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สาขาวิชาฟสิกส (01420) 
 

01420111  ฟสิกสท่ัวไป I         3(3-0-6) 

 (General Physics I) 

 กลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร 

 Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics. 

 

01420112  ฟสิกสท่ัวไป II         3(3-0-6) 

 (General Physics II ) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420111 

 ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และนิวเคลียรฟสิกส 

Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern physics 

and nuclear physics. 

 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I         1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics I) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสท่ัวไป I หรือฟสิกสพ้ืนฐาน I 

 Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 

 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II         1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics II) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 01420118 หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสท่ัวไป II หรือฟสิกสพ้ืนฐาน II 

 Laboratory for General Physics II or Basic Physics II. 

 

01420211 กลศาสตร I          3(3-0-6) 

 (Mechanics I)    

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420111 และ 01417112 

กลศาสตรนิวตัน การเคลื่อนท่ีในกรอบอางอิงไมเฉ่ือย กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การ

สั่น แรงศูนยกลาง หลักการแปรคา ลากรองเจียนและแฮมิลโทเนียนเบื้องตน 

Newtonian mechanics, motion in non-inertial reference frames, mechanics of a 

system of particles, rigid body, oscillation, central force, variational principles, 

introduction to lagrangian and  hamiltonian. 



364 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01420212  กลศาสตร II         3(3-0-6) 

 (Mechanics II)  

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420211 

สมการลากรองจ ทฤษฎีแฮมิลโทเนียน การแปลงแบบบัญญัติ สมการแฮมิลตัน-ยาโคบี พลศาสตรไม

เชิงเสน พลศาสตรของไหล และกลศาสตรวัสดุเบื้องตน 

Lagrange’s equations, hamiltonian theory canonical transform, the Hamilton-Jacobi 

equations, nonlinear dynamics, fluid dynamics and introduction to mechanics of 

material. 

 

01420213  ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I        3(3-0-6) 

 (Mathematical Physics I) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01417241 

โจทยปญหาฟสิกสท่ีเก่ียวของกับ สมการอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย ฟงกชันของกรีน ปญหาคา

ขอบ สมการคาเฉพาะ พีชคณิตเชิงเสนและการวิเคราะห  อนุกรม เวกเตอรเชิงวิเคราะหข้ันสูง การ

แปลงลาปลาซและฟูเรียร 

Problems in Physics relating differential equation, partial differential equation, Green’s 

function, boundary-value problems, eigenvalue equation, linear algebra and analysis, 

series, advanced vector analysis, Laplace’s transform, Fourier transform. 

 

01420221 ฟสิกสยุคใหม         3(3-0-6) 

 (Modern Physics) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420112 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน อะตอม โมเลกุล กลศาสตรสถิติ ของแข็ง ของไหล

ยวดยิ่งและตัวนํายวดยิ่ง 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(0-3-2) 

 (Laboratory in Modern Physics) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420114 และ 01420221 หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสยุคใหม 

 Laboratory for Modern Physics. 
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01420241 ปฏิบัติงานอุปกรณ I         1(0-3-2) 

 (Instrumentation Workshop I) 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทไมและประเภทท่ีไมใชโลหะในการสรางอุปกรณ การออกแบบ

อุปกรณโดยใช วัสดุประเภทไมและประเภทท่ีไมใชโลหะ พ้ืนฐานงานชางไมและเครื่องมือการผลิต

ชิ้นงานอุปกรณดวยวัสดุประเภทไม และประเภทท่ีไมใชโลหะ 

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. 
 

01420242 ปฏิบัติงานอุปกรณ II         1(0-3-2) 

 (Instrumentation Workshop II) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420241 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโลหะในการสรางอุปกรณ การออกแบบอุปกรณโดยใชวัสดุ

ประเภทโลหะ พ้ืนฐานงานชางฝมือและเครื่องมือ การผลิตชิ้นงานอุปกรณดวยวัสดุประเภทโลหะบาง

ชนิด 

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. 
 

01420243 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน        2(2-0-4) 

 (Introduction to Electronics) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420112 

วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ สญัญาณและสัญญาณรบกวน การประมวลผลสัญญาณ สารก่ึง

ตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร เครื่องขยาย เครื่องขยายออเพอเรชันแนล และการประยุกต วงจรกําเนิด

รูปสัญญาณ วงจรรวมเชิงเสน ไทริสเตอร อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน วงจรรวมเชิงเลขและการ

ประยุกต 

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. 

 

01420244 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Electronics) 

 วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420114 และ 01420243 หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

 Laboratory for Introductions to Electronics. 
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01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตน      2(2-0-4) 

       (Introduction to Digital Electronics)  

ความรู เบื้ องตนเก่ียวกับสัญญาณและอุปกรณ เชิงเลข ระบบจํานวน รหัส และ

คณิตศาสตร    ตรรกศาสตร การวิเคราะหและออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิง

ตรรก 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. 

 

 01420246 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ             1(0-3-2) 

      (Laboratory in Introduction to Digital Electronics)  

       วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420245 หรือพรอมกัน 

       ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเลก็ทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน 

       Laboratory for Introduction to Digital Electronics. 

 

 01420247  มาตรวิทยาเบ้ืองตน               2(2-0-4) 

       (Introduction to Metrology) 

       วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420112 หรือ 01420118 หรือ 01420119 

ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวย และมาตรฐาน หลักการวัด ระเบียบวิธีการวัด การ

วิเคราะหทางสถิติและการแผของความคลาดเคลื่อน การสืบมาตรฐาน การเทียบ

มาตรฐาน ระบบคุณภาพเบื้องตน และการบริหารหองปฏิบัติการมาตรวิทยา 

Physical quantities, system of units and standard, principle of 

measurement, method of measurement, statistical analysis and 

propagation of uncertainty, traceability, calibrations, introduction to quality 

systems and metrology laboratory management. 

 

01420248  มาตรวิทยาเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 

       (Laboratory in Introduction to Metrology) 

             วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420247 หรือพรอมกัน และ 01420244 

       ปฏิบัติการสําหรับวิชามาตรวิทยาเบื้องตน 

       Laboratory for Introduction to Metrology. 
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01420261 แมเหล็กไฟฟา I          3(3-0-6) 

              (Electromagnetics I) 

    วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420112 และ 01417241 

หลักของสนามและศักยไฟฟา หลักของสนามและศักยแมเหล็ก สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กใน  

สสาร ปญหาคาขอบ สมบัติของวัสดุไดอิเล็กทริก และวัสดุแมเหล็ก การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา 

สมการแมกซเวลลในรูปแบบอนุพันธและปริพันธ การแผของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง 

Principles of electric field and potential, principles of magnetic field and potential, 

electric fields and magnetic fields in matter, boundary-value problems, properties 

of dielectrics and magnetic materials, electromagnetic induction, Maxwell's 

equations in both differential and integral form, propagation of electromagnetic 

waves in media. 

 

01420262  แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

     (Laboratory in Electromagnetics) 

     วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420261 หรือพรอมกัน 

     ปฏิบัติการสําหรับวิชาแมเหล็กไฟฟา 

     Laboratory for Electromagnetics. 

 

01420311  ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II                3(3-0-6) 

       (Mathematical Physics II) 

       วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420213 

ฟงกชันพิเศษในฟสิกส การแปลงเชิงอินทิกรัล จํานวนเชิงซอน ทฤษฎีเรซิดิว คอนทัวรอินทิกรัลใน    

ปญหาฟสิกส 

Special function in physics, integral transform, complex number, residue theory, 

contour integral in physics problems. 

 

01420312  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ                         3(3-0-6) 

       (Theory of Relativity) 

        วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420112 และ 01417112 

สัมพัทธภาพกอนไอนสไตน อวกาศเวลาและการวัด หลักการสัมพัทธภาพผลสืบเนื่องทาง

จลนศาสตรของสัมพัทธภาพ การแปลงอวกาศเวลา สัมพัทธภาพและแนวคิดเชิงกายภาพ                   

โมเมนตัมและพลังงานสัมพัทธ ความแปรเปลี่ยนรวมเก่ียวสัมพัทธ หลักการของความสมมูล  

กาลอวกาศแบบโคงและความโนมถวง สมการของไอนสไตน 
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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(3-0-6) 

              (Quantum Mechanics I) 

               วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 และ 01420213 หรือพรอมกัน 

การเปลี่ยนจากกลศาสตรคลาสสิกเปนกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่น หลักความไมแนนอน 

สมการ ของชเรอดิงเงอร ศักยในหนึ่งมิติ ตัวดําเนินการ การสั่นแบบฮารมอนิก โมเมนตัมเชิงมุม

และสปน อะตอมแบบไฮโดรเจน 

Transition from classical to quantum mechanics. Wave functions, uncertainty 

principle, the Schrödinger equations, one-dimensional potentials, operators, 

harmonic oscillator, angular momentum and spin, hydrogenic atoms. 
 

01420322 ฟสิกสของโมเลกุล        3(3-0-6) 

     (Molecular Physics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

สมบัติของโมเลกุล ทฤษฎีของพันธะทางเคมี สมมาตรและการดําเนินการ ควอนตัมเชิงเคมี        

การศึกษาสเปกตรัมของโมเลกุล นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ การ

ประยุกตระบบโมเลกุล 

Property of molecule, theory of chemical bonding, symmetry and operation,   

quantum chemistry, molecular spectroscopy, nuclear magnetic resonance, 

electron spin resonance, molecular applications. 
 

01420323 การวัดเชิงควอนตัม        3(3-0-6) 

    (Quantum Measurement) 

     วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420221 หรือ 01417241 

    พ้ืนฐานการวัดเชิงควอนตัม สัจพจนของ ฟอนนอยมันน การเฉลี่ยแบบกลุมตัวอยางและการ    

    เฉลี่ยตามเวลา ควอนตัมการวัดอยางตอเนื่อง ควอนตัมการวัดแบบไมทําลาย การวัดโดย  

    ปราศจากการพัวพัน 

    Basic quantum measurements, von Neumann’s postulate, ensembles average  

    and time average in quantum measurements, continuous quantum  

              measurements,quantum nondemolition measurements, measurements  

     without entanglement. 
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01420325  ฟสิกสของอะตอม        3(3-0-6) 

       (Atomic Physics) 

       วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      ระบบอิเล็กตรอนตัวเดียว สมบัติพ้ืนฐานของอะตอม อะตอมในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา   

      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(3-0-6) 

       (Thermodynamics) 

       วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

       สมบัติทางความรอนของสสาร ทฤษฎีจลนของกาซ กฎพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร สภาวะสมดุล  

                ปริมาณศักยตาง ๆ ในอุณหพลศาสตร ระบบมวลแปรคา 

      Thermal properties of matter, kinetic theory of gas, fundamental law of  

                thermodynamics, equilibrium conditions, thermodynamic potentials, systems of  

                variable mass. 
 

01420332 กลศาสตรสถิติ        3(3-0-6) 

      (Statistical Mechanics) 

            วิชาท่ีเรียนมากอน: 01420331 

       สมการพ้ืนฐานสําหรับระบบคลาสสิกในสมดุล อองซอมเบิลแบบไมโครแคนอนิคัล แคนอนิคัล และ 

               แกรนดแคนอนิคัล พารทิชันฟงกชัน สมการของสถานะ การกระจายวิเรียล ของกาซจริง สถิติเชิง 

               ควอนตัม 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      1(0-3-2) 

     (Laboratory in Thermodynamics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420331 หรือพรอมกัน 

      ปฏิบัติการสําหรับวิชาอุณหพลศาสตร 

      Laboratory for Thermodynamics. 
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01420343 อิเล็กทรอนิกสเชิงเสน       2(2-0-4) 

     (Linear Electronics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420243 

      หลักการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหสัญญาณ สัญญาณรบกวน มอดูเลชัน เครื่อง 

               ขยายออเพอเรชันแนลและการประยกุต วงจรรวมเชิงเสน วงจรกําเนิดรูปสัญญาณ อุปกรณหลาย 

               รอยตอ 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      1(0-3-2) 

              (Laboratory in Linear Electronics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420244 และ 01420343 หรือพรอมกัน 

      ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเลก็ทรอนิกสเชิงเสน 

      Laboratory in Linear Electronics. 
 

01420345 ปฏิบัติงานอุปกรณ III       1(0-3-2) 

     (Instrumentation Workshop III) 

     วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420242 

     การออกแบบอุปกรณ และชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอรชวยออกแบบ การวัดอยางละเอียดและ 

     การตรวจสอบขนาด พ้ืนฐานงานชางกลและเครื่องจักรกล 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. 
 

01420346 ปฏิบัติงานอุปกรณ IV       1(0-3-2) 

      (Instrumentation Workshop IV) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420345 

      การออกแบบอุปกรณและชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 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. 
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01420347 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลข        2(2-0-4) 

      (Digital Electronics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420243 

      ทฤษฎีรหัสเบื้องตนและคณิตศาสตรเชิงตรรก เครือขายเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก 

      วงจรควบคุมเชิงลําดับ และการประยุกต วงจรรวมเชิงเลข การออกแบบและการประยุกต    

               การแปลงสัญญาณเชิงเลข ภาคแสดงผลและควบคุม หลักการถายโอนขอมูล อุปกรณและ 

      การประยุกต การเชื่อมตอและการประยุกตตัวควบคุมไมโคร 

      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. 
 

01420348 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขภาคปฏิบัติการ        1(0-3-2) 

      (Laboratory in Digital Electronics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420244 และ 01420347 หรือพรอมกัน 

      ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเลก็ทรอนิกสเชิงเลข 

      Laboratory for Digital Electronics. 
 

01420349 ฟสิกสของตัวรับรู                 3(3-0-6) 

       (Physics of Sensor) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420243 

      ปรากฏการณทางฟสิกสท่ีใชในการรับรู ชนิดของตัวรับรู สัญญาณรบกวน การประมวลผล 

      สัญญาณ และการประยุกต 

      Physical effects use as sensing, types of sensors, noise, signal processing, and  

      applications. 
 

01420361 ดาราศาสตรเบ้ืองตน I       3(3-0-6) 

      (Introduction to Astronomy I) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน: 01420112 หรือ 01420118 หรือ 01420119 

      กลศาสตรทองฟา ดวงอาทิตยและระบบสุริยะ โครงสรางของดาวเคราะห กําเนิดของเอกภพ 

      เครื่องมือทางดาราศาสตร และเทคนิคการสังเกตการณทางดาราศาสตร มีการศึกษานอก   

      สถานท่ี 

      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. 
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01420362 ดาราศาสตรเบ้ืองตน II        3(3-0-6) 

     (Introduction to Astronomy II) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420361 

      ดาวและแกแลกซี บรรยากาศและใจกลางของดาว สเปกตรัมของดาว การจําแนกดาว และ 

      แกแลกซี วิวัฒนาการของดาว 

      Stars and galaxies, stellar atmosphere and interiors, stellar spectrum, classification    

               of stars and galaxies, evolution of stars. 
 

01420363 ทัศนศาสตร          3(3-0-6) 

     (Optics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและกายภาพ วิธีเมทริกซในทัศนศาสตรขางแกน อุปกรณทัศน-ศาสตร   

      ทฤษฎีความคลาด มาตรแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร สมบัติของเลเซอร ทัศนศาสตรของ   

               เสนใยนําแสง การเลี้ยวเบน การผลิตแสงโพลาไรซ 

      Geometrical and physical optics, matrix methods in paraxial optics, optical    

               instruments, aberration theory, optical interferometer, properties of laser, optics of  

               opticalfiber, diffraction, production of polarized light. 
 

01420364  ทัศนศาสตรภาคปฏิบัติการ        1(0-3-2) 

      (Laboratory in Optics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420363 หรือพรอมกัน 

      ปฏิบัติการสําหรับวิชาทัศนศาสตร 

      Laboratory for Optics. 

 

01420365  แมเหล็กไฟฟา II         3(3-0-6) 

      (Electromagnetics II) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420261 

      พลศาสตรทางไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวนํา ทอนําคลื่น การแผรังสี พลศาสตรทางไฟฟาเชิง  

               สัมพัทธภาพ 

      Electrodynamics, electromagnetic waves in conductors, wave guides,  

      radiation, relativistic electrodynamics. 
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01420366  ฟสิกสของคล่ืน       3(3-0-6) 

               (Physics of Waves)  

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420211 หรือ 01420261 

      ระบบการแกวงกวัดเชิงกลและเชิงไฟฟา การวิเคราะหฟูเรียร และการประยุกต คลื่นบนสาย เสียง    

               และเสียงดนตรี  คลื่นแมเหล็กไฟฟา สมการแมกซเวลล ปรากฏการณตางๆ ของคลื่น 

      Mechanical and electrical oscillating system, Fourier analysis and applications,   

               wave on strings, voice and sound, electromagnetic waves, Maxwell’s equations,   

               wave phenomena. 
 

01420373 วัสดุศาสตร I        3(3-0-6) 

     (Material Science I) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      โครงสรางอะตอม โมเลกุลและพันธะ โครงสรางผลึก สมบัติทางความรอนและเชิงกลของวัสดุ   

               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. 
 

01420374 ฟสิกสของอัญมณี        3(3-0-6) 

      (Physics of Gemstones) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420112 หรือ 01420118 

      ธรรมชาติและการแบงประเภทของอัญมณี ผลึกวิทยาเบื้องตน สมบัติทางกายภาพ หลัก 

       ทางฟสิกสในการวิเคราะหอัญมณีและการใชเครื่องมือ การเกิดสีในอัญมณี ชนิดของอัญมณี  

     และรายละเอียด 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  ฟสิกสของอัญมณีภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 

      (Laboratory in Physics of Gemstones) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420374  

      ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสกิสของอัญมณี 

      Laboratory for physics of gemstones. 
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01420377  ผลึกเหลว         3(3-0-6) 

      (Liquid Crystals) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420261 

      ประวัติการคนพบผลึกเหลว สมบัติแอนไอโซทรอปก เฟสและสมบัติทางกายภาพ การสังเคราะห  

               การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ การตอบสนองตอสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และตอแสง จุด    

               พรอง 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(3-0-6) 

      (Computational Physics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและเทคนิคเชิงตัวเลขในการคํานวณดวยคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาทาง  

               ฟสิกส แบบจําลองและการประยุกตทางกลศาสตร แมเหล็กไฟฟา คลื่น ควอนตัมฟสิกส และ 

               ฟสิกสของอนุภาค 

      Basic mathematics 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(3-0-6) 

      (Atomic-Scale Simulation) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420411 

     แบบจาํลองของระบบอะตอม เทคนิคทางฟสิกสสําหรับการจําลองแบบบนคอมพิวเตอร เทคนิค    

               การจําลองแบบ และการประยุกตการจําลองแบบในการศึกษาวัสดุ 

      Modeling of atomic system, physical techniques for computer simulations,  

               simulation techniques, applications in material study. 

 

01420421 กลศาสตรควอนตัม II       3(3-0-6) 

     (Quantum Mechanics II) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420321 

     การประมาณคาแบบก่ึงคลาสสิก หลักการแปรคา ทฤษฎีของเพอรเทอรเบชันแบบไมข้ึน และข้ึนกับ       

               เวลา ทฤษฎีการกระเจิง ระบบหลายอนุภาค 

      Semi-classical approximation, variational principles, time independent and time    

               dependent perturbation theory, scattering theory, systems of identical particles. 
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01420422  ฟสิกสของนิวเคลียส        3(3-0-6) 

      (Nuclear Physics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420321 

      อนุภาคมูลฐานในนิวเคลียส อันตรกิริยาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส การวิเคราะหโดยเครื่องเรง  

               อนุภาค แบบจําลองของนิวเคลียส ตารางนิวไคลด ทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียส การสลายตัวของ  

               นิวเคลียส 

      Nuclear elementary particles and their interactions, accelerators and analysis,   

               nuclear models, nuclide table, nuclear reaction theory, nuclear decay. 
 

01420424  ฟสิกสหลายอนุภาค         3(3-0-6) 

      (Many-Body Physics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      อนุภาคเหมือนกัน ปญหาแบบเฟนสุม หลักการกีดกันของเพาลี การประมาณ ฮารทรีและฮารทรี-   

               ฟอกก สถิติแบบควอนตัม เมทริกซความหนาแนน 

      Identical particle, stochastic problem, Pauli exclusion principle, Hartree and   

               Hartree-Fock approximation, quantum statistics, density matrices. 
 

01420425  ฟสิกสอนุภาค         3(3-0-6) 

      (Particle Physics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      สมบัติของอนุภาคมูลฐาน ฟสิกสของเครื่องเรงอนุภาคและเครื่องตรวจจับอนุภาค การแปลงแบบ 

               สมมาตร 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(3-0-6) 

      (Physical Electronics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 และ 01420241 

      อะตอม และผลึก ทฤษฎีการเหนี่ยวนํา สวนตอ อุปกรณข้ัวเดี่ยวและข้ัวคู สวนตอโจเซฟสัน และ 

                อุปกรณเชิงควอนตัม วงจรรวม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสง 

      Atom and crystal, conduction theory, junction, bipolar and unipolar dervices,   

                Josepson junction and quantum devices, integrated circuits, opto-electronic    

                devices. 
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01420444 การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส      3(3-0-6) 

     (Microprocessor Application in Physics) 

     วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420248 

     ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับไมโครโพรเซสเซอร ตัวควบคุมไมโครและการประยุกต สถาปตยกรรมของไม  

              โครโพรเซสเซอรและตัวควบคุมไมโคร การเชื่อมตอกับหนวย ความจํา และอุปกรณ อินพุต เอาตพุต  

              การสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม การแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจิทัล และดิจิทัล เปนแอ-นาลอก   

              การเชื่อมตอกับตัวรับรูชนิดตางๆ การเขียนโปรแกรมใชงานไมโครโพรเซสเซอร หรือตัวควบคุมไม 

              โครเบื้องตนดวยภาษาแอสแซมบลี สัญญาณขัดจังหวะและการเขาถึง หนวยความจําโดยตรง การ 

              ประยุกตทางฟสิกสและดานอ่ืนๆ 

     Basic knowledge of microprocessor, microcontroller and its application.  

              microprocessor and microcontroller architecture, memmory 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. 
 

01420445 การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกสภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

    (Laboratory in Microprocessor Application in Physics) 

    วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420348 และ 01420444 หรือพรอมกัน 

    ปฏิบัติการสําหรับวิชาการประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส 

    Laboratory for microprocessor application in physics. 
 

01420452 ฟสิกสของสภาวะแวดลอม        3(3-0-6) 

     (Environmental Physics) 

    วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420112 หรือ 01420118 

    สภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการแผรังสี การสงผานความรอน มวลและโมเมนตัม สมดุลพลังงาน   

             ของระบบพ้ืนดินและบรรยากาศ ความชื้นในสภาวะแวดลอม ความแตกตางระหวางอุณหภูมิใน 

             ชนบทและในเมือง สิ่งมีชีวิตและบรรยากาศ 

    Radiation environment; heat, mass and momentum transfer, energy balance of the  

             earth atmosphere systems, environmental moisture and evapotranspiration, urban- 

             rural temperature contrast, human and the atmosphere. 

 

 

 

 



377 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01420453 ทรัพยากรพลังงาน         3(3-0-6) 

    (Energy Resources) 

    วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

    พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานคลื่นทะเล ความรอนจากใตพิภพ ความรอน 

             จากมหาสมุทร พลังงานนิวเคลียร เซลลเคมี เชื้อเพลิงจากชีวมวล เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน การใช 

             และการประหยัดพลังงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

    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        3(3-0-6) 

     (Solar Energy) 

    วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420331 

    ดาราศาสตรของดวงอาทิตย รังสีจากดวงอาทิตยท่ีตกกระทบพ้ืนโลก การถายเทความรอน ทัศน   

             ศาสตรของเครื่องรวบรวมรังสีจากดวงอาทิตย ระบบใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน  การ 

             เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนงาน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟา มีการศึกษา 

             นอกสถานท่ี 

    Solar astronomy, terrestrial insolation, heat transfer, optics of collectors, solar  

             heating systems, conversion of solar energy to work, photovoltaics; field trip   

             required. 
 

01420456 ฟสิกสของบรรยากาศ        3(3-0-6) 

     (Atmospheric Physics) 

    วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420112 หรือ 01420119 

    ระดับชั้นขององคประกอบของบรรยากาศ ปรากฏการณการแผรังสีและปรากฏการณทางแสง ไอ 

             น้ําและน้ํา อุณหพลศาสตรของบรรยากาศ พลศาสตรของบรรยากาศ ไฟฟาในบรรยากาศ 

    Levels and composition of the atmosphere, radiation and optical phenomena,   

             vapor and water, atmospheric thermodynamics, atmospheric dynamics,  

             atmospheric electricity. 
 

01420463 ฟสิกสของดาว         3(3-0-6) 

     (Astrophysics) 

    วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420332 

    วิวัฒนาการของดาว เอกภพ ควอซาร พัลซาร ดาวนิวตรอน ทฤษฏีสัมพัทธภาพท่ัวไป หลุมดํา   

             จักรวาลวิทยา 
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      Stellar evolution, universe, quasars, pulsars, neutron stars, general theory of    

               relativity, black holes, cosmology. 

 

01420467  จักรวาลวิทยา        3(3-0-6) 

     (Cosmology) 

     วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

     ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป เมตริกของฟรีดมานน-ลูเมตต-โรเบอรสัน-วอรกเกอร สมการของฟรีด  

              มานน บิกแบง การพองตัวของจักรวาล รังสีไมโครเวฟพ้ืนหลัง การสรางนิวเคลียสในชวงบิก แบง  

              องคประกอบ การสรางโครงสราง และโครงสรางขนาดใหญในเอกภพ 

     General relativity theory, Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker metric, Friedmann  

              equation, Big Bang, inflation, cosmic microwave background, Big Bang  

              nucleosynthesis, contents, structure formation and large scale structure of the  

              Universe. 
 

01420472 วัสดุศาสตร II       3(3-0-6) 

     (Material Science II) 

     วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420373 

     พันธะและอันตรกิริยาระหวางอะตอม ประเภทของวัสดุและการใชประโยชน   โครงสรางและการ  

              ใชงานโลหะผสม เซรามิก และ พอลิเมอร สมบัติทางไฟฟา สมบัติเชิงความรอน สมบัติทางแสง 

     Atomic and interaction bonding, type and application of materials. Type and  

              application of metal  alloys, ceramics and polymers. Electrical properties, thermal  

              properties, optical properties. 
 

01420473 ฟสิกสของของแข็ง I        3(3-0-6) 

      (Physics of Solid I) 

     วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

     โครงสรางผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดยผลึกและแลตทิซสวนกลับ แรงระหวางอะตอมและการ 

              ยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นของแลตทิซและสมบัติทางความรอน แบบจําลองอิเล็กตรอนอิสระ  

              ทฤษฎีแถบพลังงานของอิเล็กตรอน 

     Crystal structure, diffraction of wave by crystals and reciprocal lattice, interatomic  

              force and crystal binding, lattice vibrations and thermal properties, free electron  

              model, electronic energy band theory. 
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01420474  ฟสิกสของของแข็ง II        3(3-0-6) 

      (Physics of Solid II) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420473 

      ฟสิกสของสารก่ึงตัวนํา อุปกรณสารก่ึงตัวนํา สมบัติทางแมเหล็กและทางแสง สมบัติไดอิเล็กตริก  

                อันตรกิริยากิริยาแบบตางๆในผลึก 

      Semiconductor physics, semiconductor devices, magnetic and optical properties,  

                dielectric properties, various interactions in crystals. 

01420475  ผลึกศาสตรรังสีเอกซ        3(3-0-6) 

      (X-ray Crystallography) 

       วิชาท่ีเรียนมากอน : 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  ฟสิกสของตัวนํายวดย่ิง I        3(3-0-6) 

      (Physics of Superconductor I) 

       วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420321 

       สมบัติทางความรอนและทางไฟฟาของอิเล็กตรอนตัวนํา คลื่นแลตทิซและผิวเฟรมิ ชองวาง 

                พลังงานและมวลยังผล สมการแมกซเวลลและสภาพยอมแมเหล็ก ปรากฏการณสภาพนํายวดยิ่ง 

                วิกฤติ ตัวนํายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤติสูง 

      Thermal and electrical properties of conduction electron, lattice wave and Fermi   

                surface, energy gap and effective mass, Maxwell’s equation and magnetic   

                susceptibility, critical Superconduc-tivity phenomena, type I and type II  

                superconductor, high critical temperature superconductor. 
 

01420477 ฟสิกสของตัวนํายวดย่ิง II        3(3-0-6) 

     (Physics of Superconductor II) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420476 

      ตัวนํายวดยิ่งไมอยูในสนามแมเหล็กและอยูในสนามแมเหล็ก สมบัติทางอุณหพลศาสตร 

      ทฤษฎีกินซเบิรก-ลันเดา สมบัติทางแมเหล็ก สถานะระหวางกลางและสถานะผสม สถานะวิกฤติ 

      การเจาะอุโมงค สมบัติการขนสง สมบัติทางสเปกโทรสโกป และการประยุกต 

      Superconductor in zero and in a magnetic field, thermodynamic properties,  

               Ginzburg-Landau theory, magnetic properties, intermediate and mixed states,   

               critical states, tunneling, transport properties, spectroscopic properties and its  

               application. 
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01420478  นาโนฟสิกสและนาโนเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

      (Nanophysics and Nanotechnology) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      สมบัติและลักษณะเฉพาะของระบบนาโน ฟสิกสท่ีระดับนาโน การสรางระบบนาโน การหาสมบัติ 

               ของระบบนาโน การโยกยายระบบนาโน การศึกษาระบบนาโนดวยวิธีการจําลองแบบนาโน  

               เทคโนโลย ีและการประยุกต 

      Properties and characterization of nanosystem, physics at nanoscale, fabrication  

               of nanosystems, manipulation of nanosystems, simulation of nanosystems,   

               nanotechnology and applications. 
 

01420481  ฟสิกสสุขภาพ         4(3-3-8) 

      (Health Physics) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420221 

      กัมมันตภาพรังสีและรังสีเอกซ หนวยตาง ๆ ท่ีใชในการวัดรังสี การคํานวณปริมาณรังสี เครื่องวัด 

               รังส ีการคํานวณปริมาณรังสีท่ีเขาสูรางกาย หลักการควบคุมและคํานวณการใชวัสด ุและอุปกรณ  

               รังส ีการคํานวณและการออกแบบหองปฏิบัติงานรังสี การคํานวณและปองกัน รังสีจาก 

               สิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

      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. 
 

01420482  ฟสิกสชีวภาพ I         3(3-0-6) 

      (Biophysics I) 

      วชิาท่ีเรียนมากอน : 01420112 หรือ 01420118 

      โครงสรางและการทํางานของระบบชีวภาพ กลศาสตรเชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ฟสิกสของเซลล   

               ฟสิกสของชีวโมเลกุล กลไกการทํางานของชีวโมเลกุล เทคนิคทางฟสิกสชีวภาพ สารสนเทศ  

               ชวีภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ 

      Structure and function of biological systems, biomechanics, biomaterials, cellular  

               biophysics, molecular biophysics, biomolecular mechanism, biophysical  

               techniques, bioinformatics, biotechnology. 
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01420483  ฟสิกสชีวภาพ II         3(3-0-6) 

      (Biophysics II) 

      วิชาท่ีเรียนมากอน : 01420482 

      กลศาสตรของชีวโมเลกุล การถายโอนสภาวะกระตุนและพลังงาน การถายโอนอิเล็กตรอนและ 

               โปรตอน การนําไอออน กระบวนการเชิงเคมีท่ีทําใหเกิดแรงกล มอเตอรระดับชีวโมเลกุล เทคนิคท่ี 

               ใชในการหาโครงสรางของชีวโมเลกุล การทดลองท่ีทํากับโมเลกุลเดี่ยว 

     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. 
 

01420484  การจําลองเชิงคอมพิวเตอรของชีวโมเลกุล     3(3-0-6) 

     (Biomolecular Computational Simulations) 

      โครงสรางของชีวโมเลกุล ระเบียบวิธีแบบจําลองเชิงคอมพิวเตอร การจําลองโมเลกุล การจําลอง

      พลวัติเชิงโมเลกุล สนามแรงเชิงประจักษ การประยุกตแบบจําลองชีวโมเลกุล 

      Structure of biomolecules, computational simulation methods, molecular  

               modeling, molecular dynamics simulations, empirical force field, applications of  

               biomolecular modeling. 
 

01420490 สหกิจศึกษา          6 

    (Cooperative Education) 

     การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา 

              รายงานและการนําเสนอ 

     On the job training as a temporary employee according to the assigned project  

              including report and presentation. 
 

01420496 เรื่องเฉพาะทางฟสิกส         1-3 

    (Selected Topics in Physics) 

     เรื่องเฉพาะทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

     Selected topics in physics at the bachelor’s degree level. Topics are subject to  

              hange in each semester. 
 

01420497 สัมมนา           1 

    (Seminar) 

    การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี 

    Presentation and discussion on current interesting topics in physics at the  

              bachelor’s degree level. 
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01420498  ปญหาพิเศษ          1-3 

     (Special Problems) 

     การศึกษาคนควาทางฟสิกสระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

     Study and research in physics at the bachelor’s degree level and compile into a  

              written report. 
 

01420499 โครงงานฟสิกส         3 

     (Physics Project) 

     โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ของฟสิกส 

     Project of prepactical interest in various fields of physics. 

 


