09-416-254
09-416-256
09-416-273
09-416-361
09-416-458
09-417-261
09-417-262
09-417-354
09-417-355
09-417-358
09-417-459
09-419-451
รายวิชาอืน่ ๆ
09-410-141
09-410-142

วัสดุชีวภาพเบื้องตน
Introductin to Biomaterials
ฟสิกสของรางกาย
Physics of the Body
ภัยพิบัติธรรมชาติ
Natural Disaster
เสนใยนําแสงและการประยุกต
Fiber Optics and Applications
เทคโนโลยีสูญญากาศและฟลมบาง
Vacuum and Thin Film Technology
วงจรดิจิตอลและการออกแบบ
Digital Circuit and Design
ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบ
Digital Circuit and Design Laboratory
ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต
Microcontroller and Applications
ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต
Microcontroller and Applications Laboratory
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensors and Transducers
ออปโตอิเล็กทรอนิกส
Optoelectronics
หัวขอพิเศษทางฟสิกสประยุกต
Special Topics in Applied Physics
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
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09-410-143

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
09-410-144
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
09-410-151
ฟสิกสพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics 1
09-410-152
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
1(0-3-1)
Fundamental Physics Laboratory 1
09-410-153
ฟสิกสพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental Physics 2
09-410-154
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 2
1(0-3-1)
Fundamental Physics Laboratory 2
09-410-155
ฟสิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Physics
09-410-156
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
หมายเหตุ รายวิชาอื่นๆ เปดใหสําหรับคณะวิชาชีพอื่น สามารถเลือกศึกษาได
กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่ วยกิต
ให้ ศึกษา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-301

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
และให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-302
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
09-001-303
ฝกงาน
On the Job Training
09-001-304
ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

1(0-2–1)

6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)
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หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แตตองไมซ้ํากับวิชา
ในแผนการศึกษา โดยเลือกเรียนวิชาตามความถนัด ความสนใจ หรือเปนวิชาชีพที่เสริมความรอบรู
แผนการศึกษา :
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx
01-320-001
01-610-xxx
09-111-151
09-210-125
09-210-126
09-410-131
09-410-132

เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เลือกจากกลุมวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
แคลคูลัส 1
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
ฟสิกส 1
ปฏิบัติการฟสิกส 1
รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

xx-xxx-xxx
01-320-002
09-111-152
09-121-045
09-311-148
09-311-149
09-410-133
09-410-134

เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แคลคูลัส 2
สถิติทั่วไป
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
ฟสิกส 2
ปฏิบัติการฟสิกส 2
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1

3
3
0

0
0
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
1

3
3
3
3
1
0
3
3
1
0
18 หน่ วยกิต

0
0
3
0
3

6
6
1
6
1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
x
3
2
3
3
3
3
3
3
1
0
3
3
1
0
20 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
x
2
0
0
0
3
0
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
5
6
6
6
1
6
1
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xxx-xxx
01-320-006
09-111-337
09-132-101
09-411-251
09-417-251
09-417-252
09-419-252

เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
เลือกจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
สมการเชิงอนุพันธ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
กลศาสตร
อิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
การเขียนแบบสําหรับฟสิกส
ประยุกต
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

01-310-xxx
09-410-261
09-412-351
09-415-331
09-416-351
09-416-352

เลือกจากกลุมวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
แมเหล็กไฟฟา
ฟสิกสยุคใหม
มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด
ปฏิบัติการมาตรวิทยาและ
เครื่องมือวัด
09-416-455 การตรวจสอบแบบไมทําลาย
09-419-250 ปฏิบัติการฟสิกสขนั้ กลาง
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2
3
3
3
3
3
1
1

x
2
3
2
3
3
0
0

x
2
0
2
0
0
3
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
5
6
5
6
6
1
1

19 หน่ วยกิต

2
3
3
3
3
0

2
0
0
0
0
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
6
6
6
6
1

3
3
2
0
21 หน่ วยกิต

0
6

6
2

หน่ วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
1

ปฏิบัติ
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-320-xxx เลือกจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
09-001-301 การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
09-411-252 การสั่นและคลื่น
09-413-352 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ
09-415-353 กลศาสตรควอนตัม
09-416-353 วัสดุศาสตรและการวิเคราะหวัสดุ
09-416-354 ปฏิบัติการวัสดุศาสตรและการ
วิเคราะหวัสดุ
09-419-251 ปฏิบัติการฟสิกสขนั้ สูง
09-419-461 สัมมนาทางฟสิกสประยุกต
รวม

3
1

2
0

2
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
1

3
3
3
3
1

3
3
3
3
0

0
0
0
0
3

6
6
6
6
1

2
0
1
0
20 หน่ วยกิต

6
3

2
1

แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-001-302 สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

6
0
6 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-419-465 โครงงานดานฟสิกสประยุกต 1
รวม

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6

3
x
3
x
3
x
3
x
1
0
19 หน่ วยกิต

x
x
x
x
4

x
x
x
x
1

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
09-41x-xxx
09-419-466

เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
โครงงานดานฟสิกสประยุกต 2
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
x
3
x
3
x
2
0
11 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
x
x
x
8

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
x
x
2
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แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝกงาน
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
xx-xxx-xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6

3
x
3
x
12 หน่ วยกิต

x
x

x
x

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-303

ฝกงาน

รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-304 ปญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-419-465 โครงงานดานฟสิกสประยุกต 1
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-41x-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-419-466 โครงงานดานฟสิกสประยุกต 2
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
0
3 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
3

3
x
3
x
3
x
3
x
1
0
16 หน่ วยกิต

x
x
x
x
4

x
x
x
x
1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
x
2
0
5 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
x
8

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
2
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-002

มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของสังคมศาสตร ความหมายองคประกอบ
ของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหนาที่ของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
เอกลั ก ษณ แ ละค านิ ยมของสั ง คมไทย ความหมายและลั ก ษณะของพฤติ ก รรม
มนุษย การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การ
จําแนกความแตกตางทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคมตางๆ
Concepts, scope and importance of social science, elements and roles of society
and cultures, uniqueness and values of Thai society, human behaviors and social
administration, social and cultural changes, and social problems

01-110-003

มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ พฤติกรรมมนุษย มนุษย
สัมพันธในครอบครัว มนุษยสัมพันธตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของ
ศาสนากั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นหน ว ยงานและการปฏิ บั ติ ง าน
แรงจูงใจในการทํางาน ผูนํากับมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และการฝกอบรม
เพื่อมนุษยสัมพันธ
Theories related to human relations, human behavior, human relations in
families, human relations based on Thai culture and Buddhism, human relations
in working organizations, motivation, human relations and leadership,
communication, and training for human relation skills development

01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสําคัญของสังคมกับสิ่ งแวดลอม โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
นําไปสูการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงมลพิษสิ่งแวดลอมที่
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เกิดขึ้ น ศึ ก ษาการวิ เคราะหระบบและการประเมิน ผลกระทบสิ่ ง แวดลอม เพื่ อ
นําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
Society and the circumstances of the environment, basic concepts in ecology,
natural resources and the environment, pollution crisis and control, system
analysis and assessment of impacts on the environment, and environmental
management
01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสรางแนวคิด และ
เจตคติ ต อ ตนเอง ธรรมะกั บ การสร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต บทบาทหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม และการปรับตน
เพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสรางผลิตผลในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Philosophy and ethical principles in living and working, self perception and
attitudes, Dharma and life quality development, individual roles and
responsibility, self-administration and adjustment to social activities,
development of interpersonal skills, efficiency and effectiveness in work

01-110-011

เศรษฐศาสตร์ ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร อุป สงค อุ ปทาน และดุลยภาพของ
ตลาด พฤติ ก รรมของผู บ ริ โภค – การผลิ ต การตลาดและการแข ง ขั น รายได
ประชาชาติและการมีงานทํา การเงิน การธนาคาร และการคลัง การคาระหวาง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
Concepts and scope of economics, demand, supply, market equilibrium and
competition, consumer behavior and production, principles of national income,
employment, finance and banking, public finance, international economic
development, and socio-economic problems in Thailand
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01-110-012

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
กับการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่
ประสบความสําเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable development,
application of the philosophy in dealing with social and economic problems in
Thailand, case study on successful sufficiency-economy activities in Thailand

01-210-002

การสื บค้ นสารนิเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
เทคนิ ค การสื บ ค น สารนิ เ ทศ การสื บ ค น ทรั พ ยากรในห อ งสมุ ด การสื บ ค น
ฐานขอมูลสาขาวิทยาศาสตร การสืบคนฐานขอมูลสาขาสังคมศาสตร การสืบคน
วิ ท ยานิ พ นธ กระบวนการจั ด การสารนิ เ ทศ การอ า งอิ ง และการจั ด รู ป แบบ
บรรณานุกรม
Techniques for information retrieval, information retrieval in a library,
information retrieval in scientific field and social science, electronic information
retrieval, information management, citation and bibliography formats

01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเปนมาของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของมนุษย การรับ
สัมผัส การรับรู การเรี ยนรู แรงจู งใจและอารมณ เชาวปญญา บุ คลิ กภาพและการ
ปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทางสังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental health,
abnormal behavior, social behavior
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01-210-005

จิตวิทยาองค์ กร
3(3-0-6)
Organizational Psychology
ความรูเบื้องตนของจิตวิทยาองคการ บุคคลกับพฤติกรรมการทํางาน กลุมและ
พฤติกรรมกลุม องคการและพฤติกรรมองค การ ภาวะผูนํ า แรงจู งใจในการ
ทํางาน ขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน การบริหารความขัดแยง
Fundamentals of organizational psychology, personnel and working behavior,
group behavior, organizational behavior, leadership, working motivation, morale
and working satisfaction, and conflict management

01-210-007

ตรรกวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to Logic
การคิด การอางเหตุผล ขออางเหตุผลนิรนัย ขออางเหตุผลอุปนัย เหตุผลบกพรอง
ลักษณะของขออางเหตุผลที่ดีการประเมินและทดสอบขออางเหตุผล
Thinking argumentation, deductive, inductive, fallacy, characteristics of sound
argument, evaluation and verification of an argument

01-210-008

การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
การคิด การอางเหตุผล เหตุผลที่ใชในชีวิตประจําวัน คุณลักษณะของเหตุผลที่ดี
จริยศาสตรคุณธรรม ลักษณะของคุณธรรม อิสรภาพกับความรับผิดชอบ ปญหา
จริยธรรมชีวิตที่ดีกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
Thinking argumentation, everyday life reasons, characteristics of sound
argument, virtue ethics, features of virtues, freedom and responsibility, ethical
problems, good life and ethical reasoning

01-210-013

วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
ลั ก ษณะและความเป น มาของวั ฒ นธรรมไทยด า นวรรณกรรม จิ ต รกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม พิธีกรรม เพลงและการละเลนพื้นบาน ดนตรี
ละคร มารยาทและการปฏิบัติตนตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
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Characteristics and backgrounds of Thai culture in the following categories:
literature, painting, sculpture, architecture, rituals, songs and folk activities,
music, plays; etiquette and conducts on the basis of Thai culture
07-000-001

ความซาบซึ้งในศิลปะ
3(2-2-5)
Art Appreciation
คุณคาของงานศิลปะ ประวัติ รูปแบบ ความหมาย แรงบันดาลใจ แนวคิด ความ
ซาบซึ้งและการแสดงออกทางศิลปะ
Values of art, history, styles, definitions, inspiration, concepts, appreciation, and
art performance

01-310-001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การ
อาน จับใจความ และวิเคราะหความ การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัครงาน
โครงการ และการพูดในโอกาสตางๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical reading and
listening, writing for government services, writing proposal and application
letters, and making speeches in various occasions

01-310-005

การอ่านเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Reading for Improving Life Quality
ความสํ า คั ญ ของการอ า น การอ า นเพื่ อ ความรอบรู การอ า นเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ การอาน เพื่อพัฒนาความคิดและจินตนาการ
Different reading types for different purposes, reading for knowledge, reading
for experiences, and reading for development of aspiration thinking and
imagination
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01-310-006

01-320-001

การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
หลักการอานเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอานและเขียน
สรุปสาระสําคัญ การศึกษาคนควาและการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and summarizing, research
and academic presentation
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
โครงสร า งภาษาและไวยากรณ จ ากงานประเภทต า งๆ ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค
English structures and grammar from different written texts

01-320 -002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟง พูด อาน และเขียน โครงสรางที่สําคัญของภาษา เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language
structures, language for communication in various situations
01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษา การสนทนาตามสถานการณ ต า งๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speakers’ culture

01-320-004

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของคําศัพท สํานวน และขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ

330
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities
01-320-005

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน
Vocabulary, expressions, language structures, and documents used in job
application and job interview

01-320-006

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing on science and technology topics

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษา ประเภทของผลงาน การใชสื่อ การพูดและการ
เขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
Vocabulary, expressions, and language structures for presentations, types of
project works, media , written and oral presentations

09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง ตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานของ
ประชากรกลุมเดียว และการทดสอบไคสแควร
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing
of one population, Chi-squared test
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09-110-045

คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics
เซต ระบบจํานวน ตรรกศาสตรเบื้องตน เทคนิคการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัด
หมู ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Sets, number system, elementary logic, technique of counting, permutation
and combination, introduction to probability theory, the binomial theorem,
sequence and series

09-210-015

เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry for Daily Uses
พื้น ฐานของสาร ธาตุแ ละสารประกอบชนิ ด ต าง ๆ อั น ตรายจากสารเคมี ชี ว
โมเลกุ ล เคมี อ าหารและสารเติ ม แต ง อาหาร ยารั ก ษาโรค สารเสพติ ด
เครื่องสําอาง สารชะลาง ปโตรเลียมและพลังงานทดแทน ยางและพลาสติก ไฟ
และการดับไฟ ยาฆาแมลง
Fundamentals of matter, elements and compounds, chemicals hazard,
biomolecules food chemistry and additives, drugs, narcotic, cosmetics,
detergent, petroleum and renewable energy, rubber and plastics, fire and
extinguishment, insecticide

09-210-033

เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Technology
ปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักการและ
กระบวนการของเทคโนโลยี สี เ ขี ย ว การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ก าร
ออกแบบเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ กรณี ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การและการเลื อ กใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
Environmental problems from science and technology development, principle and
process of green technology, product life cycle assessment, condensing, case study of
managing and appropriate use of friendly environmental technology
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09-311-051

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural resources and
conservation, environmental pollutants and environmental management

09-410-041

มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Man and Physical Science
วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและความหมายของวิทยาศาสตร การวัด
และหนวยการวัดทางวิทยาศาสตร ดาราศาสตรเบื้องตน วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
และธรณี วิทยาเบื้ องต น บรรยากาศและการพยากรณ อากาศ คลื่ น เสี ยงและ
เทคโนโลยีทางเสียง ปรากฏการณทางแสงและทัศนูปกรณ
Acquisition of science knowledge and definition of science, measurement in
science and its units, introduction to astronomy, earth science and introduction
to geology, atmosphere and weather forecasting, sound wave and its
technology, optics and optical instruments

09-410-044

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ วั สดุศาสตร เบื้ องต น เทคโนโลยีด านพลัง งานทดแทน
ดาราศาสตรและความกาวหนาทางอวกาศ
Definition and processes of science, computer and information technology,
introduction to material science, renewable energy technology, astronomy and
advanced space technology
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09-416-056

พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy
ความหมายและประเภทของพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังน้ํา
พลั ง งานชี ว มวล พลั ง งานความร อ นใต พิ ภ พ และพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร การ
ประยุกตใชและการอนุรักษพลังงาน
Definition and types of energy, solar energy, wind energy, water power, biomass
energy, geothermal energy, nuclear energy, application and conservation of
energy

01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
เลือกกิ จ กรรมกี ฬ าประเภทบุ ค คล เช น กรี ฑ า ลี ล าศ กิ จ กรรมเข าจั ง หวะ ยู โ ด
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬา
และการพัฒนาบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา การฝก
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเลน และกติกาของกีฬา
Fundamentals of individual sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the individual sports
selected

01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ซอฟท
บอล และรักบี้ฟุตบอล เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬาและการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของ
กีฬา วิธีการเลนและกติกาของกีฬา
Fundamentals of team sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the team sports selected
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01-610-003

นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
1(0-2-1)
Recreation for Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบตางๆ
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection
of appropriate recreation activities

01-010-001

วิถีชีวติ สังคมไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตรสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย อารยธรรมโลก บทบาทของศาสนา
และคุ ณธรรมต อสัง คมไทย สภาพสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมกับ สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การเมืองการปกครองและกฏหมายกับโลกสมัยใหม
History of Thai society, Thai arts and culture, world civilizations, roles of
religions and virtues in Thai society, socio-economy and environment in global
changes, politics, government and law in modern society

01-010-006

ภูมิปัญญาไทยเพือ่ ชีวติ ที่พอเพียง
2(2-0-4)
Thai wisdom for Sufficiency Life
ความหมาย ขอบขาย ความสํ าคั ญ พั ฒนาการ และกระบวนการเรี ยนรู ข องภู มิ
ปญญาไทย ภูมิ ป ญญาท องถิ่น ความสัม พัน ธข องภูมิปญญาไทยกับ ภูมิปญญา
ทองถิ่ น เพื่ อพั ฒนาชี วิตที่ พอเพี ยง ตั ว อย างการมี ชี วิ ตที่ พ อเพี ย งของบุ ค คลใน
สังคมไทย
Concepts, scope and development of Thai wisdom, local wisdom, the relation
between Thai wisdom and Local wisdom for developing sufficiency life, a case
study on sufficiency life’s person in Thailand

01-010-009

ทักษะการเรียนรู้สู่ ความสําเร็จ
2(1-2-3)
Learning Skill for Success
การรับรูเกี่ยวกับตนเองและสรรถนะแหงตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะสู
ความสําเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

335
Self-perception and self-efficacy; self-control; skill development for success:
development of information technology and communication skills
01-010-010

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการประเงินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนา
บุคลิกภาพดานการแตงกาย การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสรางสรรค
มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ ความเปน
ผูนําและผูตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological theories of
personality development and personality assessment, mental health and
adjustment, Personality development in clothing, language for communication,
creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, Leadership and
followership

01-010-011

การจัดและการบริหารค่ ายพักแรม
2(2-0-4)
Organization and Administration in Camping
หลั ก การจั ดและการบริ ห ารค ายพั ก แรม ประเภทของการจั ด ค ายพั ก แรมและ
กิจ กรรมคายพั กแรม การประเมิ นผลการจัด การค ายพัก แรม มี การศึ กษานอก
สถานที่
The principles of organization and administration of camping, types of camping,
Evaluation of camping management, outdoor study

09-090-009

เทคโนโลยีกับโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Technology and Globalization
สถานการณสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาวะโลก
รอนและผลกระทบจากภาวะโลกร อน เทคโนโลยี ด านพลั ง งานทดแทน เช น
พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานลม นิ ว เคลี ย ร แ ละการประยุ ก ต ใ ช ดาราศาสตร แ ละ
ความก า วหน า ทางอวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
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Environmental situations from science and technology development, global
warming and its effects, renewable energy technology such as water power,
wind energy, nuclear and its applications, astronomy and advanced space
technology, food and nutrition, healthy food, food safety, and field trip
09-111-151

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของหนึ่งตัว
แปรจริงและการประยุกต ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต
Limits and continuity of functions, differentiation of real-valued functions of a
real variable and applications, integration of functions and applications

09-111-152

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Prerequisite : 09-111-151 Calculus 1
ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ
ยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต
Functions of several variables, limits and continuity of functions of several
variables, partial derivatives and applications, infinites series

09-111-337

สมการเชิงอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
Differential Equations
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-152 แคลคูลสั 2
Prerequisite : 09-111-152 Calculus 2
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสองและอันดับ
เอ็น สมการเชิ งอนุพันธเชิ งเสนที่มีสัม ประสิ ทธิ์เป นตัวแปร ระบบสมการเชิ ง
อนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต ปญหาคาขอบ สมการ
เชิงอนุพันธยอยเบื้องตน
First order differential equations, differential equations of second order and n-th
order, linear differential equations with variable coefficients, system of linear
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differential equations, Laplace transforms and the application, boundary value
problems, introduction to partial differential equations
09-210-125

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตาม
ตารางธาตุแ ละแนวโน ม พันธะเคมี สารละลาย อั ตราการเกิด ปฏิกิ ริยาเคมี และ
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา และเคมีไฟฟา
Atomic theory and stoichiometry, electronic structure of atom, properties of
elements and trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rates
of chemical reaction and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous
solution and electrochemistry

09-210-126

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-210-125 Chemistry 1 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร ปริมาณสัมพันธ สมบัติตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุลไอออน
ในน้ํา เคมีไฟฟา
Experiments on the scientific measurements, stoichiometry, properties and
trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rate of chemical
and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solution and
electrochemistry
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09-311-148

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
พื้นฐานของสิ่ง มีชีวิต เซลล องคประกอบของเซลล การแบง เซลล กลไกของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต เนื้ อ เยื่ อ พื ช โครงสร า งและการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว
โครงสรางและการเจริญเติบโตของสัตว วิวัฒนาการ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน พันธุศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิต
Basic principles of organisms, cells, composition of cells, cell division,
mechanism of organisms, plant tissues, structures and growth of plants, animal
tissues, structures and growth of animals, evolution and biodiversity of
organisms, fundamental of ecology, fundamental of genetics and behavior of
organisms

09-311-149

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-3-1)
Principles of Biology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-311-148 Principles of Biology or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลลพืชและเซลลสัตว การแบงเซลล
การลําเลียงสารผานเซลล กระบวนการเมแทบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสรางพืช
เนื้ อเยื่ อและโครงสร างสั ตว การจั ดจํ าแนกสิ่ ง มีชี วิต นิเ วศวิ ท ยาเบื้ องต น พั น ธุ
ศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Experiments on using of microscope, plant and animal cells, cell division, cell
transportation, process of metabolism, tissues and structures of plant, tissues and
structures of animals, classification of organisms, fundamental of ecology,
fundamental of genetics and behavior
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09-410-131

ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร
ของไหล ความรอนและการถายโอนความรอน เครื่องจักรความรอน คลื่นและ
เสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, mechanical
properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics,
heat and heat transfer, heat engines, waves and sound

09-410-132

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
กลศาสตรของไหล ความรอนและการถายโอนความรอน เครื่องจักรความรอน
คลื่น และเสียง
Experiments on force and motions, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, heat engines, waves and sound

09-410-133

ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
Physics 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1
ไฟฟ า สถิ ต แม เ หล็ ก -ไฟฟ า ไฟฟ า กระแสตรง ไฟฟ า กระแสสลั บ คลื่ น
แมเ หล็ ก ไฟฟ า ทั ศนศาสตร ทฤษฎี ค วอนตั มเบื้ องตน ฟ สิ ก ส นิ วเคลี ยร ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ
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Electrostatics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, introduction to quantum theory, nuclear physics,
special theory of relativity
09-410-134

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2 หรือเรียนควบคู่กนั และ
09-410-132 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2 or concurrent enrollment and
09-410-132 Physics Laboratory 1
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า สถิ ต แม เ หล็ ก -ไฟฟ า ไฟฟ า กระแสตรง ไฟฟ า
กระแสสลั บ คลื่น แม เ หล็ ก ไฟฟา ทั ศ นศาสตร การทดลองเสมื อนจริ ง ฟ สิ ก ส
นิวเคลียร
Experiments on electrostatics, magnetics and electrics, direct current, alternative
current, electromagnetic wave, optics, virtual laboratory on nuclear physics

09-416-455

การตรวจสอบแบบไม่ ทําลาย
3(3-0-6)
Non-Destructive Testing
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
ความรูพื้นฐานและวั ตถุ ประสงค ของการตรวจสอบแบบไมทํ าลาย ความไม
ตอเนื่องและรอยบกพรองจากวัสดุและกระบวนการผลิต การตรวจสอบโดยใช
ของเหลวแทรกซึม การตรวจสอบโดยใชผงแมเหล็ก การตรวจสอบสอบโดยการ
ถายภาพรังสี การตรวจสอบโดยใชอัล ตราโซนิค การตรวจสอบโดยใชกระแส
ไหลวน การตรวจสอบโดยใชคลื่นอะคูสติก การเลือกเทคนิคการตรวจสอบแบบ
ไมทําลายที่เหมาะสม
Basics and purposes of the non-destructive testing, discontinuities and defects
caused by materials and processes, liquid penetrate testing, magnetic particle
testing, radiography testing, ultrasonic testing, eddy current testing, acoustic
emission testing and selection of proper non destructive testing techniques
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09-132-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming 1
โครงสร า งพื้ น ฐานของระบบคอมพิ ว เตอร ส มั ย ใหม การแทนข อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร
Basic structure of modern computer systems, data representation in computers,
algorithmic problem solving, program design and development methodology,
introductory programming using a high-level programming language,
programming practice in computer laboratory

09-410-261

คณิตศาสตร์ สําหรับฟิ สิ กส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-152 แคลคูลสั 2
Prerequisite : 09-111-152 Calculus 2
ตัวแปรเชิงซอน อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร เมทริกซและดีเทอรมิแนนท
การประยุกตสมการเชิงอนุพันธ การวิเคราะหเวกเตอรและเทนเซอร แคลคูลัสของ
การ แปรผัน ทฤษฎีกลุม
Complex variables, Fourier series and Fourier transform, matrix and
determinant, applications of differential equations, vector and tensor analysis,
calculus of variations , group theory

09-411-251

กลศาสตร์
3(3-0-6)
Mechanics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1
เวกเตอรแคลคูลัส พลศาสตรของอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่
ของอนุภาคในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสองและสามมิติ ระบบพิกัด
เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบ
เดียวกัน ความ โนมถวง การเคลื่อนที่สัมพัทธ สมการของลากรานจ สมการของ
แฮมิลตัน และทฤษฎีการสั่นสะเทือนเบื้องตน

342
Vector calculus, dynamics of particles, Newton’s laws of motion, motion of
particles in one-, two-, and three-dimension, moving coordinate systems,
motion of particle system, plane motion of rigid bodies, gravity, relative
motion, Lagrange’s equations, Hamiltonian equations, and introductory to
vibrating theory
09-411-252

การสั่ นและคลืน่
3(3-0-6)
Vibration and Wave
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 และ 09-111-151 แคลคูลสั 1
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 and 09-111-151 Calculus 1
การสั่ นแบบต างๆ สมการคลื่นในหนึ่ ง มิติ สองมิติ และสามมิ ติ คลื่น เคลื่ อนที่
สมบัติของคลื่น การวิเคราะหแบบฟูเรียร และคลื่นแมเหล็กไฟฟา
Types of vibration, wave equation in one-, two-, and three-dimension, wave
propagation, wave properties, Fourier analysis and electromagnetic wave

09-412-351

แม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetism
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา สารไดอิเล็กตริก ปญหาไฟฟาสถิตที่กําหนด
เงื่อนไขขอบเขต สนามแมเหล็ก ศักยเวกเตอร กฏของฟาราเดย สมการแมกซเวลล
และการประยุกต คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทอน้ําคลื่นและโพรงกําทอน
Electric field, electric potential, electric capacitance, dielectric substance,
electrostatic problem with boundary-value condition, magnetic field, vector
potential, Faraday’s law, Maxwell’s equation and its application,
electromagnetic wave, wave guide and resonant cavity
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09-413-352

อุณหพลศาสตร์ และฟิ สิกส์ เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Thermodynamics and Statistical Physics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
ระบบที่ประกอบดวยอนุภาคเปนจํานวนมาก กฎของอุณหพลศาสตร สมบัติของ
แกสอุดมคติและแกสจริง การประยุกตอุณหพลศาสตร การกระจายความเร็วของ
อนุภาคแบบแมกซเวลล-โบลตซมันน เฟรมี-ดิแรก และโบส-ไอนสไตน สมการ
Clausius-Clapeyron สมบัติทางความรอนของสาร การถายโอนความรอน การนํา
การพา การแผรังสีความรอน
Systems of particles, laws of thermodynamics, properties of ideal and real gas,
application of thermodynamics, Maxwell-Boltzman’s distribution, FermiDirac’s distribution, Bose-Einstein’s distribution, Clausius-Clapeyron’s
equations, thermal property of matter, heat transfer, conduction, convection, and
radiation

09-415-331

ฟิ สิ กส์ ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสควอนตัม รังสีเอกซ ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
ปรากฎการณ ค อมป ตัน การเกิ ดและการรวมตั วของอนุ ภาคคู สมบั ติค ลื่ น ของ
อนุภาค สมบัติของของแข็ง ฟสิกสอะตอม เลเซอร ฟสิกสนิวเคลียรและอนุภาคมูล
ฐาน กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบตางๆ พลังงานนิวเคลียร และการ
ประยุกตใชทางเทคโนโลยี
The special relativistic theory, quantum physics, x-rays, photoelectric effect,
Compton effect, pair production, the wavelike properties of particles, properties
of solid, atomic physics, laser, nuclear physics and elemental particles,
radioactivity, types of nuclear reactions, nuclear energy and applications on
nuclear energy and technology
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09-415-353

กลศาสตร์ ควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-152 แคลคูลสั 2 และ 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-111-152 Calculus 2 and 09-410-133 Physics 2
ที่มาของกลศาสตรควอนตัม ตัวปฏิบัติการและสมมติฐานของกลศาสตรควอนตัม
กลุมคลื่นและหลักความไมแนนอนของไฮเซนเบอรก ฟงกชันไอเกน คาคาดหวัง
สมการโชรดิงเงอร ปญหาอนุภาคในพลังงานศักย 1 มิติ ฮารมอนิกออสซิลเลเตอร
การประมาณแบบ WKB โมเมนตัมเชิงมุม ปญหาในสามมิติ อนุภาคในสนามที่มี
ลักษณะสมมาตรในระบบทรงกลม การอธิบายอะตอมไฮโดรเจน และฮีเลียม
ทฤษฎีเพอเทอรเบชันแบบไมขึ้นกับเวลา
Background on quantum mechanics, operators and hypothesis of quantum
mechanics, wave packets and the Heisenberg uncertainty principles,
Eigenfunction, expectation values, the Schrodinger equation, problems of
particles in one dimension potentials, harmomic oscillator, the WKB
approximation, angular momentum, problems in three dimensional space,
particles in symmetrically spherical coordinate field, explanation on hydrogen
and helium atoms, time-independent perturbation theory

09-416-351

มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
Metrology and Instrumentation
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
บทนําของมาตรวิทยา นิยามของมาตรวิทยา ระบบหนวยมาตรฐาน ความคลาด
เคลื่อนของการวัด มาตรฐานการวัดและการสอบกลับไดของการวัด การประเมิน
คาความไมแนนอน เครื่องมือวัดเชิงกล เครื่องมือวัดเชิงแสง เครื่องมือวัดเชิงไฟฟา
การสอบเทียบเครื่องมือวัด การรายงานผลการสอบเทียบ
Introduction to metrology, definitions of metrology, system of standard units,
error of measurrent, measurement standard and traceability, evaluation of
uncertainty, mechanical instruments, optical instruments, electrical instruments,
calibration of instruments, report of calibration
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09-416-352

ปฏิบัติการมาตรวิทยาและเครื่องมือวัด
1(0-3-1)
Metrology and Instrumentation Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-416-351 มาตรวิทยาและเครื่องมือวัด หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 09-416-350 Metrology and Instrumentation or
Concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรวิทยาและเครื่องมือวัด ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชามาตร
วิทยาและเครื่องมือวัด
Experiments on metrology and instrumentation related to the contents in the
subject of metrology and instrumentation

09-416-353

วัสดุศาสตร์ และการวิเคราะห์ วสั ดุ
3(3-0-6)
Materials Science and Materials Characterization
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
ความรู เ บื้อ งตน เกี่ ยวกั บโครงสรา งของวั ส ดุ หลั ก ของความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
โครงสรางและสมบัติเชิงความรอน สมบัติเชิงแสง สมบัติเชิงแมเหล็ก สมบัติเชิง
ไฟฟ าและสมบั ติเ ชิ ง กลของวั ส ดุ ป ระเภทต า งๆ การวิ เ คราะห องค ป ระกอบ
โครงสราง จุดบกพรอง และพื้นผิว ของวัสดุทั้งที่มีโครงสรางเปนผลึกและไมเปน
ผลึก เทคนิคสเปกโทรสโคป เทคนิคไมโครสโคป และเทคนิคอื่นๆ เบื้องตน
Introduction to material structure, concepts of relationships between structure
and thermal, optical, magnetic, electrical, and mechanical properties of
materials, characterization of composition, structure, defects, and surfaces of
crystalline and non- crystalline materials, introduction to spectroscopy,
microscopy and others techniques
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09-416-354

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ และการวิเคราะห์ วสั ดุ
1(0-3-1)
Materials Science and Materials Characterization Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-416-353 วัสดุศาสตร์ และการวิเคราะห์ วสั ดุ
หรือเรี ยนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-416-353 Materials Science and Materials
Characterization or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุศาสตรและการวิเคราะหวัสดุ ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
วัสดุศาสตรและการวิเคราะหวัสดุ
Experiment on materials science and materials characterization related to the
contents in the subject of materials science and materials characterization

09-417-251

อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร การวิเคราะหวงจรเบื้องตน การวิเคราะหวงจร
ทรานซิสเตอร อุปกรณแปลงปริมาณฟสิกสเปนปริมาณไฟฟา หลักการเกี่ยวกับ
ออพแอมป การวิเคราะหและออกแบบวงจรกําเนิดและขยายสัญญาณไฟฟา
Semiconductors, diodes, transistors, introduction to circuit analysis, circuit
analysis on transistors, transistors, analog signal conversion, overview on opamps, analysis and design of power supply and amplifiers

09-417-252

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
Electronics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2 และ
09-417-251 อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2 and
09-417-251 Electronics or concurrent enrollment
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส
Experiments on electronics related to the contents in the subject of electronics
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09-419-250

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ ข้นั กลาง
2(0-6-2)
Intermediated Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-134 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-134 Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการทางฟสิกส ในระดับปานกลางเพื่อเสริมทักษะฟสิกสดั้งเดิมและฟสิกส
แผนใหม
Experiments on intermediate laboratories of physics in order to improve skills
on classical and modern physics

09-419-251

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ ข้ นั สู ง
2(0-6-2)
Advanced Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-419-250 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ ข้ นั กลาง
Prerequisite : 09-419-250 Intermediate Physics Laboratory
ปฏิบัติการทางฟสิกส ในระดับสูงเพื่อเสริมทักษะฟสิกสดั้งเดิมและฟสิกสแผน
ใหม
Experiments on advanced laboratories of physics in order to improve skills on
classical and modern physics

09-419-252

การเขียนแบบสําหรับฟิ สิกส์ ประยุกต์
1(0-3-1)
Drawing for Applied Physics
การใช เครื่องมือและการเขียนตัวอักษรมาตรฐาน การเขียนแบบเรขาคณิ ต การ
เขียนภาพฉาย การใหขนาด การเขียนภาพตัด การเขียนภาพรูปทรง การเขียนภาพ
ราง
Use of instruments and lettering, geometric drawing, orthographic drawing,
dimensioning, sectional view drawing, pictorial drawing, freehand sketches

09-419-461

สัมมนาทางฟิ สิกส์ ประยุกต์
1(0-3-1)
Seminar in Applied Physics
ฝก ทั ก ษะในการเขี ย น พู ด ฟ ง และเสนอบทความทางวิ ท ยาศาสตร โดยใช
ภาษาไทย/อังกฤษ ศึกษาและวิพากษงานวิจัยทางฟสิกส
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Practicing skills on writing, speaking, listening, and presenting of science
articles in Thai/English, learning and discussing on physics researches
09-419-465

โครงงานด้านฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 1
1(0-4-1)
Project in Applied Physics 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-419-461 สัมมนาทางฟิ สิ กส์ ประยุกต์
Prerequisite : 09-419-461 Seminar in Applied Physics
เตรียมความพรอมในการฝกทําวิจัยในสาขาฟสิกสหรือสาขาที่ใกลเคียง
Preparation of practice on conducting a research in physics or related fields

09-419-466

โครงงานด้านฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 2
2(0-8-2)
Project in Applied Physics 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-419-465 โครงงานด้ านฟิ สิ กส์ ประยุกต์ 1
Prerequisite : 09-419-456 Project in Applied Physics 1
ฝกทําวิจัยในสาขาฟ สิกสหรือสาขาที่ใกลเคียงและเสนอผลงานในรูปแบบของ
ปริญญานิพนธ
Practice on conducting a research in physics or related fields, and present the
outcome in the form of writing

09-410-271

ดาราศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Astronomy
โลกและทองฟา ระบบพิกัดเสนขอบฟา ระบบพิกัดเสนศูนยสูตร เครื่องมือทาง
ดาราศาสตร ระบบสุริยะ ระบบดาวเคราะห ดาวเคราะหนอย อุกาบาต ดาวหาง
ฟสิกสของดวงดาว กาแลกซี และจักรวาล
Earth and sky, horizontal coordinate system, celestial equator coordinate system,
astronomy tools, solar system, planet system, asteroids, meteors, comets,
physics of stars, galaxy, and universe

09-410-273

ธรณีฟิสิกส์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Geophysics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2

3(3-0-6)
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คําจํากัดความของธรณีฟสิกส อวกาศและบรรยากาศภาค อุทกภาค และ ธรณีภาค
ของโลก บรรยากาศและภูมิ อากาศ น้ํา และมหาสมุ ท ร แผ น ดิ น หิ น และการ
เคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก
Definition of geophysics, space and atmosphere, hydrosphere and lithosphere of
the earth, atmosphere and climate, water and oceans, plates, rock, and plate
tectonics
09-410-274

อุตุนิยมวิทยาเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Meteorology
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introductory Physics
บรรยากาศ รังสี ความรอน ความชื้น การเกิดเมฆ หยาดน้ําฟา ลมประจําถิ่น มวล
อากาศและวัฎจักร พายุ และ ภูมิอากาศแปรเปลี่ยน เทคโนโลยีดาวเทียมสําหรับ
ตรวจวัดสภาวะอากาศ
Atmosphere, radiation, heat, moisture, cloud formation, precipitation, local
winds, air mass and circulation, thunderstorm and climate change, satellites
technology for meteorology

09-415-355

ฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์
3(3-0-6)
Nuclear Physics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม และสเปกตรัมของอะตอม นิวเคลียส
พลังงานยึดเหนี่ยว แรงนิวเคลียร นิวไคลด กัมมันตรังสี กฎการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี และอนุกรมของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสี
กั บ สสาร ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร รั ง สี เ อกซ ฟ สิ ก ส ข องนิ ว ตรอน เครื่ อ งปฏิ ก รณ
นิวเคลียร เครื่องเรงอนุภาค
Introduction to atomic structure and spectrum, nucleus, binding energy, nuclear
force, nuclides, radioactivity, radioactive decay law and series of decays in
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nature, interaction of radiation with matter, nuclear reactions, x-rays, neutron
physics, nuclear reactors, particle accelerators
09-415-357

ฟิ สิ กส์ สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
ชนิดของผลึก โครงสรางของผลึก โครงสรางของผลึก เรขาคณิตของโครงผลึก
ความบกพรองในโครงผลึก ทฤษฎีแถบพลังงาน สมบัติเชิงกล สมบัติทางความ
รอน เฟสไดอะแกรม สมบัติทางกายภาพและทางไฟฟาของผลึก สมบัติของผลึก
ในสนามแมเหล็ก สารกึ่งตัวนํา ชนิดของสารกึ่งตัวนํา การประยุกตสารกึ่งตัวนํา
ในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สารแมเหล็กประเภทตางๆ สารตัวนํายิ่งยวด
Types of crystal, crystal structures, geometry of crystals, defects in crystals,
energy band theory, mechanical property, thermal property, phase diagram,
physical and electrical properties of crystals, crystal properties in magnetic field,
semiconductors, types of semiconductors, applications of semiconductors in
electronic devices, types of magnetic substance, superconductors

09-415-359

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์
3(3-0-6)
Nuclear Technology and Applications
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือ
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introductory Physics or
09-410-040 General Physics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรังสี กัมมันตภาพรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การ
ปองกั นรั งสี การวั ดปริ มาณรั งสี แ ละเครื่องมื อวัด การประยุก ตใ ช เทคโนโลยี
นิวเคลี ยร ใ นด านตา งๆ การถ ายภาพดว ยรั ง สี การวิ เ คราะห ด วยเครื่ องมื อ ทาง
นิวเคลียร โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
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Introduction to radiation, radioactivity, interaction of radiation with matter,
radiation protection, radiation detection and instruments, applications of nuclear
technology in various fields, radiography, nuclear instrumental analysis, nuclear
power reactor
09-416-254

วัสดุชีวภาพเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Biomaterials
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือ
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introductory Physics or
09-410-040 General Physics
ความรู เ บื้ องต นเกี่ ย วกั บวั ส ดุ ชี วภาพ สมบั ติเ ชิ ง พื้ น ผิ ว สมบั ติ เ ชิ ง กล และการ
ตอบสนองทางชีวภาพของเซรามิกส พอลิเมอร และโลหะที่ถูกนํามาใชในรางกาย
Fundamental background in biomaterials, surface properties, mechanical
behavior and biological response of ceramics, polymers and metals used in the
body

09-416-256

ฟิ สิกส์ ของร่ างกาย
3(3-0-6)
Physics of the Body
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือ
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introductory Physics or
09-410-040 General Physics
สถิตศาสตร ของร างกาย การเคลื่อนที่ และกลศาสตรข องรางกาย การเผาผลาญ
ภายในความดันและการไหลของของเหลวในรางกาย ความดันออสโมติกและ
ระบบไต ระบบหมุนเวียนเลือด ปอดและการหายใจ เสียงและการไดยิน แสงและ
การมองเห็น สัญญาณไฟฟาชีวภาพ
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Statics of the body, motion and mechanics of the body, internal metabolism,
fluid pressure and fluid flow in the body, osmotic pressure and kidney system,
cardiovascular system, lungs and breathing, sound and hearing, light and vision,
bio-current signals
09-416-273

ภัยพิบัติธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือ
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
Prerequisite : 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introductory Physics or
09-410-040 General Physics
คํ า จํ า กั ด ความของภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แผ น ดิ น ไหว ดิ น ถล ม พายุ อุ ท กภั ย
เทคโนโลยีการเฝาระวังภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบเตือนภัย การเขาถึงและคัดเลือก
ขอมูลทางภัยพิบัติธรรมชาติ
Definition of natural disaster, earthquakes, landslide, thunderstorms, flood,
technology of the surveillance of natural disaster, warning systems, data access
and data selection for natural disaster

09-416-361

เส้ นใยนําแสงและการประยุกต์
3(3-0-6)
Fiber Optics and Applications
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
เทคโนโลยีคลื่นแสงที่เนนเสนใยนําแสง โครงสรางทอนําคลื่นและการสราง การ
ลดทอนสัญญาณในเสนใยนําแสง แหลงกําเนิดแสง การสงและปลอยกําลังแสง
และเชื่อมตอเสนใยนําแสง ตัวตรวจจับแสง การวัดการลดทอนและการผิดเพี้ยน
ของสั ญ ญาณเครื่ อ งมื อ วั ด การประยุ ก ต ใ ช ง านด า นการสื่ อ สารและด า นการ
ตรวจวัด
Light wave technology focusing on optical fibers, structure, waveguide and
fabrication, signal degradation in optical fibers, optical sources, power
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launching and coupling, photodetectors, signal attenuation and signal dispersion
measurements, applications in communication and sensors
09-416-458

เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิ ล์มบาง
3(3-0-6)
Vacuum and Thin Film Technology
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
สูญญากาศเบื้องตน คุณสมบัติทางกายภาพของกาซ ระบบการวัดในสูญญากาศ
และหน ว ยวั ด ป ม สู ญ ญากาศชนิ ด ต า งๆ การออกแบบระบบสู ญ ญากาศ การ
ตรวจสอบระบบ และปองกันการรั่วของระบบสูญญากาศ ฟลมบาง เทคโนโลยี
ของฟลมบางและการนําไปใชงาน ฟสิกสของขบวนการทางฟลมบาง เทคนิคใน
การผลิตฟลมบาง การศึกษาคุณลักษณะและสมบัติของฟลมบาง การวิเคราะห
ฟลมบาง
Introduction to vacuum, physical property of gas, measuring system in vacuum,
and measuring units, vacuum pumps, design on vacuum system, inspection of
the vacuum system, and prevention of the leakage of the vacuum system, thin
film, thin film technology and their applications, physics of the thin film
process, thin film production techniques, study on topology and properties of
thin film, thin film characterization

09-417-261

วงจรดิจิตอลและการออกแบบ
3(3-0-6)
Digital Circuit and Design
วิชาบังคับก่ อน : 09-417-251 อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite : 09-417-251 Electronics
ระบบดิจิตอลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูล ลอจิกเกต การออกแบบวงจร วงจรเชิง
ประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลา
และแบบไมประสานเวลา การแปลงดิจิตอลเปนอนาลอกและอนาลอกเปนดิจิตอล
แนะนําไมโครเปรเซสเซอรเบื้องตน
Basic digital systems, Boolean algebra, logic gates, digital circuit design,
standard combinational circuits, sequential circuits, flip-flops, synchronous and
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asynchronous sequential circuits, converting between digital and analog
systems, introduction to microprocessor
09-417-262

ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบ
1(0-3-1)
Digital Circuit and Design Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-417-261 วงจรดิจิตอลและการออกแบบ หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-417-261 Digital Circuit and Design or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบดิจิตอลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูล ลอจิกเกต การออกแบบ
วงจร วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงลําดับแบบ
ประสานเวลาและแบบไมป ระสานเวลา การแปลงดิ จิ ต อลเป น อนาลอกและ
อนาลอกเปนดิจิตอล
Experiments on basic digital systems, Boolean algebra, logic gates, digital
circuit design, standard combinational circuits, sequential circuits, flip-flops,
synchronous and asynchronous sequential circuits, converting between digital
and analog systems

09-417-354

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์
3(3-0-6)
Microcontroller and Applications
วิชาบังคับก่ อน : 09-417-261 วงจรดิจิตอลและการออกแบบ
Prerequisite : 09-417-261 Digital Circuit and Design
โครงสรางภายในและระบบการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร หนวยความจํา
หนวยรับและสงขอมูล วงจรเวลา วงจรขัดจังหวะ โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและ
ภาษาขั้นสูงการเชื่อมตออุปกรณภายนอก และประยุกตใชงาน
Internal structure and operation system of microcontroller, memory, I/O units,
timer, watchdog and interrupt, assembly language programming and high-level
language programming, interfacing peripherals and their applications
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09-417-355

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์
1(0-3-1)
Microcontroller and Applications Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-417-354 ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์
หรือเรี ยนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-417-354 Microcontroller and Applications
or concurrent enrollment
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร า ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร หนวยความจํา หนวยรับและสงขอมู ล วงจรเวลา วงจร
ขัดจังหวะ โปรแกรมภาษา แอสเซมบลีแ ละภาษาขั้น สูง การเชื่ อมตออุปกรณ
ภายนอก และการประยุกตใชงาน
Experiment on internal structure and operation system of microcontroller,
memory, I/O units, timer, watchdog and interrupt, assembly language
programming and high-level language programming, interfacing peripherals and
their applications

09-417-358

เซนเซอร์ และทรานดิวเซอร์
3(2-3-5)
Sensors and Transducers
วิชาบังคับก่ อน : 09-417-251 อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite : 09-417-251 Electronics
ทฤษฏีและหลักการของเซนเซอรและทรานดิวเซอร การเลือกใชทรานดิวเซอร
การออกแบบเซนเซอรและผลกระทบตอสมบัติของวัตถุ ตัวสงตอและคุณลักษณะ
สมรรถนะระบบ การปรับแตงสัญญาณและการแปลงระหวางระบบอนาลอกกับ
ระบบดิจิตอล
Theories and principles of sensors and transducers, selective of transducers,
sensor design and effect to material property, actuator and system performance
characteristics, signal processing and conversion between analog and digital
systems
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09-417-459

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
วิชาบังคับก่ อน : 09-417-251 อิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite : 09-417-251 Electronics
ธรรมชาติของแสง ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา รอยตอพี-เอ็น การมอดูเลตทางแสง
อุปกรณแสดงผล ทฤษฎีเลเซอร ชนิดของเลเซอร สมบัติของแสงเลเซอร โฟโตดี
เทคเตอร ชนิดตางๆ ใยแกวนําแสงและการประยุกต
Nature of light, semiconductor physics, p-n junction, light modulation, display,
laser theory, types of laser, laser properties, photo detectors, types of fiber optics
and their applications

09-419-451

หัวข้ อพิเศษทางฟิ สิกส์ ประยุกต์
3(3-0-6)
Special Topic in Applied Physics
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-133 ฟิ สิ กส์ 2
Prerequisite : 09-410-133 Physics 2
วิชาการตางๆ ในหัวขอที่ นักศึกษาสนใจดานฟสิกสป ระยุกต ซึ่งจะประกาศให
ทราบลวงหนาในแตละภาคการศึกษา
Topics of students’s interest in applied physics which will be announced in
advance for each semester

09-410-141

ฟิ สิกส์ สําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร
ของไหล ความรอนและการถายโอนความรอน คลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, mechanical
properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics,
heat and heat transfer, sound waves

357
09-410-142

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-141 ฟิ สิกส์ สําหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค
สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
กลศาสตรของไหล ความรอนและการถายโอนความรอน คลื่นเสียง
Experiments on force and motions, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, sound waves

09-410-143

ฟิ สิกส์ สําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-141 ฟิ สิกส์ สําหรับวิศวกร 1
Prerequisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟ า สถิ ต แม เ หล็ ก -ไฟฟ า ไฟฟ า กระแสตรง ไฟฟ า กระแสสลั บ คลื่ น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม
Electrostatics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics

09-410-144

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-143 ฟิ สิกส์ สําหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กนั และ
09-410-142 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
Prerequisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2
or concurrent enrollment and
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า สถิ ต แม เ หล็ ก -ไฟฟ า ไฟฟ า กระแสตรง ไฟฟ า
กระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม
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Experiments on electrostatics, electromagnetics, direct current, alternative
current, electromagnetic wave, optics, and modern physics
09-410-151

ฟิ สิกส์ พนื้ ฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics 1
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน
และการถายโอนความรอน คลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, rigid body
motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, sound waves

09-410-152

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ พนื้ ฐาน 1
1(0-3-1)
Fundamental Physics Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-151 ฟิ สิกส์ พนื้ ฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-151 Fundamental Physics 1
or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความ
รอนและการถายโอนความรอน คลื่นเสียง
Experiments on force and motions, momentum and energy, particle system,
rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and heat transfer,
sound waves

09-410-153

ฟิ สิกส์ พนื้ ฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental Physics 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-151 ฟิ สิกส์ พนื้ ฐาน 1
Prerequisite : 09-410-151 Fundamental Physics 1
ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตรและ
ฟสิกสยุคใหม
Electrostatics, electromagnetics, direct current, alternative current, optics and
modern physics
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09-410-154

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ พนื้ ฐาน 2
1(0-3-1)
Fundamental Physics Laboratory 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-153 ฟิ สิกส์ พนื้ ฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กนั และ
09-410-152 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ พนื้ ฐาน 1
Prerequisite : 09-410-153 Fundamental Physics 2
or concurrent enrollment and
09-410-152 Fundamental Physics Laboratory 1
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า สถิ ต แม เ หล็ ก -ไฟฟ า ไฟฟ า กระแสตรง ไฟฟ า
กระแสสลับ ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม
Experiments on electrostatics, electromagnetics, direct current, alternative
current, electromagnetic wave, optics, and modern physics

09-410-155

ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introductory Physics
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพลศาสตร คลื่ น และคลื่ น เสี ย ง สนามไฟฟ า
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงและทัศนศาสตร ฟสิกส
ยุคใหม
Vector, force and motion, momentum and energy, oscillatory motion, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields, magnetic
fields, direct current, electromagnetic wave, light and optics, modern physics

09-410-156

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-155 Introductory Physics
or concurrent enrollment
ปฎิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง สนามไฟฟา
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง แสงและทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
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Experiments on force and motion, momentum and energy, oscillatory motion,
fluid mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields,
magnetic fields, direct current, light and optics, modern physics
09-001-301

การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
1(0-2–1)
Preparation for Professional Experience
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิช าชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การ
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Basic knowledge in method and process of Professional Experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places,
how to achieve a job interview, organizational culture, personality development,
professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S activities,
quality assurance and safety standards, English for communication, report writing,
presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision
making skills, general knowledge of information technology, IT law and
information retrieval

361
09-001-302

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
Prerequisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหนงตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการในระหว างปฏิบั ติงาน มีห นาที่รับผิดชอบแนนอนและ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผู
นิเทศงาน การติ ดตามและการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานอย างเป นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability,
required at least 16 weeks. Under assigned job supervisor who will advise the
student during the entire period of the training, certain responsibility, The training
will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor
and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their capacity,
and develop themselves before graduation

362
09-001-303

ฝึ กงาน
3(0-40-0)
On the Job Training
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
Prerequisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ฝก ปฏิ บัติง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อรั ฐ บาล
ทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไม
นอยกว า 270 ชั่ วโมง ทํ าให เ กิ ดประสบการณ จ ริ ง จากการทํ างานก อนสํ าเร็ จ
การศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 270 hours to realize working experiences
before graduation

09-001-304

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-303 ฝึ กงาน
Prerequisite : 09-001-303 On the Job Training
นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่
นักศึกษาไดออกทําการฝกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพมา
ทําการประยุ ก ต แ ก ป ญหา และจั ดทํ าตามรู ป แบบของโครงการ โดยมี อาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual
training by applying professional knowledge to solve the problems and
complete the project, advised by a professor or an expert in its relevant field

