1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
คําอธิบายรายวิชา
01420101

ฟสิกสเบื้องตน
2(2-0)
(Elementary Physics)
หลักการตาง ๆ ทางฟสิกส และดาราศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Basic principles in physics and astronomy related to every day life.
01420102 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับการแสดง
3(3-0)
(Basic Theater Physics)
หลักการพื้นฐานทางฟสิกส การนําไปประยุกตกับเรื่องเสียงและแสงในการแสดงและการ
ดนตรี
Basic principles in physics applied to sound and light in theater arts and music.
01420103 ฟสิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ
1(0-2)
(Laboratory in Elementary Physics)
พื้นฐาน : 01420101 หรือพรอมกัน หรือ 01420102 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสเบื้องตน หรือวิชาฟสิกสพนื้ ฐานสําหรับการแสดง
Laboratory for Elementary Physics or Basic Theatre Physics.
01420111** ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0)
(General Physics I)
กลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร
Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics.
01420112** ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0)
(General Physics II )
พื้นฐาน : 01420111
ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และนิวเคลียรฟสิกส
Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern physics and
nuclear physics.

** รายวิชาปรับปรุง
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01420113

ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-2)
(Laboratory in Physics I)
พื้นฐาน : 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสทั่วไป I หรือฟสิกสพื้นฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.
01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-2)
(Laboratory in Physics II)
พื้นฐาน : 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 01420118 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.
01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ
1(0-2)
(Laboratory in Abridged Physics)
พื้นฐาน : 01420119 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสอยางสังเขป
Laboratory for Abridged Physics.
01420117** ฟสิกสพื้นฐาน I
2(2-0)
(Basic Physics I)
กลศาสตร กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก
Mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, harmonic motion.
01420118** ฟสิกสพื้นฐาน II
2(2-0)
(Basic Physics II)
พื้นฐาน : 01420117
ไฟฟา แมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน
Electricity, magnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern physics.
01420119** ฟสิกสอยางสังเขป
3(3-0)
(Abridged Physics)
กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส แมเหล็ก คลื่น
แมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน
Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static electricity, current, magnetic,
electromagnetic wave, light, introduction to modern physics.
** รายวิชาปรับปรุง
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01420181

ฟสิกสพื้นฐานในการแพทย
4(3-3)
(Basic Physics in Medicine)
กลศาสตร อุณหพลศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่น ฟสิกสยุคใหม การนําไปประยุกต
ทางการแพทย มีการศึกษานอกสถานที่
Mechanics, thermodynamics, electricity and magnetism, waves, modern physics;
application in medicine; field trip required.
01420182* ฟสิกสพื้นฐานในการพยาบาล
3(2-2)
(Basic Physics in Nursing)
กลศาสตร อุณหพลศาสตร ไฟฟา แมเหล็ก คลื่น หลักพื้นฐานของฟสิกสยุคใหม และการ
ประยุกตทางการพยาบาล
Mechanics, thermodynamics, electricity, magnetism, wave, basic principles of modern
physics and applications in nursing.
01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0)
(Gems and Jewelry)
การกําเนิดและการแบงประเภทของอัญมณี สมบัติของอัญมณี ลักษณะเฉพาะของอัญมณี
ธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีตกแตง และอัญมณีอินทรีย การทดสอบ
เบื้องตนสําหรับอัญมณี และอุปกรณการทดสอบ การประเมินคุณภาพและการประเมินราคา
พลอยสีและเพชร ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับ ขั้นตอนการผลิต การประเมินคุณภาพและ
การประเมินราคาเครื่องประดับ การคาพลอยและเครื่องประดับ
Origins and classification of gemstones, properties of gemstones, characteristics of
natural, synthetics, imitation, treated and organic gemstones, basic testing of gemstones and
instruments, grading and appraising of colored gemstones and diamond, general knowledge of
jewelry, process of production, jewelry grading and appraising, gemstone and jewelry trading.
01420211 กลศาสตร I
3(3-0)
(Mechanics I)
พื้นฐาน : 01420111 และ 01417112
กลศาสตรของอนุภาคเดีย่ ว ระบบของอนุภาค การสั่น วัตถุแข็งแกร็ง
Mechanics of a particle, systems of particles, oscillation problems, rigid body.

*

รายวิชาเปดใหม
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01420212

กลศาสตร II
3(3-0)
(Mechanics II)
พื้นฐาน : 01420211
หลักการแปรคา การเคลื่อนที่สัมพัทธ สมการลากรองจ สมการแฮมิลตัน สมการแฮมิล
ตัน-ยาโคบี
Variational principles, relative motion, Lagrange’s equations, Hamilton’s equations, the
Hamilton-Jacobi equations.
01420213* ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I
3(3-0)
(Mathematical Physics I)
พื้นฐาน : 01417241
ปญหาสมการอนุพันธในฟสิกส ฟงกชันของกรีน สมการคาเฉพาะในฟสิกส พีชคณิตเชิง
เสนและการวิเคราะห เวกตอรแคลคูลัส
Differential equation problems in physics, Green’s function, eigenvalue equation in
physics, linear algebra and analysis, vector calculus.
01420221 ฟสิกสยุคใหม
3(3-0)
(Modern Physics)
พื้นฐาน : 01420112
ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน อะตอม โมเลกุล กลศาสตรสถิติ
ของแข็ง ของไหลยวดยิ่งและตัวนํายวดยิ่ง นิวเคลียส และอนุภาคมูลฐาน
An introduction to relativity theory and quantum theory, atoms, molecules, statistical
mechanics, solids, superfluidity and superconductivity, nucleus and elementary particles.
01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Modern Physics)
พื้นฐาน : 01420114 และ 01420221 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสยุคใหม
Laboratory for Modern Physics.

*

รายวิชาเปดใหม
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01420241

01420242

01420243

ปฏิบัติงานอุปกรณ I
1(0-3)
(Instrumentation Workshop I)
สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทไมและประเภทที่ไมใชโลหะในการสรางอุปกรณ การ
ออกแบบอุปกรณโดยใช วัสดุประเภทไมและประเภททีไ่ มใชโลหะ พืน้ ฐานงานชางไมและ
เครื่องมือการผลิตชิ้นงานอุปกรณดว ยวัสดุประเภทไม และประเภททีไ่ มใชโลหะ
Physical properties of wood and non-metallic material in instrumentation, designing parts
of instruments with wood and non-metallic material, basic carpenter work and tools, production
of instrument parts with wood and non-metallic material.
ปฏิบัติงานอุปกรณ II
1(0-3)
(Instrumentation Workshop II)
พื้นฐาน : 01420421
สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโลหะในการสรางอุปกรณ การออกแบบอุปกรณโดย
ใชวัสดุประเภทโลหะ พื้นฐานงานชางฝมอื และเครื่องมือ การผลิตชิ้นงานอุปกรณดว ยวัสดุ
ประเภทโลหะบางชนิด
Physical properties of metallic material in instrumentation, designing parts of instruments
with metallic material, basic mechanic skill work and tools, production of instrument parts with
metallic material.
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2(2-0)
(Introduction to Electronics)
พื้นฐาน : 01420112
วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ สัญญาณและสัญญาณรบกวน การประมวลผล
สัญญาณ สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร เครื่องขยาย เครื่องขยายออเพอเรชันแนล และ
การประยุกต วงจรกําเนิดรูปสัญญาณ วงจรรวมเชิงเสน ไทริสเตอร อิเล็กทรอนิกสเชิงเลข
เบื้องตน วงจรรวมเชิงเลขและการประยุกต
DC and AC circuits, signals and noise, signal processing, semiconductor, diode,
transistor, amplifier, operational amplifier and applications, waveform generator, linear IC,
thyritster, introduction to digital electronics, digital IC and applications.
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01420244

01420245

01420246

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Introduction to Electronics)
พื้นฐาน : 01420114 และ 01420243 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Laboratory for Introductions to Electronics.
อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน
2(2-0)
(Introduction to Digital Electronics)
พื้นฐาน : 01420112
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสัญญาณและอุปกรณเชิงเลข ระบบจํานวน รหัส และคณิตศาสตร
ตรรกศาสตร การวิเคราะหและออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจรทํางาน
ตามลําดบ วงจรเลขคณิต วงจรแปลงสัญญาณและอุปกรณ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to digital signal and devices. Number systems, code and logic mathematics.
Analysis and design of logic gates, logic combination circuits, sequential circuits, arithmetic
circuits, signal conversion circuits and devices. Introduction to computer architecture.
อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตนภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Introduction to Digital Electronics)
พื้นฐาน : 01420114 และ 01420245 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน
Laboratory for Introduction to Digital Electronics.

1(0-3)

01420247** มาตรวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0)
(Introduction to Metrology)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420118 หรือ 01420119
ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวย และมาตรฐาน หลักการวัด ระเบียบวิธีการวัด การ
วิเคราะหทางสถิติและความคลาดเคลื่อน การสืบมาตรฐาน การเทียบมาตรฐาน ระบบคุณภาพ
เบื้องตน และการบริหารหองปฏิบัติการมาตรวิทยา
Physical quantities, system of units and standard, principle of measurement, method of
measurement, statistical analysis and uncertainty, traceability, calibration, introduction to
quality system and metrology laboratory management.
** รายวิชาปรับปรุง
สาขาวิชาฟสิกส ปรับปรุง พ.ศ. 2552
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01420248** มาตรวิทยาเบือ้ งตนภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Introduction to Metrology)
พื้นฐาน : 01420247 หรือพรอมกัน และ 01420244
ปฏิบัติการสําหรับวิชามาตรวิทยาเบื้องตน
Laboratory for Introduction to Metrology.

1(0-3)

01420261** แมเหล็กไฟฟา I
3(3-0)
(Electromagnetics I)
พื้นฐาน : 01420112 และ 01417241
เวกเตอรแคลคูลัส หลักของสนามและศักยของไฟฟาและแมเหล็ก สมการแมกซเวลลใน
รูปแบบอนุพนั ธและปริพันธ สมบัติของวัสดุไดอิเล็กทริกและวัสดุแมเหล็ก
Vector calculus, principles of electric and magnetic field and potential, Maxwell's
equations, in both differential and integral form, and properties of dielectrics, magnetic
materials.
01420262** แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Electromagnetics)
พื้นฐาน : 01420261 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาแมเหล็กไฟฟา
Laboratory for Electromagnetics.

1(0-3)

01420311* ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II
3(3-0)
(Mathematical Physics II)
พื้นฐาน : 01420213
ฟงกชันพิเศษในฟสิกส การแปลงเชิงอินทิกรัล จํานวนเชิงซอน ทฤษฎีเรซิดิว
คอนทัวรอินทิกรัลในปญหาฟสิกส
Special function in physics, integral transform, complex number, residue theory, contour
integral in physics problems.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01420312* ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
3(3-0)
(Theory of Relativity)
พื้นฐาน : 01420112 และ 01417112
สัมพัทธภาพกอนไอนสไตน อวกาศเวลาและการวัด หลักการสัมพัทธภาพผลสืบเนื่องทาง
จลนศาสตรของสัมพัทธภาพ การแปลงอวกาศเวลา สัมพัทธภาพและแนวคิดเชิงกายภาพ โม
เมนตัมและพลังงานสัมพัทธ ความแปรเปลี่ยนรวมเกี่ยวสัมพัทธ หลักการของความสมมูล กาล
อวกาศแบบโคงและความโนมถวง สมการของไอนสไตน
Pre Einsteinian relativity, space time and measurements, principle of relativity, kinematic
consequences of relativity, space time transformation, relativity and physical concepts,
relativistic momentum and energy, relativistic covariance, principle of equivalence, curved
space time and gravity, Einstein’s equation.
01420321** กลศาสตรควอนตัม I
3(3-0)
(Quantum Mechanics I)
พื้นฐาน : 01420221 และ 01420311 หรือพรอมกัน
การเปลี่ยนจากกลศาสตรคลาสสิกเปนกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลืน่ สมการของชเรอ
ดิงเงอร ฮารมอนิกออสซิลเลเตอร อะตอมแบบไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุมและสปน
Transition from classical to quantum mechanics, the wave functions, the Schrödinger
equations, harmonic oscillator, hydrogenic atoms, angular momentum and spin.
01420322* ฟสิกสของโมเลกุล
3(3-0)
(Molecular Physics)
พื้นฐาน : 01420221
สมบัติของโมเลกุล ทฤษฎีของพันธะทางเคมี สมมาตรและการดําเนินการ ควอนตัมเชิงเคมี
การศึกษาสเปกตรัมของโมเลกุล นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ
การประยุกตระบบโมเลกุล
Property of molecule, theory of chemical bonding, symmetry and operation, quantum
chemistry, molecular spectroscopy, nuclear magnetic resonance, electron spin resonance,
molecular applications.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01420323* การวัดเชิงควอนตัม
3(3-0)
(Quantum Measurement)
พื้นฐาน : 01420221 หรือ 01417241
พื้นฐานการวัดเชิงควอนตัม สัจพจนของ ฟอนนอยมันน การเฉลี่ยแบบกลุมตัวอยางและการ
เฉลี่ยตามเวลา ควอนตัมการวัดอยางตอเนื่อง ควอนตัมการวัดแบบไมทาํ ลาย การวัดโดยปราศจาก
การพัวพัน
Basic quantum measurements, von Neumann’s postulation, ensembles average and time
average in quantum measurements, continuous quantum measurements, quantum
nondemolition measurements, measurements without entanglement.
01420325** ฟสิกสของอะตอม
3(3-0)
(Atomic Physics)
พื้นฐาน : 01420221
ระบบอิเล็กตรอนตัวเดียว สมบัติพื้นฐานของอะตอม อะตอมในสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟา ระบบอิเล็กตรอนหลายตัว สเปกตรัมของอะตอม
One-electron systems, basic properties of atoms, atoms in magnetic field and in electric
field, many-electron systems atomic spectra.
01420331

อุณหพลศาสตร
3(3-0)
(Thermodynamics)
พื้นฐาน : 01420221
สมบัติทางความรอนของสสาร ทฤษฎีจลนของกาซ กฎพื้นฐานของอุณหพลศาสตร
สภาวะสมดุล ปริมาณศักยตา ง ๆ ในอุณหพลศาสตร ระบบมวลแปรคา
Thermal properties of matter, kinetic theory of gas, fundamental law of thermodynamics,
equilibrium conditions, thermodynamic potentials, systems of variable mass.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01420332

กลศาสตรสถิติ
3(3-0)
(Statistical Mechanics)
พื้นฐาน : 01420331
สมการพื้นฐานสําหรับระบบคลาสสิกในสมดุล
อองซอมเบิลแบบไมโครแคนอนิคัล
แคนอนิคัล และแกรนดแคนอนิคัล พารทิชันฟงกชัน สมการของสถานะ การกระจายวิเรียล
ของกาซจริง สถิติเชิงควอนตัม กาซควอนตัม การควบแนนแบบโบส-ไอนสไตน
Fundamental equations for classical system in equilibrium, microcanonical, canonical and
grand canonical ensembles, partition functions, equations of states, virial expansion for real
gas, quantum statistics, quantum gases, Bose-Einstein condensation.

01420334

อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Thermodynamics)
พื้นฐาน : 01420331 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาอุณหพลศาสตร
Laboratory for Thermodynamics.

01420343

อิเล็กทรอนิกสเชิงเสน
2(2-0)
(Linear Electronics)
พื้นฐาน : 01420243
หลักการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหสัญญาณ สัญญาณรบกวน มอดูเลชัน
เครื่องขยายออเพอเรชันแนลและการประยุกต วงจรรวมเชิงเสน วงจรกําเนิดรูปสัญญาณ
อุปกรณหลายรอยตอ ไทริสเตอรและการประยุกต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสง
Principles of electronic circuit analysis, analysis of signals, noise, modulation, operational
amplifier and applications of linear integrated circuit, waveform generator, multi-junction
devices, thyrister and applications, opto-electronic devices.

01420344

อิเล็กทรอนิกสเชิงเสนภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Linear Electronics)
พื้นฐาน : 01420244 และ 01420343 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเสน
Laboratory in Linear Electronics.

1(0-3)

1(0-3)
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01420345

01420346

01420347

ปฏิบัติงานอุปกรณ III
1(0-3)
(Instrumentation Workshop III)
พื้นฐาน : 01420345
การออกแบบอุปกรณ และชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอรชวยออกแบบ การวัดอยางละเอียดและ
การตรวจสอบขนาด พื้นฐานงานชางกลและเครื่องจักรกล การผลิตชิ้นสวนอุปกรณดวย
เครื่องจักรการผลิต
Designing of instruments and parts with computer aided design, fine measurement and
dimensional check, basic machine work and machine tools production of instrument parts with
production machine.
ปฏิบัติงานอุปกรณ IV
1(0-3)
(Instrumentation Workshop IV)
พื้นฐาน : 01420345
การออกแบบอุปกรณและชิน้ สวนดวยคอมพิวเตอรชว ยออกแบบ การวัดอยางละเอียดและ
การตรวจสอบขนาด การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข และการผลิตชิ้นงานอุปกรณดวย
เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขโดยคอมพิวเตอร
Designing of instruments and parts with computer aided design, fine measurement and
dimensional check, numerical control programming and production of instrument parts with
computerized numerical control.
อิเล็กทรอนิกสเชิงเลข
2(2-0)
(Digital Electronics)
พื้นฐาน : 01420243
ทฤษฎีรหัสเบื้องตนและคณิตศาสตรเชิงตรรก เครือขายเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก
วงจรควบคุมเชิงลําดับ และการประยุกต วงจรรวมเชิงเลข การออกแบบและการประยุกต การ
แปลงสัญญาณเชิงเลข ภาคแสดงผลและควบคุม หลักการถายโอนขอมูล อุปกรณและการ
ประยุกต การเชื่อมตอและการประยุกตตวั ควบคุมไมโคร
Introduction to coding theory and logic mathematics, logic network, logic combination,
sequential control circuit and applications, digital integrated circuit, design and applications,
digital signal conversion, display and control, principle of data transfer, devices and
applications, microcontroller interfacing and applications.
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01420348

อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Digital Electronics)
พื้นฐาน : 01420244 และ 01420347 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลข
Laboratory for Digital Electronics.

1(0-3)

01420349** ฟสิกสของตัวรับรู
3(3-0)
(Physics of Sensor)
พื้นฐาน : 01420243
ปรากฏการณทางฟสิกสที่ใชในการรับรู ชนิดของตัวรับรู สัญญาณรบกวน การประมวลผล
สัญญาณ และการประยุกต
Physical effects use as sensing, types of sensors, noise, signal processing, and
applications.
01420351

ธรณีวิทยากายภาพ
3(3-0)
(Physical Geology)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420118
ตนเหตุและกรรมวิธีทางธรณีวิทยาของการเกิดชั้นหิน ชั้นดิน และสัณฐานของเปลือกโลก
สมบัติทางฟสิกส ทางเคมีของวัสดุและมวลสารธรณีวิทยา หลักการธรณีฟสิกสเบื้องตน การเกิด
ของแหลงแรทางเศรษฐกิจทีส่ ําคัญอยางสังเขป โดยเนนของประเทศไทย มีการศึกษานอก
สถานที่
Causes and processes of formation of geological materials, surface features of the earth,
physical and chemical properties of geological mass, introduction to geophysics, occurrence of
economic mineral deposits with emphasis in Thailand, field trip required.

01420361

ดาราศาสตรเบื้องตน I
3(3-0)
(Introduction to Astronomy I)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420118 หรือ 01420119
กลศาสตรทองฟา ดวงอาทิตยและระบบสุริยะ โครงสรางของดาวเคราะห กําเนิดของเอกภพ
เครื่องมือทางดาราศาสตร และเทคนิคการสังเกตการณทางดาราศาสตร มีการศึกษานอกสถานที่
Celestial mechanics, the sun and the solar system, structure of the planets, the origin of
the universe, astronomical instruments and techniques of observation, field trip required.

** รายวิชาปรับปรุง
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01420362

ดาราศาสตรเบื้องตน II
3(3-0)
(Introduction to Astronomy II)
พื้นฐาน : 01420361
ดาวและแกแลกซี บรรยากาศและใจกลางของดาว สเปกตรัมของดาว การจําแนกดาว และ
แกแลกซี วิวฒ
ั นาการของดาว
Stars and galaxies, stellar atmosphere and interiors, stellar spectrum, classification of stars
and galaxies, evolution of stars.

01420363** ทัศนศาสตร
3(3-0)
(Optics)
พื้นฐาน : 01420221
ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและกายภาพ วิธีเมทริกซในทัศนศาสตรขางแกน อุปกรณทางแสง
ทฤษฎีความคลาด มาตรแทรกสอดเชิงแสง สมบัติของเลเซอร ทัศนศาสตรเสนใยนําแสง การ
เลี้ยวเบน การผลิตแสงโพลาไรซ
Geometrical and physical optics, matrix methods in paraxial optics, optical instruments,
aberration theory, optical interferometer, properties of laser, fiber optics, diffraction, production
of polarized light.
01420364* ทัศนศาสตรภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Optics)
พื้นฐาน : 01420363 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาทัศนศาสตร
Laboratory for optics.
01420365** แมเหล็กไฟฟา II
3(3-0)
(Electromagnetics II)
พื้นฐาน : 01420261
การเหนีย่ วนําแมเหล็กไฟฟา สมการของแมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทอนําคลื่น การ
แผรังสี พลศาสตรทางไฟฟา ทฤษฎีสัมพันธภาพ
Electromagnetic induction, Maxwell’s equations, electromagnetic waves, wave guides,
radiation, electrodynamics, theory of relativity.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01420366** ฟสิกสของคลื่น
3(3-0)
(Physics of Waves)
พื้นฐาน : 01420211 หรือ 01420261
ระบบการแกวงกวัดเชิงกลและเชิงไฟฟา อนุกรมฟูเรียร และการประยุกตผลการแปลงฟู
เรียรในการวิเคราะหคลื่น คลื่นบนสาย เสียง คลื่นแมเหล็กไฟฟา สมการแมกซเวลล ทัศน
ศาสตรกายภาพ
Mechanical and electrical oscillating system, Fourier series and Fourier transform
application in analysis of wave, wave on strings, sound, electromagnetic waves, Maxwell’s
equations, physical optics.
01420372

วัสดุศาสตรเบือ้ งตน
3(3-0)
(Introduction to Material Science)
พื้นฐาน : 01420112
โครงสรางผลึก สมบัติทางฟสิกสของวัสดุประเภท เซรามิก โลหะ พอลิเมอรและสารกึ่ง
ตัวนํา การผลิต และการใชประโยชน สําหรับนิสิตสาขาอื่น
Crystal structure, physical properties, production and utilization of selected materials,
ceramics, metals, polymer and semiconductor.

01420373** วัสดุศาสตร I
3(3-0)
(Material Science I)
พื้นฐาน : 01420221
โครงสรางอะตอม โมเลกุลและพันธะ โครงสรางผลึก สมบัติทางความรอนและเชิงกลของ
วัสดุ ความบกพรองผลึก ความบกพรองผลึก อัลลอยและแผนภาพเฟส พอลิเมอรอินทรีย
Atomic structure, molecule and bond, crystal structure, thermal and mechanical properties
of material, crystal defect, alloy and phase diagram, organic polymer.

** รายวิชาปรับปรุง
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01420374

ฟสิกสของอัญมณี
3 (3-0)
(Physics of Gemstones)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420118
ธรรมชาติและการแบงประเภทของอัญมณี ผลึกวิทยาเบื้องตน สมบัติทางกายภาพ หลักทาง
ฟสิกสในการวิเคราะหอัญมณีและการใชเครื่องมือ การเกิดสีในอัญมณี ชนิดของอัญมณี และ
รายละเอียด อัญมณีอินทรีย อัญมณีแสดงปรากฏการณ การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
Nature and classification of gemstones, elementary crystallography, physical properties,
physics principles of gemstone identification and instrumental utilities, causes of color in
gemstones, gem species and descriptions, organic gems, phenomena gemstones, gemstone
treatments.

01420375

ฟสิกสของอัญมณีภาคปฏิบัตกิ าร
(Laboratory in Physics of Gemstones)
พื้นฐาน : 01420374
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสของอัญมณี
Laboratory for physics of gemstones.

1(0-3)

01420376* ฟสิกสรังสีเอกซยุคใหม
3(3-0)
(Modern X-ray Physics)
พื้นฐาน : 01420221
รังสีเอกซและอันตรกิริยาตอสสาร แหลงกําเนิดรังสีเอกซ การหักเหและการสะทอนจากผิว
รวม จลนศาสตรของการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนโดยผลึกสมบูรณ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก การ
กระเจิงเรโซแนนซ
X-rays and their interaction with matter, sources of x-rays, refraction and reflection from
interfaces, kinematical diffraction, diffraction by perfect crystals, photoelectric absorption,
resonant scattering.

*

รายวิชาเปดใหม
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01420377* ผลึกเหลว
3(3-0)
(Liquid Crystals)
พื้นฐาน : 01420261
ประวัติการคนพบผลึกเหลว สมบัติแอนไอโซทรอปก เฟสและสมบัติทางกายภาพ การ
สังเคราะห การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ การตอบสนองตอสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และ
ตอแสง จุดพรอง การประยุกตผลึกเหลว
History of liquid crystals, anisotropic properties, phases and physical properties,
synthesis, analysis of physical properties, electric response, magnetic response and optical
response, defects, applications of liquid crystals.
01420411** ฟสิกสเชิงคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Computational Physics)
พื้นฐาน : 01420212 และ 01420221
การใชพื้นฐานทางคณิตศาสตรและเทคนิคเชิงตัวเลขในการคํานวณดวยคอมพิวเตอรเพื่อ
แกปญหาทางฟสิกส แบบจําลองและการประยุกตทางกลศาสตร แมเหล็กไฟฟา คลื่น ควอนตัม
ฟสิกส และฟสิกสของอนุภาค
The use of basic and numerical techniques in computer calculation leading to solution for
physical problems, models and applications in mechanics, electromagnetism, waves, quantum
physics and particle physics.
01420412* การจําลองแบบระดับอะตอม
3(3-0)
(Atomic-Scale Simulation)
พื้นฐาน : 01420411
แบบจําลองของระบบอะตอม เทคนิคทางฟสิกสสําหรับการจําลองแบบบนคอมพิวเตอร
เทคนิคการจําลองแบบ และการประยุกตการจําลองแบบในการศึกษาวัสดุ
Modeling of atomic system, physical techniques for computer simulations, simulation
techniques, applications in material study.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01420421

กลศาสตรควอนตัม II
3(3-0)
(Quantum Mechanics II)
พื้นฐาน : 01420321
การประมาณคาแบบกึ่งคลาสสิก หลักการแปรคา ทฤษฎีของเพอรเทอรเบชันแบบไมขึ้น
และขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการกระเจิง ระบบหลายอนุภาค
Semi-classical approximation, variational principles, time independent and time
dependent perturbation theory, scattering theory, systems of identical particles.

01420422

ฟสิกสของนิวเคลียส
3(3-0)
(Nuclear Physics)
พื้นฐาน : 01420321
อนุภาคมูลฐานในนิวเคลียส อันตรกิริยาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส การวิเคราะหโดย
เครื่องเรงอนุภาค แบบจําลองของนิวเคลียส ตารางนิวไคลด ทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียส การ
สลายตัวของนิวเคลียส
Nuclear elementary particles and their interactions, accelerators and analysis, nuclear
models, nuclide table, nuclear reaction theory, nuclear decay.

01420423

ฟสิกสรังสีจากนิวเคลียส
4(3-3)
(Nuclear Radiation Physics)
พื้นฐาน : 01420221
โครงสรางของอะตอมและนิวเคลียส รังสีเอกซ กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ และ
กัมมันตภาพรังสีประดิษฐ อุปกรณวดั รังสี เครื่องเรงอนุภาค เครื่องปฏิกรณปรมาณูและการ
ประยุกต ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับฟสิกสสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
Atomic and nuclear structure, x-ray, natural and artificial radioactivity, radiation
measuring instruments, accelerators, nuclear reactor and applications, introduction to health
physics, field trip required.
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01420424* ฟสิกสหลายอนุภาค
3(3-0)
(Many-Body Physics)
พื้นฐาน 01420221
อนุภาคเหมือนกัน ปญหาแบบเฟนสุม หลักการกีดกันของเพาลี การประมาณ ฮารทรีและ
ฮารทรี-ฟอกก สถิติแบบควอนตัม เมทริกซความหนาแนน
Identical particle, stochastic problem, Pauli exclusion principle, Hartree and Hartree-Fock
approximation, quantum statistics, density matrices.
01420425* ฟสิกสอนุภาค
3(3-0)
(Particle Physics)
พื้นฐาน : 01420221
สมบัติของอนุภาคมูลฐาน ฟสิกสของเครื่องเรงอนุภาคและเครื่องตรวจจับอนุภาค การแปลง
แบบสมมาตร และกฎการอนุรักษ โครงสรางของแฮดรอน และแบบจําลองควาก อันตรกิริยาแบบ
แมเหล็กไฟฟา อันตรกิริยาแบบออน แบบจําลองมาตรฐาน นอกเหนือจากแบบจําลองมาตรฐาน
Properties of elementary particles, physics of particle accelerators and detectors,
symmetry transformations and conservation laws, hadron structure and the quark model,
electromagnetic interactions, weak interactions, standard model and beyond standard model.
01420441

*

อิเล็กทรอนิกสกายภาพ
3(3-0)
(Physical Electronics)
พื้นฐาน : 01420221 และ 01420241
อะตอม และผลึก ทฤษฎีการเหนีย่ วนํา สวนตอ อุปกรณขั้วเดีย่ วและขัว้ คู สวนตอโจเซฟสัน
และอุปกรณเชิงควอนตัม วงจรรวม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสง
Atom and crystal, conduction theory, junction, bipolar and unipolar services, Josepson
junction and quantum devices, integrated circuits, opto-electronic devices.

รายวิชาเปดใหม
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01420442** ฟสิกสในวิชาการเครื่องมือ
2(2-0)
(Physics of Instrumentation)
พื้นฐาน : 01420247 และ 01420343 หรือ 01420347
ระบบเครื่องวัด แทรนสดิวเซอรและเซนเซอร การทดสอบลักษณะเฉพาะ และความ
แมนยํา กระบวนและการแสดงสัญญาณ การพิจารณาความตองการของผูใช การประยุกตในวิชา
ฟสิกส และสาขาวิชาที่เกีย่ วของ
Measurement system, transducer and sensor, characteristics and accuracy testing, signals
processing and display, user requirement design, application in physics and other disciplinary.
01420443** ฟสิกสในวิชาการเครื่องมือภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Physics of Instrumentation)
พื้นฐาน : 01420442 หรือพรอมกัน และ 01420248
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสของอุปกรณ
Laboratory for Physics of Instrumentation.
01420444

1(0-3)

การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส
3(3-0)
(Microprocessor Application in Physics)
พื้นฐาน : 01420248
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร ตัวควบคุมไมโครและการประยุกต สถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอรและตัวควบคุมไมโคร การเชื่อมตอกับหนวย ความจํา และอุปกรณ
อินพุต เอาตพตุ การสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม การแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจทิ ัล และดิจิทัล
เปนแอนาลอก การเชื่อมตอกับตัวรับรูชนิดตางๆ การเขียนโปรแกรมใชงานไมโครโพรเซสเซอร
หรือตัวควบคุมไมโครเบื้องตนดวยภาษาแอสแซมบลี สัญญาณขัดจังหวะและการเขาถึง
หนวยความจําโดยตรง การประยุกตทางฟสิกสและดานอื่นๆ
Basic knowledge of microprocessor, microcontroller and its application. Microprocessor
and microcontroller architecture. Memory and input output devices interfacing. Serial
communication. Analog to digital signal conversion and digital to analog signal conversion.
Sensor interfacing. Introduction to microprocessor or microcontroller programming with
assembly language. Interrupts and direct memory access. Application in physics and other
areas

** รายวิชาปรับปรุง
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01420445

การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกสภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Microprocessor Application in Physics)
พื้นฐาน : 01420348 และ 01420444 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาการประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส
Laboratory for Microprocessor Application in Physics.

1(0-3)

01420451

ธรณีฟสิกส
3(3-0)
(Geophysics)
พื้นฐาน : 01420351
สมบัติทางฟสิกสของภายในโลก วิธีการทางธรณีฟสิกส การตรวจการสั่นสะเทือน การ
ตรวจสมบัติทางแมเหล็ก การวัดสนามโนมถวงและการวัดความตานทานไฟฟา การประยุกตดาน
สํารวจแหลงแรแหลงน้ํามัน และดานวิศวกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Physical properties of interior of the earth, geophysical procedures, seismic, magnetic,
gravitational and electrical measurements, geophysical prospecting for minerals and oil,
application to engineering works, field trip required.

01420452

ฟสิกสของสภาวะแวดลอม
3(3-0)
(Environmental Physics)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420118
สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับการแผรังสี การสงผานความรอน มวลและโมเมนตัม สมดุล
พลังงานของระบบพื้นดินและบรรยากาศ ความชื้นในสภาวะแวดลอม ความแตกตางระหวาง
อุณหภูมิในชนบทและในเมือง สิ่งมีชีวิตและบรรยากาศ
Radiation environment; heat, mass and momentum transfer, energy balance of the earthatmosphere systems; environmental moisture and evapotranspiration; urban-rural temperature
contrast; human and the atmosphere.
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01420453

ทรัพยากรพลังงาน
3(3-0)
(Energy Resources)
พื้นฐาน : 01420221
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานคลื่นทะเล ความรอนจากใตพิภพ
ความรอนจากมหาสมุทร พลังงานนิวเคลียร เซลลเคมี เชื้อเพลิงจากชีวมวล เชื้อเพลิงจาก
ไฮโดรเจน การใชและการประหยัดพลังงาน มีการศึกษานอกสถานที่
Solar energy, wind energy, hydro-energy, sea-wave energy, geothermal energy, oceanthermal energy, nuclear energy, chemical cells, fossil fuels, fuel from biomass, fuel from
hydrogen, energy utilization and conservation; field trip required.

01420454

พลังงานแสงอาทิตย
4(3-3)
(Solar Energy)
พื้นฐาน : 01420331
ดาราศาสตรของดวงอาทิตย รังสีจากดวงอาทิตยที่ตกกระทบพื้นโลก การถายเทความรอน
ทัศนศาสตรของเครื่องรวบรวมรังสีจากดวงอาทิตย ระบบใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน
การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนงาน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟา มีการ
ศึกษานอกสถานที่
Solar astronomy, terrestrial insolation, heat transfer, optics of collectors, solar heating
systems, conversion of solar energy to work, photovoltaics; field trip required.

01420454

ภูมิอากาศวิทยาประยุกต
4(3-3)
(Applied Climatology)
สถิติภูมิอากาศ การประมาณปริมาณน้ํา การประยุกตความรูทางภูมิอากาศในการกสิกรรม
อุตสาหกรรม อุทกวิทยา และความสะดวกสบายของผูคน
Climate statistics; the climatic water budget; application of climatology to farming
program, industry, hydrology and human comfort
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01420454

ฟสิกสของบรรยากาศ
3(3-0)
(Atmospheric Physics)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420119
ระดับชั้นขององคประกอบของบรรยากาศ ปรากฏการณการแผรังสีและปรากฏการณ
ทางแสง ไอน้ําและน้ํา อุณหพลศาสตรของบรรยากาศ พลศาสตรของบรรยากาศ ไฟฟาใน
บรรยากาศ
Levels and composition of the atmosphere, radiation and optical phenomena, vapor and
water, atmospheric thermodynamics, atmospheric dynamics, atmospheric electricity.

01420461** หลักทัศนมาตรศาสตร
4(3-3)
(Principle of Optometry)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420119
การวัดสายตา ความผิดปรกติทางสายตา การทํางานประสานของตาทั้งสองขางในการ
มองเห็น อุปกรณทางทัศนมาตรศาสตร วัสดุและรูปแบบของเลนส แวนตาและเครือ่ งชวยการ
มองเห็น มีการศึกษานอกสถานที่
Clinical refraction, refractive errors, binocular coordination, optometric instruments, mat
erials and lens forms, spectacles and visual aids, field trips required.
01420462** เลนสสัมผัส
4(3-3)
(Contact Lens)
พื้นฐาน : 01420461
วัสดุ การออกแบบ สมบัติทางกายภาพและเคมี และพารามิเตอรของเลนสสัมผัส วิธีการดูแล
รักษา การฆาเชื้อ การดูแลหลังการใช มีการศึกษานอกสถานที่
Material, design, physical and chemical properties, parameters, care and maintenance,
disinfection and aftercare, field trip required.

** รายวิชาปรับปรุง
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01420463

ฟสิกสของดาว
3(3-0)
(Astrophysics)
พื้นฐาน : 01420332
วิวัฒนาการของดาว เอกภพ ควอซาร พัลซาร ดาวนิวตรอน ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป
หลุมดํา จักรวาลวิทยา
Stellar evolution, universe, quasars, pulsars, neutron stars, general theory of relativity,
black holes, cosmology.

01420464

ทฤษฎีของนาทศาสตร
3(3-0)
(Theory of Acoustics)
พื้นฐาน : 01420261
สมบัติเบื้องตนของคลื่นเสียง ปรากฏการณสะทอนและการสงผาน การปลอยและการ
ดูดกลืนคลื่นเสียง อุปกรณสง ผาน รับ และกรองคลื่นเสียง การแปลงระหวางคลื่นเสียงและคลื่น
รูปอื่น
Basic properties of acoustic waves, reflection and transmission phenomena, sound
emission and absorption, acoustic devices for transmission, reception and filtering,
transduction.

01420465

เสียงรบกวนและสภาวะแวดลอม
3(3-0)
(Noise and Environment)
พื้นฐาน : 01420261
เสียงรบกวน การรับสัญญาณ สวนศาสตรของสิ่งแวดลอม สวนศาสตรในสถาปตยกรรม
การสั่นสะเทือน
Noise, signal detection, environmental acoustics, architectural acoustics, vibration.
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01420466* ทัศนศาสตรเลนสสายตา
4(3-3)
(Ophthalmic Optics)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420119
การออกแบบและการประยุกตเลนสสายตา ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางแสงของ
การออกแบบเลนสสายตาโฟกัสเดียวและหลายโฟกัส ปริซึมเลนสสายตา เลนสกรองแสง การ
วัดและนําเลนสเขากรอบ
Design and application of ophthalmic lenses, physical and optical characteristics of
ophthalmic single vision and multifocal lens designs, ophthalmic prisms, absorptive lenses,
measurement and fitting of lenses and frames.
01420472** วัสดุศาสตร II
3(3-0)
(Material Science II)
พื้นฐาน : 01420373
ปรากฏการณพื้นผิว การแตกและการเสื่อมสลายของวัสดุ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ การ
ผลิตและการนําวัสดุประเภท เซรามิก โลหะ พอลิเมอร และสารกึ่งตัวนํา ไปใชประโยชน มี
การศึกษานอกสถานที่
Surface phenomena, fracture and deterioration of materials, physical properties,
production and utilization of ceramics, metals, polymer and semiconductor, field trip required.
01420473

ฟสิกสของของแข็ง I
3(3-0)
(Physics of Solid I)
พื้นฐาน : 01420221
โครงสรางผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นและอนุภาคโดยผลึก แรงระหวางอะตอมและสมบัติ
ทางกลศาสตรของของแข็งชนิดตางๆ การสั่นของแลตทิซและสมบัติทางความรอน ทฤษฎี
แถบ พลังงานของอิเล็กตรอน สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส
Crystal structure, diffraction of wave and particles by crystals, interatomic force and
mechanical properties of various classes of solids, lattice vibrations and thermal properties,
electronic energy band theory, electronic properties.

รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
*
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01420474

ฟสิกสของของแข็ง II
3(3-0)
(Physics of Solid II)
พื้นฐาน : 01420473
สมบัติทางอิเล็กทรอนิกสของของแข็งในสนามแมเหล็ก ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา อุปกรณ
สารกึ่งตัวนํา สมบัติทางแมเหล็ก สภาพนําไฟฟายวดยิ่ง การถูกกระตุน แบบพื้นฐานของกาซ
อิเล็กตรอน
Electronic properties in magnetic field, semiconductor physics, semiconductor devices,
magnetic properties, superconductivity, elementary excitation of electron gas.

01420475** ผลึกศาสตรรังสีเอกซ
4(3-3)
(X-ray Crystallography)
พื้นฐาน : 01420221
สมมาตรของผลึก การประยุกตทฤษฎีกลุม ฟสิกสของรังสีเอกซ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน วิธีการ
ทดลองหาโครงสรางของผลึกโดยรังสีเอกซ
Crystal symmetry, application of group theory, x-ray physics, diffraction theory,
experimental methods of x-ray crystallography.
01420476** ฟสิกสของตัวนํายวดยิ่ง I
3(3-0)
(Physics of Superconductor I)
พื้นฐาน : 01420321
สมบัติทางความรอนและทางไฟฟาของอิเล็กตรอนตัวนํา คลื่นแลตทิซและผิวเฟรมิ ชองวาง
พลังงานและมวลยังผล สมการแมกซเวลลและสภาพยอมแมเหล็ก ปรากฏการณสภาพนํายวดยิ่ง
วิกฤติ ตัวนํายวดยิง่ แบบหนึง่ และแบบสอง ตัวนํายวดยิง่ อุณหภูมิวกิ ฤติสูง
Thermal and electrical properties of conduction electron, lattice wave and Fermi surface,
energy gap and effective mass, Maxwell’s equation and magnetic susceptibility, critical
superconductivity phenomena, type I and type II superconductor, high critical temperature
superconductor.

** รายวิชาปรับปรุง
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01420477

ฟสิกสของตัวนํายวดยิ่ง II
3(3-0)
(Physics of Superconductor II)
พื้นฐาน : 01420476
ตัวนํายวดยิ่งไมอยูในสนามแมเหล็กและอยูในสนามแมเหล็ก สมบัติทางอุณหพลศาสตร
ทฤษฎีกินซเบิรก-ลันเดา สมบัติทางแมเหล็ก สถานะระหวางกลางและสถานะผสม สถานะวิกฤติ
การเจาะอุโมงค สมบัติการขนสง สมบัติทางสเปกโทรสโกป และการประยุกต
Superconductor in zero and in a magnetic field, thermodynamic properties, GinzburgLandau theory, magnetic properties, intermediate and mixed states, critical states, tunneling,
transport properties, spectroscopic properties and its application.

01420478* นาโนฟสิกสและนาโนเทคโนโลยี
3(3-0)
(Nanophysics and Nanotechnology)
พื้นฐาน : 01420221
สมบัติและลักษณะเฉพาะของระบบนาโน ฟสิกสที่ระดับนาโน การสรางระบบนาโน การ
หาสมบัติของระบบนาโน การโยกยายระบบนาโน การศึกษาระบบนาโนดวยวิธกี ารจําลองแบบ
นาโนเทคโนโลยี และการประยุกต
Properties and characterization of nanosystem, physics at nanoscale, fabrication of
nanosystems, manipulation of nanosystems, simulation of nanosystems, nanotechnology and
applications.
01420481

*

ฟสิกสสุขภาพ
4(3-3)
(Health Physics)
พื้นฐาน : 01420221
กัมมันตภาพรังสีและรังสีเอกซ หนวยตาง ๆ ที่ใชในการวัดรังสี การคํานวณปริมาณรังสี
เครื่องวัดรังสี การคํานวณปริมาณรังสีที่เขาสูรางกาย หลักการควบคุมและคํานวณการใชวัสดุ
และอุปกรณรงั สี การคํานวณและการออกแบบหองปฏิบัติงานรังสี การคํานวณและปองกัน
รังสีจากสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
Radioactivity and x-ray, radiological units, calculations of radiation quantities,
radiation instrumentation, body radiation dose, principle of control and calculations in
application of radioactive material and devices, environmental radiation, radiation protection,
field trip required.
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01420482** ฟสิกสชีวภาพ I
3(3-0)
(Biophysics I)
พื้นฐาน : 01420112 หรือ 01420118
โครงสรางและการทํางานของระบบชีวภาพ กลศาสตรเชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ฟสิกส
ของเซลล ฟสิกสของชีวโมเลกุล กลไกการทํางานของชีวโมเลกุล เทคนิคทางฟสิกสชีวภาพ
สารสนเทศชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
Structure and function of biological systems, biomechanics, biomaterials, cellular
biophysics, molecular biophysics, biomolecular mechanism, biophysical techniques,
bioinformatics, biotechnology.
01420483* ฟสิกสชีวภาพ II
3(3-0)
(Biophysics II)
พื้นฐาน : 01420482
กลศาสตรของชีวโมเลกุล การถายโอนสภาวะกระตุนและพลังงาน การถายโอนอิเล็กตรอน
และโปรตอน การนําไอออน กระบวนการเชิงเคมีที่ทําใหเกิดแรงกล มอเตอรระดับชีวโมเลกุล
เทคนิคที่ใชในการหาโครงสรางของชีวโมเลกุล การทดลองที่ทํากับโมเลกุลเดี่ยว
Mechanics of biomolecules, excitation and energy transfer, electron and proton transfers,
ion conduction, mechanochemical processes, biomolecular motor, techniques for biomolecular
structure determination, single molecule experiments.
01420496

01420497

เรื่องเฉพาะทางฟสิกส
1-3
(Selected Topics in Physics)
เรื่องเฉพาะทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in physics at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change in
each semester.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in physics at the bachelor’s
degree level.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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01420498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางฟสิกสระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in physics at the bachelor’s degree level and compiled into a written
report.
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