
หมูวิชา ฟสิกส 

( PHYS ) 

หมูวิชา ฟสิกส หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี 

 

1.    วิทยาศาสตรทั่วไป                                                                                     ( PHYS – 1 – – ) 

2.    คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส    ( PHYS – 2 – – ) 

3.    ฟสิกสทั่วไป                                                                                            ( PHYS – 3 – – ) 

4.    ฟสิกสพื้นฐาน                                                                          ( PHYS – 4 – – ) 

5.    ฟสิกสประยุกต                                                                                         ( PHYS – 5 – – ) 

6.                                                                        ( PHYS – 6 – – ) 

7.                                                                                 ( PHYS – 7 – – ) 

8.   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ        ( PHYS – 8 – – ) 

9.   สัมมนาและการวิจัย                                                                          ( PHYS – 9 – – ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมูวิชาฟสิกส 

(PHYS) 

 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

PHYS 1301 - ฟสิกสเบื้องตน 3(2-3-4) 

PHYS 1303 - ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 

PHYS 1304 - ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-0) 

PHYS 1305 4011305 ฟสิกส  1 3(3-0-6) 

PHYS 1306 4011601 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) 

PHYS 1307 4011306 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

PHYS 1308 4011602 ปฏิบัติการฟสิกส  2 1(0-3-0) 

PHYS 2200  ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 1(0-3-0) 

PHYS 2201 4123608 โปรแกรมประยุกตดานฟสิกส 3(2-3-4) 

PHYS 2202 4012302 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

PHYS 2401 4012201 กลศาสตร   3(3-0-6) 

PHYS 2402 4012601 ปฏิบัติการกลศาสตร 1(0-3-0) 

PHYS 2403 4012202 แมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) 

PHYS 2404 4012602 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา 1(0-3-0) 

PHYS 2405 4013304 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

PHYS 3101 4053101 วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 3(3-0-6) 

PHYS 3102 4052101 ธรณีวิทยา 3(2-3-4) 

PHYS 3103 4052301 อุตุนิยมวิทยา 3(2-3-4) 

PHYS 3104 4042101 ดาราศาสตรและอวกาศ 2(1-3-2) 

PHYS 3406 4012303 ฟสิกสของคลื่น 3(3-0-6) 

PHYS 3407 4013601 ปฏิบัติการฟสิกสของคลื่น 1(0-3-0) 

PHYS 3408 4012401 ฟสิกสแผนใหม 3(3-0-6) 

PHYS 3409 4013602 ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม 1(0-3-0) 



 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

PHYS 3410 4013403 ฟสิกสนิวเคลียร  1 3(3-0-6) 

PHYS 3411 4014601 ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร 1(0-3-0) 

PHYS 3412 4013405 กลศาสตร  2 3(3-0-6) 

PHYS 3413 4013406 แมเหล็กไฟฟา 2 3(3-0-6) 

PHYS 3414 4013404 ฟสิกสนิวเคลียร  2 3(3-0-6) 

PHYS 3415 4013303 สนามแมเหลก็ไฟฟา 3(3-0-6) 

PHYS 3416 4013306 เสยีง 3(3-0-6) 

PHYS 3417 4013307 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 

PHYS 3501 4013401 กลศาสตรควอนตัม  1 3(3-0-6) 

PHYS 3502 4013402 กลศาสตรควอนตัม  2 3(3-0-6) 

PHYS 3503 4014401 สเปกโทรสโกปของโมเลกุลเบื้องตน 3(3-0-6) 

PHYS 3504 4014402 รังสีวิทยา 3(3-0-6) 

PHYS 3505 4014403 สเปกตรัมอะตอม 3(3-0-6) 

PHYS 3506 4014404 การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ 3(3-0-6) 

PHYS 3507 4014405 ฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

PHYS 3508 4014406 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6) 

PHYS 4801 4013801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางฟสิกส 2(90) 

PHYS 4802 4014801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางฟสิกส 5(450) 

PHYS 4901 4014902 สัมมนาทางฟสิกส 1(0-2-1) 

PHYS 4902 4014903 การวิจัยทางฟสิกส 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 1301        ฟสิกสเบื้องตน                            

  Introduction to Physics                     3(2-3-4) 

 การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร จลนพลศาสตรของอนุภาค             

โมเมนตัม พลังงานกล  คลื่น สถิตศาสตรของของไหลและการประยุกตใช  ความรอนและ อุณ

หพลศาสตร ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟา กัมมันตภาพรังสี  

 

PHYS 1303        ฟสิกสพื้นฐาน                 

  Fundamental Physics                     3(3-0-6) 

การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร กฎการเคลือ่นที ่งานและพลงังาน 

คลื่นกล สถิตศาสตรของของไหล ปรากฏการณทางความรอนและหลักการเบื้องตนทางอุณ

หพลศาสตร สนามไฟฟา งานและพลังงานศักยไฟฟา ฟลักซแมเหล็ก สนามแมเหล็ก แรง

เนื่องจากสนามแมเหล็ก แรงลอเรน ตซ การเหน่ียวนํา ความจุไฟฟา ทฤษฎีวงจรไฟฟา คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรเชิงฟสิกส กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัวของนิวเคลียส 

 

PHYS 1304        ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน                        1(0-3-0) 

  Fundamental Physics Laboratory                   

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาฟสิกสพื้นฐาน 

 

PHYS 1305 ฟสิกส 1                                                                                                              

  Physics 1                      3(3-0-6) 

การวัดและความแมนยาํในการวัด สเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะ ตาง ๆ 

โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง งาน กําลังและพลังงาน                การ

เคลื่อนที่ฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ           ความ

รอน อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมีการสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 1306 ปฏิบัติการฟสิกส 1                                                                                              

  Physics Laboratory 1                      1(0-3-0) 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาฟสิกส 1   

 

PHYS 1307 ฟสิกส 2                                                                                                              

  Physics 2                      3(3-0-6) 

กฎของคูลอมป สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา กฎของโอหม กฎของ              

ครีชฮอฟฟ แรงลอเรน ตซ สนามแมเหล็กอันเน่ืองจากกระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา 

แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสอะตอม 

กัมมันตภาพรังสี ฟสิกสนิวเคลียรเบื้องตน โดยจัดใหมีการสาธิตและการทดลองตามความ

เหมาะสม 

 

PHYS 1308 ปฏิบัติการฟสิกส 2                                                                                              1(0-3-0) 

  Physics Laboratory 2                      

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาฟสิกส 2    

 

PHYS 2200 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน                    3(2-2-5)  

  Physics for Everyday Life 

   ศึกษาอธิบายปรากฎการณตาง ๆที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน ตลอดจนหลักการ 

  ทํางานของเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ดวยหลักการทางฟสิกส สามารถใชงานอุปกรณไดอยาง  

  ถูกตองและปลอดภัย ตรวจสอบขอบกพรอง บํารุงรักษา และซอมแซมไดและสามารถนํา  

  ความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดใหมีปฏิบัติการตามสมควร  

 

PHYS 2201  โปรแกรมประยุกตดานฟสิกส                         3(2-3-4) 

   Programming Application for Physics                

การใชโปรแกรมคํานวณเกี่ยวกับฟสิกส การแกสมการ เว กเตอร ความเร็ว ความเรง 

เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้องตน ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเน้ือหาวิชาดาน

ฟสิกส  



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 2202   ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร                                                                                                   3(3-0-6) 

  Mathematical Physics                 

วิชาฟสิกสในรูปของคณิตศาสตร การเคลื่อนที่และปริภูมิการเปลี่ยนของปริมาณ           

ที่ข้ึนอยูกับเวลาและอวกาศ การบวกทางกายภาพ กฎเอกโ พเนนเชยีลออสซลิเลเตอร               

แรงและสนามศักย แหลงกําเนิดสนามหมุน การไหลของความรอนในทรงกระบอก               

การวิเคราะหแบบฟูเรียร 

 

PHYS 2401   กลศาสตร 1                                                                                                                   3(3-0-6) 

 Mechanics 1                  

 ปริภูมิและเวลา กฎของนิวตัน มวลและแรง การเคลื่อนที่เชิงเสน การแกวงกวัดแบบ

ฮารมอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง กรอบอางอิงแบบหมุน 

กรอบอางอิงแบบจุดศูนยกลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน หลักเบื้องตน             กลศาสตร

แบบลากรอง และแบบแฮมิลตัน 

 

PHYS 2402 ปฏิบัติการกลศาสตร                                                                                                        1(0-3-0) 

  Mechanics Laboratory                

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชากลศาสตร    

 

PHYS 2403 แมเหล็กไฟฟา 1                                                                                                          3(3-0-6) 

  Electricity and Magnetism 1                

 ไฟฟาสถิต พลังงานไฟฟาสถิต กระแสไฟฟา ไดอิเล็ก ทริก สนามแมเหล็ก เน่ืองจาก

กระแสไฟฟาคงที่ การเหน่ียวนําแมเหล็กไฟฟา สารแมเหล็ก พลังงานแมเหล็ก สมการแมกซ

เวลล  คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

  

PHYS 2404 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา                                                                                              1(0-3-0) 

  Electromagnetic Laboratory                

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาแมเหล็กไฟฟา      



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 2405 อุณหพลศาสตร                                                                                                               3(3-0-6) 

 Thermodynamics                   

 กฎขอที่ศูนยของอุณหพลศาสตร แกสในอุดมคติ  ทฤษฏีจลนของแกส  กฎขอที่หน่ึง

ของอุณหพลศาสตร  ความดัน  อุณหภูมิของแกส  ระยะทางเฉลี่ย  ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค  

การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน สมการแสดงสถานะของแวนเดอรวาลล เอนโทรปกับกฎขอที่สอง

ของอุณหพลศาสตร  กระบวนการแปรผันกลับได  และแบบแปรผันกลับไมได  วัฏจักรของคาร

โน  ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต  และการประยุกต  

 

PHYS 3101  วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก                                3(3-0-6) 

   Earth Sciences                 

 ความสําคัญของธรณีวิทยาตอชีวิตประจําวัน ธรณีประวัติ โดยเร่ิมศึกษาต้ังแตยุค                

ดึกดําบรรพถึงยุคปจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสรางและลักษณะภูมิประเทศ การสํารวจทางธรณีวิทยา 

ธรณีประยุกตและธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ทองฟา นภา 

ระบบสุริยะ และมิติที่แทจริง โครงสรางและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้งความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ

ดาวเคราะห หวงในหวงนอก ดวงจันทรของดาวเคราะห  ประวัติการกําเนิดทะเลและมหาสมุทร 

ลักษณะทางกายภาพ  สวนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ ทางดานชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะ

กอใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ ทั้งของไทยและโลก 

 

PHYS 3102 ธรณีวิทยา                                 3(2-3-4) 

  Geology                

 สมบัติทั่วไปและการกอเกิดโลก ลักษณะภายในและกิจกรรมของเปลือกโลกในวาระ

ตาง ๆ การกรอนทําลายของลมฟาอากาศ การสลายตัว การสะสมตัว การตกตะกอน การระเหย 

ภาวะแหงแลง การแปรสภาพของดิน หิน แร และทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและเหตุการณ

ตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทยและขอมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาโลก  

 

 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 3103 อุตุนิยมวิทยา                    3(2-3-4) 

  Meteorology                 

คุณลักษณะของบรรยากาศชั้นตาง ๆ กิจกรรมของลมฟาอากาศเกี่ยวกับการดูดกลืน

รังสีจากดวงอาทิตย การทะลวงผาน การแลกเปลี่ยนความรอนในบรรยากาศและผลที่ทําใหยาน

ตาง ๆ แตกตางกันในดานความชื้น อุณหภูมิและความดัน กิจกรรมเชิงคอริออลิสของมวล

อากาศ กระบวนการพยากรณอากาศ 

 

PHYS 3104 ดาราศาสตรและอวกาศ                                                                                                   2(1-3-2) 

  Astronomy and Space                

 ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนําไปสูความเขาใจ ลักษณะ              

บางประการของวัตถุทองฟา ระบบพิกัดทางดาราศาสตร  ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ           

ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร ศึกษาลักษณะและปรากฏการณตาง ๆ ของวัตถุในทองฟาเร่ิม

ต้ังแตวัตถุทองฟาที่อยูใกลที่สุด ไปยังจุดที่กวางไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ   ยานอวกาศกับ

ความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน 

 

PHYS 3406 ฟสิกสของคลื่น                                                                                                                3(3-0-6) 

  Physics of Wave                 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  :   PHYS 1306     ฟสิกส 2 

 กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเกี่ยวกับชนิด และการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่เปน

ของแข็ง ของเหลว และแกส สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการพลังงานและ            โม

เมนตัมของคลื่น การรวมกันของคลื่น  ปรากฏการณดอปเปลอร  การแทรกสอดและการ

เลี้ยวเบนของคลื่น โพลาไรซของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับสสาร  ประโยชน

และการประยุกตคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

PHYS 3407 ปฏิบัติการฟสิกสของคลื่น                                                                                               1(0-3-0) 

  Wave Physics Laboratory                  

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาฟสิกสของคลื่น 

 



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 3408 ฟสิกสแผนใหม                                                                                                                3(3-0-6) 

  Modern Physics                 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  :   PHYS 1306  ฟสิกส 2 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผรังสีของวัตถุดํา คุณสมบัติคูของคลื่นและอนุภาคหลัก

ความไมแนนอนของไฮเชนเบิรก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอกซ เลเซอร 

กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม 

กัมมันตภาพรังสีและอนุภาคมูลฐาน 

 

PHYS 3409 ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม                                                                                               1(0-3-0) 

  Modern Physics Laboratory                 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาฟสิกสแผนใหม  

 

PHYS 3410 ฟสิกสนิวเคลียร 1                                                                                                            3(3-0-6) 

  Nuclear Physics 1                 

 นิวเคลียสของอะตอม แรงนิวเคลียรและเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎีการสลายให

รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  

สมดุลของการสลายตัว สารกัมมันตรังสีทั้งที่มีในธรรมชาติและประดิษฐขึ้น ตาราง             นิว

ไคลและแผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร                

เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู เคร่ืองวัดรังสี ประโยชน โทษและการปองกันอันตรายจากรังสี            

โดยจัดใหมีการคํานวณและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 

PHYS 3411 ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร                                                                                              1(0-3-0) 

 Physics   Nuclear   Laboratory                

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาฟสิกสนิวเคลียร  

 

 

 

 



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 3412 กลศาสตร 2                                                                                                                     3(3-0-6) 

  Mechanics 2                  

 การแทนดวยเมทริกซ  ระบบพิกัดเคลื่อนที่  ออสซิลเลเตอร พลศาสตรของวัตถุ

แขง็แกรง สมการลากรอง  ทฤษฎีแฮมิลตัน  หลักการแปรผัน 

 

PHYS 3413 แมเหล็กไฟฟา 2                                                                                                             3(3-0-6) 

  Electricity and Magnetism 2                

   การประยุกตสมการแมกซเวลล   ฟสิกสพลาสมา   ไมโครเวฟ    พลศาสตรไฟฟา                            

 

PHYS 3414 ฟสิกสนิวเคลียร 2                                                                                                          3(3-0-6) 

  Nuclear Physics                  

นิวตรอนฟสิกสเบื้องตน โปรตอน สภาพการสลายตัวในกระบวนการ รังสีแอลฟา รังสี

บีตาและรังสีแกมมา ขั้นพลังงานที่ไดจากการสลายตัวของนิวเคลียส กระบวนการเกิดปฏิกิริยา

และแรงนิวเคลียร ปฏิกิริยาแยกสลาย เคร่ืองเรงอนุภาค  อันตรกิริยา นิวคลีออน  นิวเคลียรสปน 

แรงนิวเคลียร แบบจําลองนิวเคลียส รังสีคอสมิก และ อนุภาคยอยนิวเคลียร ฟสิกสพลังงานสูง

เบื้องตน  

 

PHYS 3415 สนามแมเหล็กไฟฟา                                                                                                      3(3-0-6) 

  Electromagnetic field                 

 สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา  กระแสการพาและกระแสการ

นํา สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแส แรงและแรงบิดที่กระทําตอกระแสในสนามแมเหล็กความ

เหน่ียวนํา การเหน่ียวนําทางแมเหล็กไฟฟา สมการของแมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟาใน

ตัวกลาง ชนิดไอโซทรอนิกส ตัวนําสําหรับสายสง สายอากาศและทอนําคลื่น  

 

PHYS 3416  เสยีง                                                                                                                          3(3-0-6) 

Acoustics                  

 ธรรมชาติและความเร็วของเสียง  ความกดดัน  กําลังและความเขมเสียง  เคร่ืองมือวัด

เสียงและวิธีการวัดเสียง คลื่นเชิงทรงกลม ความดังของเสียง การสงผานตัวกลางของเสียง  การ

กรองและการขยายความกองของเสียง เสียงในบรรยากาศ การดูดกลืนเสียง สวนศาสตร  

สถาปตยกรรม  อุปกรณทางเสียงบางชนิด 



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 3417 ทัศนศาสตร                                                                                                                   3(3-0-6) 

  Optics                    

 ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและเชิงฟสิกส การแทรกสอด ฟารฟลดดิฟแฟรกชัน เฟรส

เนลดิฟแฟรกชัน โคฮีเรนซ และโพลาไรเซชัน 

 

PHYS 3501 กลศาสตรควอนตัม 1                                                                                                   3(3-0-6) 

  Quantum Mechanics 1                   

 มโนทัศนเกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม สมการคลื่นของ               

ชเรอดิงเงอร ฟงกชั่น พรอบเบบิลิต้ี เดนซิต้ี ฮารโมนิกส และระดับพลังงาน การประยุกตใช

สมการคลื่นกับอะตอมของไฮโดรเจน สเปกตรัมของไฮโดรเจน ควอนไตซของโมเมนตัม

เชิงมุม, ซแีมนน เอฟเฟกต, สปน ออบิต อินเตอรแอกชัน อะตอมทีม่หีลายอิเลก็ตรอน  

 

PHYS 3502 กลศาสตรควอนตัม 2                                                                                                    3(3-0-6) 

  Quantum Mechanics 2                 

 หลกัแหงความไมแนนอน คอมพลเิมนทาริตีข้องเวบแพคเกตโอเปอเรเตอร                   

เลขควอนตัม  สมการ ชเรอดิงเงอรที่ขึ้นกับเวลา  การเคลื่อนที่ของอนุภาคในมิติเดียวและหลาย

มิติ โมเมนตัมเชิงมุมและสปน วิธีการประมาณ  สมการคลื่นในเชิงสัมพันธภาพ และปญหาของ

การกระเจิง 

 

PHYS 3503 สเปกโทรสโกปของโมเลกุลเบื้องตน                                                                              3(3-0-6) 

  Introduction to Molecular Spectroscopy             

 ระดับพลังงานที่ปลอยออกมาจากการเกิดจากอิเล็กทรอนิกสทรานซิสชัน แถบรังสี

วิทยาที่เกิดจากการสั่นสบัดแถบรังสีวิทยาของไมโครเวฟ, สปนของอิเลก็ตรอน, การสั่นพอง 

และการสั่นพองของสปน 

 

 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 3504 รังสีวิทยา                                                                                                                       3(3-0-6) 

  Radiology                  

 ศึกษาเกี่ยวกับ สมบัติพื้นฐานของคลื่นกล  หลักการแผรังสี  การตรวจวัดปริมาณรังสี  

การนํารังสีไปใชทางการแพทย  เกษตร  และอุตสาหกรรม  กิจกรรมนิวเคลียร  ผลผลิตโทษของ

รังสี  การปองกันและปญหาทางรังสีวิทยากับสภาวะแวดลอมและชีวิต  ทฤษฎีแสง           คลื่น

ที่เปนอนุภาคได  ทฤษฎีเชิงควอนตัมของการแผรังสีของวัตถุดําของพลังก   ปรากฏการณโฟ

โตอิเลกทริก  รังสีเอกซ  การกระเจิงของรังสีเอกซ  ปรากฏการณควอนตัม   อนุภาคพื้นฐานตาง 

ๆ  การประยุกตใชฟสิกสยุคใหม 

 

PHYS 3505 สเปกตรัมอะตอม                                                                                                           3(3-0-6) 

  Atomic Spectra                  

 ศึกษาแถบรังสีของอะตอมที่เกิดจากธาตุชนิดที่มีวาเลนสอิเล็กตรอน 2 ตัว  การศึกษา

ชั้นพลังงานแบบฟายนสตัคเจอรและไฮเปอรฟายนสตัคเจอร ผ ลกระทบแบบ        ซีแมนน 

ผลกระทบแบบพารเชน-บลังค แถบรังสีแบบผสมจากอะตอม  

 

PHYS 3506 การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ                                                                                     3(3-0-6) 

   X-Ray Crystallography                 

 รังสีเอกซในธรรมชาติ และที่ประดิษฐขึ้น พลังงานของรังสีเอกซ  การดูดกลืนรังสี

เอกซหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ กฎของแบรกก ดัชนีมิลเลอร ทฤษฎีการเลี้ยวเบน            

เชิงเรขาคณิตของรังสีเอกซ  เลชิโปรคัล แลททิซ 

 

PHYS 3507 ฟสิกสเชิงสถิติ                                                                                                               3(3-0-6) 

  Statistical Physics                 

 ภาวะสมดุลทางสถิติ  กฎการกระจายของแมกซเวลลโบลทซมาน อุณหภูมิภาวะสมดุล

ของความรอน งานและความรอนของระบบหลายอนุภาค กฎขอแรกและขอที่สองของอุณหพล

ศาสตร เอนโทรป การประยุกตใชอุณหพลศาสตร คุณสมบัติเชิงความรอนของแกสสถิติ

ควอนตัม สมดุลของปฏิกิริยาเคมี สมการเอมไพริกับของสถานะ 

 

 

 



 

รหัสวชิา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                       หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

PHYS 3508 ฟสิกสสถานะของแข็ง                                                                                                   3(3-0-6) 

  Solid State Physics                 

 กฎเกณฑและทฤษฎีเบื้องตนของฟสิกสของของแข็งเกี่ยวกับโครงสรางของผลึก      

การตรวจสอบโครงสรางของผลึกดวยวิธีการดิฟแฟรกชันของคลื่น การสั่นสะเทือนของ

แลททิสของผนึก   ซึ่งทําใหเกิดสมบัติทางเสียงและแสงของวัตถุ ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ 

ทฤษฎีแบนดของของแข็ง  สมบัติของโลหะทางดานความรอนและทางไฟฟา โดยใหศึกษาใน

เชิงบรรยาย และนําสมการทางคณิตศาสตรมาประกอบตามสมควร 

 

PHYS 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางฟสิกส                                                                   2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Physics                   

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู 

เจตคติ และทักษะดานฟสิกส โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

วิชาชีพ  

 

PHYS 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางฟสิกส                                                  5(450) 

  Field Experience in Physics                             

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน                     

ที่เกี่ยวของกับงานดานฟสิกส 

 

PHYS 4901   สัมมนาทางฟสิกส                                                                                                           1(0-2-1) 

              Seminar in Physics                    

 การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียนโครงการ

และรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานฟสิกส 

 

PHYS 4902 การวิจัยทางฟสิกส                                                                                                         3(0-6-3) 

  Research in Physics                 

  วิชาท่ีเรียนกอน : STAT 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 การคนควาและวิจัยดานฟสิกส การเขียนรายงานและเสนอผลการวิจัยภายใตความดูแล

ของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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