หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟส ิกสอ ุต สาหกรรม
(หลักสูต รใหม พ.ศ. 2560)
ชื่อ สถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1
ขอ มูล ทั่วไป
1. ชื่อ หลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Physics

2. ชื่อ ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกสอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ (ไทย)
วท.บ. (ฟสิกสอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Industrial Physics)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.S. (Industrial Physics)
3. วิช าเอกของหลัก สูตร
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนไมนอยกวา 144 หนวยกิต
5. รูป แบบของหลักสูตร
5.1 รูป แบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป)
5.2 ภาษาที่ใ ช
ภาษาไทย

5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับ สถาบัน อืน่
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จ การศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลัก สูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 รหัสหลักสูตร............
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอ คณะอนุ กรรมการกลั่น กรองหลักสูต รของ
สภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการ กลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภา วิ ช า การ ในการประชุ มครั้ ง ที่ 3/2560
วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ ก รรมการกลั่น กรองงานวิ ช าการ ในการประชุ มครั้ง ที่ 2/2560 วั น ที่ 4 เดื อ นมี น าคม
พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ มครั้ ง ที่ 4/2560 วั น ที่ 1 เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2560 ได อ นุ มัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพ ที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึก ษา สามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้
8.1 เจาหนาที่เทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม
8.2 นักวิทยาศาสตรทางดานอุตสาหกรรม
8.3 นักวิชาการ
8.4 นักวิจัยและพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 งบบุคลากร (บาท)
1.2 งบดําเนินงาน (บาท)
1.3 ทุนการศึกษา (บาท)
1.4 รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย (บาท)
รวม (ก)
คาครุภัณฑ (บาท)
งบที่ดินสิ่งปลูกสราง (บาท)
รวม (ข )
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
เฉพาะงบดําเนินการ (บาท)
รวมงบลงทุน (บาท)

2560

2561

ปง บประมาณ
2562

1,508,160
200,000
-

1,549,373
400,000
-

1,591,822
600,000
-

1,635,545
800,000
-

1,680,579
800,000
-

-

-

-

-

-

1,708,000
250,000
250,000
1,958,160
45
48,954
-

1,949,373
467,294
467,294
2,416,667
90
30,208
-

2,191,822
1,150,178
1,150,178
3,342,000
135
33,333
-

2,435,545
1,897,789
1,897,789
4,333,334
180
33,333
-

2,480,579
2,852,754
2,852,754
5,333,333
180
33,333
-

2563

2564

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ยน ตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม ว า ดวย
การจัดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) ขอบังคับของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏนคร ปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก จ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบีย นเรีย นขามมหาวิท ยาลัย
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครปฐมว า ด ว ยการเที ย บโอนผลการเรี ยนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลัก สูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ย น
ไมเต็มเวลา
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3.1 หลัก สูตร
3.1.1 จํานวนหนว ยกิตรวมตลอดหลัก สูตร ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลัก สูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ว ไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวด
วิ ช าเลื อ กเสรี โดยสอดคล อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
จํานวนหนว ยกิตรวมตลอดหลัก สูตรไมน อ ยกวา
144 หนว ยกิต
ก. หมวดวิช าศึก ษาทั่ว ไป ไมน อ ยกวา
30 หนว ยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิช าเฉพาะดาน ไมน อ ยกวา
108 หนว ยกิต
(1) กลุมวิชาแกน
28 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
52 หนวยกิต
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ค. หมวดวิช าเลือ กเสรี
6 หนว ยกิต

รหัสวิช า
1500133
1500134
1500135

3.1.3 รายวิช าในหลัก สูตร
ก. หมวดวิช าศึก ษาทั่ว ไป ไมน อ ยกวา
(1) กลุมวิช าภาษา ไมน อ ยกวา
รายวิช าบังคับ
ชื่อ วิช า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
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30 หนว ยกิต
9 หนว ยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิช า
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รายวิชาเลือก
ชื่อ วิช า
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

14

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิช า
2000112
2000113
2000114

รหัสวิช า
2000115
2000116

รหัสวิช า
2500114
2500115

รหัสวิช า
2500116
2500117
2500118

(2) กลุมวิช าสังคมศาสตร ไมนอยกวา
รายวิช าบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อ วิช า
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อ วิช า
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(3) กลุมวิช ามนุษยศาสตร ไมนอ ยกวา
รายวิช าบังคับ
ชื่อ วิช า
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิช าเลือ ก
ชื่อ วิช า
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิช า
2500119

รหัสวิช า
4000124
4000125
4000126

ชื่อ วิช า
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(4) กลุมวิช าวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร ไมนอยกวา
รายวิช าบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อ วิช า
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิช า
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อ วิช า
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หนวยกิต

ข. หมวดวิช าเฉพาะดาน จํานวนไมน อ ยกวา
(1) กลุมวิช าแกน จํานวน
รหัสวิช า
4011101
4011102
4011103
4011104
4013701
4021116
4021117
4031105
4031106
4091604
4091605
4113105

ชื่อ วิช า
ฟสิกส 1
Physics 1
ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
ฟสิกส 2
Physics 2
ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2
อิเล็กทรอนิกส
Electronics
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ชีววิทยา
Biology
ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
Mathematics for Science 1
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
Mathematics for Science 2
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistic for Research
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108 หนว ยกิต
28 หนว ยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิช า
4013201
4013202
4013203
4013301
4013401
4013602
4018101
4018102
4018103
4018104
4018105
4018701
4018702
4018703
4018801

(2) กลุมวิช าเฉพาะดานบังคับ จํานวน
ชื่อ วิช า
กลศาสตรคลาสสิก
Classical Mechanics
ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ
Thermodynamics and Statistical Physics
กลศาสตรควอนตัม
Quantum Mechanics
การสั่นและคลื่น
Vibrations and Waves
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
Theory of Electromagnetism
ฟสิกสยุคใหม
Modern Physics
คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
Mathematics for Physicist
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง
Intermediated Physics Laboratory
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
English for Science 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
English for Science 2
การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางฟสิกสอุตสาหกรรม
Instrumental Analysis in Industrial Physics
การวิเคราะหวัสดุ
Materials Characterization
ปฏิบัติการวิเคราะหวัสดุ
Materials Characterization Laboratory
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน
Introduction to Industrial Safety
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52 หนว ยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

รหัสวิช า
4018802
4018803
4018804
4018901
4018902

ชื่อ วิช า
การเขียนแบบทางอุตสาหกรรม
Industrial Drawing
การเขียนแบบทางอุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
Industrial Drawing with Computer
อบรมปฏิบัติการ
Workshop
สัมมนาฟสิกสอุตสาหกรรม
Seminar on Industrial Physics
โครงงาน
Project

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-3-0)
2(1-3-2)

(3) กลุมวิช าเฉพาะดานเลือ ก จํานวนไมน อ ยกวา 21 หนว ยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมพลังงาน
รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
4018601
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
4018604
ฟสิกสของการถายเทความรอน
Physics of Heat Transfer
4018704
ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Condition
4018713
พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกต
Solar Energy and Applications
4018714
เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กตริก
Thermoelectric Technology
กลุมวัสดุ
รหัสวิชา
ชื่อ วิชา
4013703
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกว
Glass Science and Technology
4013704
เทคโนโลยีฟลมบาง
Thin Film Technology
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4018705

ชื่อ วิชา
อัญมณีวิทยาเบื้องตน
Introduction to Gemology
4018706
พื้นฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ
Fundamental of Hard Disk Drive Technology
4018707
นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
Introduction to Nanotechnology
4018708
เทคโนโลยีเซรามิก
Ceramic Technology
4018709
เทคโนโลยีการปลูกผลึกเดี่ยว
Single Crystal Growth Technology
กลุมนิว เคลียรและรังสี
รหัสวิชา
ชื่อ วิชา
4018501
วัสดุซินทิลเลชันเเละการประยุกตเบื้องตน
Introduction to Scintillation Materials and Applications
4018502
ฟสิกสรังสีการแพทยพื้นฐาน
Basic Medical Radiation Physics
4018503
การปองกันอันตรายจากรังสีและวัสดุกําบังรังสี
Radiation Protection and Radiation Shielding Materials
กลุมสิ่งแวดลอ ม
รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
4018710
มลพิษทางสิ่งแวดลอม
Environmental Pollution
4018712
ฟสิกสสิ่งแวดลอม
Environmental Physics
กลุมดิจ ิท ัล
รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
4018805
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
4018806
วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4018807

ชื่อ วิชา
ไมโครโพรเซสเซอร
Microprocessor

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

หมายเหตุ การเลือกเรียนกลุมรายวิชาใหเปนไปตามดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
(4) กลุมวิช าพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
(เลือ กหนึ่งกลุม)
กลุมฝก ประสบการณวชิ าชีพ
รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
4018808
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานฟสิกสอุตสาหกรรม
Pre-practicum in Industrial Physics
4018809
การฝกประสบการณวิชาชีพดานฟสิกสอุตสาหกรรม
Professional Internship in Industrial Physics
กลุมสหกิจ ศึก ษา
รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
4018810
การเตรียมสหกิจศึกษาดานฟสิกสอุตสาหกรรม
Pre-cooperative Education in Industrial Physics
4018811
สหกิจศึกษาดานฟสิกสอุตสาหกรรม
Cooperative Education in Industrial Physics

7 หนว ยกิต

น(ชั่ว โมง)
2(90)
5(450)

น(ชั่ว โมง)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน อ ยกวา
6 หนว ยกิต
ให เ ลื อ กเรี ย นรายวิช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม โดยไม ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิ ตรวมในเกณฑการสํ า เร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอน-หลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3 บ่งบอกหมวดหมูวิ่ ชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
0 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปใดก็ได
1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 1
2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 2
3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 3
4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 4
เลขตัวที่ 6 บงบอกถึงภาคการศึกษา
เลขตัวที่ 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
เลขตัวที่ 1-3 บงบอกหมวดหมูวิชา
400 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตร
401 หมูวิชาฟสิกส
402 หมูวิชาเคมี
403 หมูวิชาชีววิทยา
404 หมูวิชาดาราศาสตร
405 หมูวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
406 หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
0 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปใดก็ได
1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 1
2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 2
3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 3
4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปที่ 4
8 หมายถึง รายวิชาของสาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชา ที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชา กลศาสตร
3 หมายถึง กลุมวิชา คลื่น
4 หมายถึง กลุมวิชา แมเหล็กไฟฟา
5 หมายถึง กลุมวิชา นิวเคลียรฟสิกส
6 หมายถึง กลุมวิชา ฟสิกสแผนใหม
7 หมายถึง กลุมวิชา ฟสิกสประยุกต
8 หมายถึง กลุมวิชา พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หมายถึง กลุมวิชา สัมมนาและโครงการวิจัย
เลขตัวที่ 6 บงบอกถึงภาคการศึกษา
เลขตัวที่ 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน จะตองผาน
การเรียนในวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผานการเรียน
การประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา : สาขาวิช าฟสกิ สอตุ สาหกรรม
ปท ี่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 1
รหัสวิช า
1500133
1500134
4021116
4021117
4091604
4011101
4011102
4113105

ชื่อ วิช า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
ฟสิกส 1
ปฏิบัติการฟสิกส 1
สถิติเพื่อการวิจัย

1

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
20 หนวยกิต

หมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
แกน
แกน
แกน
แกน
แกน
แกน

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20 หนวยกิต

หมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
แกน
แกน
แกน
แกน
แกน
แกน

ปท ี่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 2
รหัสวิช า
2000113
4000124
4031105
4031106
4011103
4011104
4091605
4013701

ชื่อ วิช า
อาเซียนศึกษา
การคิดและการตัดสินใจ
ชีววิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา
ฟสิกส 2
ปฏิบัติการฟสิกส 2
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
อิเล็กทรอนิกส
รวม
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รหัสวิช า
1500135
XXXXXX
4013201
4018101
4018801
4018802
2500115

ปท ี่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อ วิช า
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
กลศาสตรคลาสสิก
3(3-0-6)
คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
3(3-0-6)
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(3-0-6)
การเขียนแบบทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
รวม 21 หนวยกิต

หมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
ศึกษาทั่วไป

รหัสวิช า
2500114
4000125
4018803
4013602
4018804
4018104
2000114

ปท ี่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อ วิช า
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
การเขียนแบบทางอุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
ฟสิกสยุคใหม
3(3-0-6)
อบรมปฏิบัติการ
2(0-4-2)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
รวม
20 หนวยกิต

หมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
ศึกษาทั่วไป
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รหัสวิช า
4013401
4013301
4018102
4018701
4018105
XXXXXXX
XXXXXXX

ปท ี่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อ วิช า
น(ท-ป-ค)
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
การสั่นและคลื่น
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง
2(0-4-2)
การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางฟสิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
รวม
20 หนวยกิต

หมวดวิช า
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี

รหัสวิช า
4013203
4013202
4018702
4018703
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ปท ี่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อ วิช า
น(ท-ป-ค)
กลศาสตรควอนตัม
3(3-0-6)
ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0-6)
การวิเคราะหวัสดุ
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิเคราะหวัสดุ
1(0-3-0)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(..-..-...)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(..-..-...)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
รวม
19 หนวยกิต

หมวดวิช า
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก
เลือกเสรี
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รหัสวิช า
4018103
4018901
4018902
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ปท ี่ 4 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อ วิช า
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง
2(0-4-2)
สัมมนาฟสิกสอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
โครงงาน
2(1-3-2)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(..-..-...)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(..-..-...)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(..-..-...)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
3(..-..-...)
รวม
17 หนวยกิต
ปท ี่ 4 ภาคการศึก ษาที่ 2
น(ท-ป-ค)

รหัสวิช า
ชื่อ วิช า
กลุมฝก ประสบการณวชิ าชีพ*
4018808
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ดานฟสิกสอุตสาหกรรม
4018809
การฝกประสบการณวิชาชีพดานฟสิกสอุตสาหกรรม
กลุมสหกิจ ศึก ษา*
4018810
การเตรียมสหกิจศึกษาดานฟสิกสอุตสาหกรรม
4018811
สหกิจศึกษาดานฟสิกสอุตสาหกรรม
(* เลือ กหนึง่ กลุม)
รวม

หมวดวิช า

2(90)

พื้นฐานวิชาชีพ

5(450)

พื้นฐานวิชาชีพ

1(45)
6(540)

พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

7 หนวยกิต

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
ก. หมวดวิช าศึก ษาทั่ว ไป ไมน อ ยกวา
ข. หมวดวิช าเฉพาะดาน ไมน อ ยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หมวดวิช า
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก

144 หนว ยกิต
30 หนว ยกิต
108 หนว ยกิต
28 หนวยกิต
52 หนวยกิต
21 หนวยกิต
7 หนวยกิต
6 หนว ยกิต

3.1.5 คําอธิบ ายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึก ษาทัว่ ไป
(1) กลุมวิช าภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อ การสื่ อสา รใน
ชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟ ง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอัง กฤษในชี วิ ตประจํา วั น การฟ ง เพื่ อ
จับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิด เห็น การอานจับใจความสําคัญและสรุ ป
ความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for main
ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading for main
ideas and details and writing sentences and paragraphs
1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนําตนเอง
และองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศั พท การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and organization
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application form
writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
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รหัสวิช า
1500136

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่ อการสื่อ สารในชี วิต ประจําวั น การทักทายและการลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, introducing
oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink ordering and shopping

1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทั ก ษะการฟ ง และพู ด ภาษาจี น ในการทํ า งาน การขอข อ มู ล การสนทนาทางโทรศั พท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume
writing

1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสีย งในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอั กษรคันจิ พื้น ฐาน โครงสรางประโย คขั้ น
พื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, basic
sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication

1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุนและการใชภาษาญี่ปุ นในการสื่ อ สาร

ในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in daily
life communication
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รหัสวิช า
1500140

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิ ต ประจํา วัน การพูดเกี่ยวกับ ตัว เอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress and
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories

1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อ ความเขาใจและการพูด ที่มีประสิ ทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเ รก
และกิ จ กรรมในชีวิ ต ประจําวั น การรั บประทานอาหารนอกบ าน การท อ งเที่ ย ว การเดิ นทาง การซื้ อของ
การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกในสถานการณตา ง ๆ
วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and
contexts, Filipino cultures and communication strategies

1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลยเ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเนนเสี ย งและพยางค รู ป ประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิ ต ประจํา วัน การพูดเกี่ยวกับ ตัว เอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress and
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories
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รหัสวิช า
1500143

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟงเพื่อ ความเขาใจและการพูด ที่มีประสิ ทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเ รก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ย ว การเดิ นทาง การซื้ อของ
การสนทนาของนัก ท องเที่ย ว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิด เห็น การใชภาษามาเลย ในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and
contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies

1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชี วิ ต ประจํ าวั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ าวัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, basic
sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, daily
activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, clothes
and accessories
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รหัสวิช า
1500145

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจและการพูด ที่ มีประสิท ธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่ วไปงานอดิ เ รก
และกิ จ กรรมในชีวิ ต ประจําวั น การรั บประทานอาหารนอกบ าน การท อ งเที่ ย ว การเดิ นทาง การซื้ อของ
การสนทนาของนั ก ทอ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาลาวในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and
contexts, Lao cultures and communication strategies
1500146

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชี วิ ต ประจํ าวั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ าวัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family,
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers,
clothes and accessories
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รหัสวิช า
1500147

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจและการพูด ที่ มีประสิท ธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่ วไปงานอดิ เ รก
และกิ จ กรรมในชีวิ ต ประจําวั น การรั บประทานอาหารนอกบ าน การท อ งเที่ ย ว การเดิ นทาง การซื้ อของ
การสนทนาของนัก ท อ งเที่ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น การใช ภ าษาพม า ในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and
contexts, Burmese cultures and communication strategies

1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories
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รหัสวิช า
1500149

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจและการพูด ที่ มีประสิท ธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่ วไปงานอดิ เ รก
และกิ จ กรรมในชีวิ ต ประจําวั น การรั บประทานอาหารนอกบ าน การท อ งเที่ ย ว การเดิ นทาง การซื้ อของ
การสนทนาของนักทองเที่ ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิด เห็น การใชภาษาเวียดนามในสถานการณตา ง ๆ
วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations and
contexts, Vietnamese cultures and communication strategies
(2) กลุมวิช าสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห การแสดงทัศนะตอการเมืองและ
การปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือ งการปกครองของไทยตั้ ง แต
สมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing idea
on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of Thai government
and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, cultural and
influence of globalization
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รหัสวิช า
2000113

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภู มิภาคนิย ม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ แ ห ง
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใตห รื ออาเซี ย น กฎบั ต รอาเซี ย น ประชาคมการเมื อ งและมั่ นคงอาเซี ยน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน ประชาคมสัง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ยน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมา ชิ ก
อาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสัง เขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน และความเป น
พลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association
of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC),
ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental
information and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN
dialogue partnership and ASEAN citizenship

2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทย กั บ
สังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัว
และความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between Thai
and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, roles of
Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and global
community

35

รายวิช าเลือ ก
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชี วภาพและ ควา ม
มั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอ ม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย เ พื่อการจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security,
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and
environmental management for sustainable locality development
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ย วกับ กฎหมายที่ใ ชใ นชี วิต ประจํา วัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้น พื้น ฐา นตา ม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องต นเกี่ยวกับ กฎหมายแพ ง และ
พาณิ ช ย กฎหมายอาญา การดํ า เนิน กระบวนการยุติ ธ รรม การประยุ ก ต แ ละบูร ณาการการใช ก ฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of laws
used in daily life
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(3) กลุมวิช ามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต และจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุ บัน หลักจริยธรรมเพื่ อ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical
principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the philosophy of
sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public
consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒ นา
ตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่ อ พั ฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่ น
กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน หรือ
เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public
consciousness for individual, communal and local development, roles of individual and
non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและการแสดง
การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical drama,
performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิ ต วิท ยาตอ การดํา เนิ นชี วิต องคประกอบและปจจัย ของพฤติ กรรมมนุ ษ ย
ธรรมชาติ พัฒ นาการของมนุ ษ ย การรู จั ก ตนเองและผู อื่ น การปรั บ ตั ว ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาตน
มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human behaviors,
nature of human development, understanding self and others, effective adjustment, self–
development, human relations, teamwork and application of psychology for happiness in life

2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการ ให
บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสื บคน ทรั พยากรสารสนเทศแบบออนไลน
(OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและบรรณานุ ก ร ม
กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information literacy,
information resources and services, classification of information resources, strategies and skills
in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, academic report writing,
reference citation and laws and ethics for information use
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รหัสวิช า
2500119

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ค วามเป น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง ความเจริญรุงเรื องของศิล ปวั ฒนธรรม รองรอยของทวารวดี ในภูมิภาคตา งๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจัง หวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics and
government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different regions
of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province
(4) กลุมวิช าวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิ ดของมนุ ษ ย การพัฒนาลัก ษณะการคิ ด และกระบวนกา ร คิ ด
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิ ทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes
and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge and
methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the knowledge
in daily life

4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชนข อง
การออกกํ า ลั ง กาย การออกกํ า ลั ง กายด ว ยกิ จ กรรมทางกาย การเล น กี ฬ า มารยาทของการเป น ผู เ ล น
และผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็ บ ที่
เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and
watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries
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รหัสวิช า
4000126

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ประกอบของระบบคอมพิว เตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนข อมู ล โปรแกรมประยุกตดานการประมวลผลคํ า
ด า นตารางคํ า นวณ ด า นการนํ าเสนอ ด า นการสื่อ สารผ านเครื อ ขา ย ระบบความปลอดภั ย ของเครื อขาย
คอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข อ งกั บการใช งานคอมพิ วเตอร รวมถึงสุขภาวะของการ ใช
คอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information and
communication technology; use of information and communication technology for data
retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network
communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer
ergonomics

รายวิชาเลือก
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มีต อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกในปจจุบัน
ดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล อ ม
และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of community and
country, energy and global warming, natural resources, environment, disaster, agriculture, and
agricultural industry
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รหัสวิช า
4000128

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล
และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะ
การเชื่ อ มโยงระหว างตนเองและผู อื่น ให ดํา รงชี วิ ต อยูอ ย างเป นสุ ข หลั ก การส งเสริ มสุข ภาพแบบองครวม
หลักการออกกําลังกายเพื่อ สุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลั งกาย สมรรถภาพทางกายและ
การตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs,
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development,
personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness,
awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and health
insurance system in Thailand

4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความสําคัญและประโยชนข องกิจ กรรมนัน ทนาการ กิจกรรมนันทนาการในชี วิ ตประจํ า วั น
ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for oneself and
family

4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุข ภาพไทยและตางประเทศ
การเขาถึงสิท ธิ ประโยชน การบริหารจัดการกองทุน และสิท ธิ ของประชาชนตามระบบหลัก ประกั นสุ ข ภา พ
แหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development of
health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen rights
under the National Health Insurance System
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รหัสวิช า
4000131

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใ ชในชี วิต ประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ ใ ช ใ น
การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems
and actuarial science
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิช าแกน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4011101
ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวั ด ความแม น ยํ า และความเที่ ยงตรงในการวัด หน ว ย ปริ มาณสเกลาร และเวกเตอร
ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษของพลังงาน
และโมเมนตัม ความยืดหยุนของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณทางความรอน หลักการเบื้องตนทางอุณหพลศาสตร
การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถายเทความรอน
Measurement, accuracy and precision in measurement, unit, scalar and vector
quantities, position and object movement, Newton's laws of motion, work, power, energy, law
of energy conservation and momentum, elasticity of objects, mechanical wave, thermal
phenomena, basic principles of thermodynamics, expansion, change of stage and heat transfer

4011102

ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
Practice in Physics 1 for at least 10 experiments
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1(0-3-0)

รหัสวิช า
4011103

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
ฟสิกส 2
3(3-0-6)
Physics 2
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา
กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของลอเรนซ สนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํ า
การแกวงกวัดของสนามไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมเ หล็ก ไฟฟา ทฤษฎีสัมพันธภาพพิ เ ศษ
โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
Electric charge, Coulomb's law, electric field, Gauss's law, electric potential,
capacitance, electric current, Ohm's law, Kirchhoff’s law, Lorentz force, magnetic field from
electric current, induced electromotive force, oscillation of electric field, geometric optics,
electromagnetic spectrum, special relativity theory, atomic structure, radioactivity, nucleus
and nucleus decomposition

4011104

ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
Practice in Physics 2 for at least 10 experiments

4013701

1(0-3-0)

อิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics
ทฤษฎีและการใชงานเกี่ยวกับตัวนํา ตัวตานทาน ฉนวนและสารกึ่งตัวนํา กฏของโอหม ทฤษฎี
และการวิเคราะห ว งจรไฟฟา สมบัติทางฟ สิ กส แ ละทางไฟฟา ของไดโอด วงจรกรองกระแส วงจรฟล เตอร
จุ ด ทํ า งาน กราฟลั ก ษณะสมบั ติ แ ละค า พารามิ เ ตอร ข องไดโอดและทรานซิ ส เตอร วงจรทรานซิ ส เตอร
การไบแอสและการประยุกตใชงานทรานซิสเตอร และฝกปฏิบัติ
Theories and applications of conductors, resistors, insulators and
semiconductors; Ohm’s law, circuit theories and analysis, physical and electrical properties of
diode, regulator circuit, filter circuit, operating point, characteristic curves and parameters of
diode and transistor; transistor circuit, transistor biasing and applications and practice

43

รหัสวิช า
4021116

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสั มพันธ สมดุลเคมีแ ละกรด-เบส
แกส ของแข็ง ของเหลว และไฟฟาเคมีเบื้องตน
Atomic structure and periodic table, chemical bond, stoichiometry, chemical
equilibrium and acid-base, gas, solid, liquid and fundamental electrochemistry

4021117

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเคมีพื้นฐาน ไมนอยกวา 9 ปฏิบัติการ
Practice in fundamental chemistry for at least 9 experiments

1(0-3-0)

4031105

ชีววิทยา
3(3-0-6)
Biology
สมบัติของสิ่งมี ชีวิ ต การจัดระบบและสารเคมี ของสิ่ งมี ชีวิ ต เซลล การแบงเซลล การหายใจ
ระดั บ เซลล การสั ง เคราะห ด ว ยแสง พั น ธุ ศ าสตร กลไกของวิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายของสิ่ ง มีชีวิต
โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Properties of organisms, organism organization and chemical substances, cell,
cell division, cellular respiration, photosynthesis, genetics, mechanism of evolution,
biodiversity, structure and function of plants and animals, ecology and behavior
4031106

ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับวิชาชีววิทยา
Practice in biology

4091604

1(0-3-0)

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics for Science 1
ลิมิตและความต อเนื่อ งของฟ งก ชัน อนุพันธของฟง กชัน อนุพันธของฟง กชั นพี ช คณิ ต และ
ฟงกชันอดิศัย การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนดและหลักเกณฑโลปตาล
Limits and continuity of functions, derivatives of functions, derivatives of
algebraic and transcendental functions, applications of derivatives, indeterminate forms and
L’Hospital’s rule
44

รหัสวิช า
4091605

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics for Science 2
ปริ พัน ธ ไ ม จํ า กั ด เขต เทคนิ ค การหาปริ พัน ธ ปริ พัน ธ จํ า กั ด เขตและ การ ปร ะ ยุ กต
ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม
Indefinite integrals, techniques of integration, definite integrals and applications,
improper integrals, sequences and series

4113105

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistic for Research
แนวคิด ความสําคัญและสถิ ติ ของการวิ จัย การเก็บรวบรวมข อ มูล การสรางแบบสอบถา ม
การนําเสนอขอมูล การตรวจสอบขอมูลก อนการวิ เคราะห ความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงความน า จะ
เปนของตัวแปรสุม การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร สหสัมพันธและการวิเคราะห
การถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
Concepts, importance and statistics for research, data collection, questionnaire
construction, data presentation, data checking prior to analysis, basic probability, probability
distributions of random variables, estimation, hypothesis testing, chi-square test, correlation
and regression analysis, analysis of variance and data analysis by software packages
(2) กลุมวิช าเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4013201
กลศาสตรคลาสสิก
3(3-0-6)
Classical Mechanics
กลศาสตรแบบนิว ตัน การสั่น การเคลื่อนที่ในกรอบอา งอิ ง เฉื่ อย การเคลื่อนที่ของระ บบ
อนุภาค แรงศูนยกลาง กลศาสตรแบบลากรองจและแบบแฮมิลตันเบื้องตน
Newtonian mechanics, vibration, movement in inertial reference frames,
motion of particle system, centripetal force, Lagrangian mechanics and basic Hamiltonian
mechanics
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รหัสวิช า
4013202

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
(ท-ป-ค)
ฟสิกสเชิงอุณหภาพและฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Thermodynamics and Statistic Physics
กฎทางอุ ณหพลศาสตร เอนโทรป การเปลี่ ย นเฟส สถิ ติ แ บบแมกซ เ วลล -โบลต ซมันน
เฟรมี-ดิแรก และโบส-ไอนสไตน
Thermodynamics laws, entropy, phase change; statistics of Maxwell-Boltzmann,
Fermi-Dirac and Bose-Einstein
4013203

กลศาสตรควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4013602 ฟสิกสยุคใหม
Pre-requisite: 4013602 Modern Physics
หลั ก การพื้ น ฐานของกลศาสตร ค วอนตั ม ฟ ง ก ชั น คลื่ น และความหมาย ตั ว ดํ า เนิ น การ
สมการชเรอดิงเงอรและผลเฉลยของสมการชเรอดิง เงอรในปญ หาหนึ่งมิ ติ
Basic principles of quantum mechanics, wave function and definition, operators,
Schrodinger’s equation and solution in one-dimensional problems

4013301

การสั่นและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011103 ฟสิกส 2
Pre-requisite: 4011103 Physics 2
การสั่น สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะหแบบฟู เ รี ย ร
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา
Vibrations, multi-dimensional wave equations, motion waves, properties of
waves, Fourier analysis and electromagnetic wave
4013401

ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Theory of Electromagnetism
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011103 ฟสิกส 2
Pre-requisite: 4011103 Physics 2
ไฟฟ า สถิ ต แม เ หล็ ก สถิ ต สนามไฟฟ า และสนามแม เ หล็ ก ในตั ว กลาง ข อ ป ญ หาคาขอบ
สมการแมกซเวลล และการแผของสนามแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง
Electrostatic, magnetostatic, electric and magnetic fields in media, boundary
value problems, Maxwell’s equation and radiation of electromagnetic field in media
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รหัสวิช า
4013602

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
ฟสิกสยุคใหม
3(3-0-6)
Modern Physics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011103 ฟสิกส 2
Pre-requisite : 4011103 Physics 2
ทฤษฎี สั มพั ท ธภาพพิ เ ศษ ฟ สิ ก ส ข องอะตอม สมบั ติ ข องของแข็ ง ฟ สิ ก ส นิ ว เคลี ย รและ

อนุภาคมูลฐาน
Theory of special relativity, atomic physics, properties of solid, nuclear physics and
fundamental particles

4018101

คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
3(3-0-6)
Mathematics for Physicists
สมการเชิงอนุ พันธ สมการเชิงอนุ พันธ ยอ ย เวกเตอรเชิง วิเ คราะหขั้น สูง อนุกรม การแปลง
ลาปลาซและฟูเรียร
Differential equations, partial differential equations, advanced analysis vector,
series, Laplace and Fourier transform

4018102

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง
Intermediated Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสขั้นกลาง ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
Practice in intermediated physics for at least 10 experiments

2(0-4-2)

4018102

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสขั้นสูง ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
Practice in advanced physics for at least 10 experiments

2(0-4-2)

4018104

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ศั พท เ ทคนิ ค ทางฟ สิ ก ส ทั ก ษะเบื้ อ งตน เกี่ ยวกั บ การฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นสํา หรั บ ฟสิกส
อุตสาหกรรม การสืบคนขอมูล และการอานบทความทางวิทยาศาสตร
Physics technical terms; basic skills in listening, speaking, reading, and writing
for industrial physics; information searching and reading scientific articles
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รหัสวิช า
4018105

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ศัพทเทคนิคทางฟสิ กสอุ ตสาหกรรม ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการนํา เสนองา นใน
โรงงานอุตสาหกรรม
Technical terms in industrial physics, English communication skills and work
presentation in industrial factories

4018701

การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางฟสิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Instrumental Analysis in Industrial Physics
การวิเคราะหสมบั ติทางแสง กายภาพและรังสีด วยเครื่ องมื อทางฟ สิก ส การประยุกต ใ ช ใ น
งานวิจัยและฝกปฏิบัติ
Analysis of optical, physical and radiation properties with physics instruments,
application in researches and practice

4013702

การวิเคราะหวัสดุ
3(3-0-6)
Materials Characterization
การวิเคราะหสมบัติทางแสง ทางกายภาพ ทางกล ทางไฟฟาและทางโครงสรางของวัสดุ และ
การทดสอบแบบไมทําลาย
Material analysis of optical, physical, mechanical, electrical and structural
properties and non-destructive testing

4013703

ปฏิบัติการวิเคราะหวัสดุ
1(0-3-0)
Materials Characterization Laboratory
ปฏิบัติการวิเคราะห สมบั ติทางแสง ทางกายภาพ ทางกล ทางไฟฟาและทางโครงสรา งของ
วัสดุ และการทดสอบแบบไมทําลาย
Practice in material analysis of optical, physical, mechanical, electrical and
structural properties and non-destructive testing
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รหัสวิช า
4018801

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Industrial Safety
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและการจัด การดา นความปลอดภั ย เทคโนโลยี
และความปลอดภัย ในที่ทํา งาน หลักและวิธีการป อ งกั นอั ค คีภั ย กฎหมายเกี่ยวกั บความปลอดภัย ในโรงงาน
และระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย
Accidents in industrial works, safety and safety management, technology and
safety in workplaces, principles and methods of fire prevention, safety laws in factories and
occupational health management system

4018802

การเขียนแบบทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Drawing
อุปกรณเขียนแบบ การประยุกตรูป เรขาคณิ ต ตัวอักษร การเขียนแบบออร โธกราฟ ก และ
การสเก็ตช การกําหนดขนาดมิติและโนต ภาพฉายออรโธกราฟกของจุด เสน ระนาบ และรูปทรง ภาพชวยของ
จุด เสน ระนาบ และรูปทรง การเขียนภาพ การเขียนแบบภาพไอโซเมตริ กและภาพออบลี คและ การสเก็ ต ช
ภาพตัด และขอตกลงทางปฏิบั ติ แบบและกระบวนการผลิ ต การกําหนดขนาดมิ ติ ของรู ปลั ก ษณ มาตร ฐาน
การกําหนดขนาดมิติของขนาด ตําแหนงและความสัมพันธ ความหยาบของผิวงาน การเขียนแบบสั่งงาน แบบ
ภาพประกอบ และแบบแยกชิ้น
Drawing instruments, applied geometry, lettering, orthographic drawing and
sketching, dimensions and notes, orthographic projection of points, lines, planes, and solids,
auxiliary view of points, lines, planes and solids; pictorial drawing, isometric and oblique
drawing and sketching, sections and conventional practice, drawing and shop, dimensioning
standard features, dimensions of size, location and correlation, surface texture, working
drawing, and assembly and details
4018803

การเขียนแบบทางอุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Industrial Drawing with Computer
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ย วกับ โปรแกรมออโตแคด ระบบโคออรดิ เ นตและการกํ าหนดตําแหนง
การใชคําสั่งและการกําหนดคุณสมบัติ การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
Basic knowledge of AutoCAD, coordinate system and positioning, commands
and features, drawing in two and three dimensions
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รหัสวิช า
4018804

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
อบรมปฏิบัติการ
2(0-4-2)
Workshop
สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโลหะ การออกแบบอุปกรณโดยใชวัสดุประเภทโลหะ
พื้นฐานงานชางฝมือและเครื่องมือ การผลิตชิ้นงานอุปกรณดวยวัสดุประเภทโลหะบางชนิด
Physical properties of metallic material, designing parts of instruments with
metallic material, basic mechanic skill work and tools, production of instrument parts with
metallic material

4018901

สัมมนาฟสิกสอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
Seminar on Industrial Physics
งานวิจัยทางฟสิกสอุ ตสาหกรรม การสืบคนสารสนเทศเพื่อ การวิจัย การเขียนโครงงานวิ จั ย
และรายงานการวิจัย นําเสนอและอภิปรายหัวขอทางวิ ชาการที่ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาฟสิก สอุ ตสาหกรร ม
หรือเกี่ยวของ
Research paper in industrial physics, information retrieval for research, proposal
and report writing, presentation and discussion of selected topics in industrial physics or
related fields

4014902

โครงงาน
2(1-3-2)
Project
ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บหั ว ขอ โครงงานฟ สิก ส อุ ตสาหกรรม การเขี ย นโครงราง
โครงงาน การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
Literature review related to industrial physics topics, proposal writing, report
writing and project presentation
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(3) กลุมวิช าเฉพาะดานเลือก
กลุมพลังงาน
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4018601
กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
แนวคิ ด พื้ น ฐานของของไหล ของไหลสถิ ต จลนศาสตร ข องการไหล สมการการไหล
แบบตอเนื่อง สมการโมเมนตัมและสมการพลั งงานของการไหลคงตัวในรูปแบบอิน ทิกรัลและดิ ฟเฟอเรนเชี ย ล
การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง กัน การไหลของของไหลแบบอั ด ตัวไม ได ในท อ แรงยกและแรงตา นของ
วัตถุในของไหล และการวัดอัตราการไหล
Basic concepts of fluid, fluid statics, kinematics of fluid flow, continuity
equation, momentum and energy equations of steady flow in integral and differential forms,
dimensional and similarity analysis, flow of incompressible fluid in pipes, lift and drag force in
fluid and flow rate measurement
4018604

ฟสิกสของการถายเทความรอน
3(3-0-6)
Physics of Heat Transfer
การถ า ยเทความร อ น การนํ าความร อ น ระบบการนํ า ความร อ นแบบคงตั ว และไม คงตัว
การพาความรอนแบบบังคับและแบบอิสระ การแผรังสีความรอนและระบบการแลกเปลี่ยนความรอน
Heat transfer, thermal conductivity, steady and unsteady heat systems, forced
and free convection, thermal radiation and heat exchange system

4018704

ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
Refrigeration and Air Conditioning Systems
ระบบการทํ า ความเย็ นและปรั บ อากาศเบื้ อ งต น อุ ป กรณ ใ นระบบการทํ าความเย็ นและ
ปรับอากาศ ทอสารทําความเย็น วงจรไฟฟาและการควบคุ ม การบรรจุสารทําความเย็น การวิเคราะหระบบ
การทําความเย็นและปรับอากาศ
Basic refrigeration and air conditioning systems, refrigeration and air conditioning
equipment, refrigerant pipes, electrical circuit and control, refrigerant charging, refrigeration
and air conditioning system analysis
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รหัสวิช า
4018713

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
พลังงานแสงอาทิตยและการประยุกต
3(2-2-5)
Solar Energy and Applications
การแผ รั ง สี ของดวงอาทิ ต ย ประเภทของตั ว รับ รัง สี ระบบสะสมพลัง งานความรอน และ
การประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยในดานความรอนและไฟฟา
Solar radiation, types of radiation collectors, thermal energy storage system
and application of solar energy in terms of heat and electricity

4018714

เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กตริก
3(3-0-6)
Thermoelectric Technology
ประวัติการพัฒนาของแข็ง การสงผานความรอนและไฟฟาในของแข็ง เกณฑการเลือกการหา
คาเหมาะสม การวัดและลักษณะเฉพาะ วัสดุและอุปกรณทางเทอรโ มอิเ ล็กทริ ก การใชวิธีโฟนอน-แกว ผลึกอิเล็กตรอนในการวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก โครงสรางชาลโคเจไนดแบบซับซอน และวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกมิติต่ํา
History of solids development, transport of heat and electricity; selection and
optimization criteria, measurement and specific characterization, established thermoelectric
materials and devices, phonon-glass electron-crystal approach to thermoelectric materials
research, complex chalcogenide structure and low-dimensional thermoelectric materials

กลุมวัสดุ
รหัสวิช า
4013703

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกว
3(3-0-6)
Glass Science and Technology
วั ส ดุ ผ ลึ ก และวั ส ดุ อ สั ณฐาน ความหมายของของแก ว การเกิ ด แก ว โครงสร า งของแกว
การเกิดสีในแกว สมบัติของแกว การทดสอบคุณสมบัติของแกว การวิเคราะหขั้นสูงของแกว การแตกของแก ว
และการประยุกต
Crystal and amorphous materials, meaning of glass, glass production, glass
structure, glass coloration, glass properties, glass properties testing, advanced characterizations
of glass, cracking of glass and applications
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รหัสวิช า
4013704

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีฟลมบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
ฟสิกสของฟลมบาง กระบวนการทางฟสิกสและทางเคมีในการเคลือบฟล มบาง การวิเคราะห
ฟลมบาง และการประยุกตใช
Physics of thin film, physical and chemical processes of thin film coating, thin
film characterizations and applications

4018705

อัญมณีวิทยาเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Gemology
ธรรมชาติ การแบ ง ประเภทและสมบั ติ ท างกายภา พของอั ญ มณี ผลึ ก วิ ท ยาเบื้ อ งต น
หลักทางฟสิ กส และการใชเ ครื่อ งมื อในการวิเ คราะห อั ญ มณี การเกิดสี ชนิดและลักษณะเฉพาะของอั ญ มณี
ธรรมชาติ อั ญ มณี สั ง เคราะห อั ญ มณี เ ลี ย นแบบ อั ญ มณี ต กแต ง และอั ญ มณี อิ น ทรี ย และการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพอัญมณี
Nature, classification and physical properties of gemstones; elementary
crystallography, physics principles and instrumental utilization of gemstone identification;
coloration, types and characteristics of natural, synthetic, imitation, treated and organic
gemstones; and gemstone treatments

4018706

พื้นฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ
3(3-0-6)
Fundamental of Hard Disk Drive Technology
ประเภทของหน ว ยควา มจํ า บั น ทึ ก แอนไนโซโทรป แ ม เ หล็ ก สื่ อ บั น ทึ ก เชิ ง แม เหล็ ก
กระบวนการบั นทึ ก เชิง แม เ หล็ก กระบวนการอ านสั ญญาณแม เ หล็ก ปรากฎการณ ท รานซิ ชั น เทคโนโลยี
หัวเขียนและหัว อาน สื่อแบบฟลมบาง พารามิเตอร ทรานซิ ชันแบบพี ดั บเบิล ยู 50 ดี 50 และกราฟโรลออฟ
ขอบแทร็ ก และความกว า งของแทร็ ก เทคโนโลยี ก ารเขี ย นอ า น ความสู ญ เสี ย ในการบั น ทึ ก เชิ ง แม เ หล็ก
เทคโนโลยีเครื่อ งกลและอิเ ล็ก ทรอนิก สในฮารด ดิส กไ ดรฟ เทคโนโลยีการเขียนสัญญาณเซอรโ ว พารามิเตอร
ของไดรฟชองสัญญาณ การบันทึกและรหัสชองสัญญาณ และคอนโทรลเลอรในฮารดดิสกไดรฟ
Types of memory, magnetic anisotropy, magnetic media, magnetic recording
process, magnetic replay process, transition effects, understanding head technology, thin film
media, transition parameter/PW50/D50/roll off curve, track edge and track width effects,
read/write technology, losses in magnetic recording; mechanical and electronic technologies
in hard disk drive, servo writing technology, drive channel parameters, channel recording and
coding and hard disk drive controller
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รหัสวิช า
4018707

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ความหมาย หลั ก การพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร และปรากฏการณ ธ รรมชาติ ข องนาโน
เทคโนโลยี ชนิ ด และสมบั ติ ข องวั ส ดุ โ ครงสร า งนาโน หลั ก การของเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ นาโนเทคโนโลยี
การประยุ ก ต ใ ช ง านศาสตร ด า นนาโนวิ ท ยาและนาโนเทคโนโลยี ใ นด านวิ ศ วกรรม วั ส ดุ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
การแพทย สิ่งแวดลอม และพลังงาน
Definition, scientific basic principles, and natural phenomena of
nanotechnology; types and properties of nanostructured materials, principles of
nanotechnology instruments; applications of nanoscience and nanotechnology in engineering,
materials, electronics, medical science, environment and energy

4018708

เทคโนโลยีเซรามิก
3(3-0-6)
Ceramic Technology
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท วัตถุดิบ และประโยชนข องเซรามิ ก กระบวนการผลิ ต
เซรามิก และอุปกรณและเครื่องมือในกระบวนการผลิตเซรามิก
Definition, importance, types, raw materials, and benefits of ceramics;
manufacturing processes of ceramics, and equipment and tools of ceramic manufacturing
processes

4018709

เทคโนโลยีการปลูกผลึกเดี่ยว
3(3-0-6)
Single Crystal Growth Technology
ประวัติการพัฒนาการปลูกผลึกเดี่ย ว ทฤษฎีการเกิดผลึก เทคนิคการปลูกผลึกโดยการหลอม
การดึ ง ผลึ ก วิ ธี เ ฟลมฟ ว ชั่ น การหลอมเปน บริ เ วณ กระบวนการกะโหลกหลอม วิ ธี ส ารละลายและเทคนิค
ที่เกี่ยวของ การพาความรอนระหวางการหลอม และการประยุกตใชผลึกเดี่ยว
Historical development of single crystal growth, theories of nucleation; crystal
growth from melting, pulling, flame fusion, zone melting, skull melting process, solution, and
related techniques; convection in melts and applications of single crystals
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กลุมนิว เคลีย รแ ละรังสี
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4018501
วัสดุซินทิลเลชัน เเละการประยุกตเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Scintillation Materials and Applications
ปรากฏการณและกลไกการเปลงแสงแบบซินทิล เลชัน ชนิดของวัสดุซินทิลเลชัน ขอบกพรอ ง
ทางโครงสรางผลึก ความเสียหายทางรังสีของวัส ดุซิน ทิลเลชัน การปลูกผลึก หลอดโฟโตมัลติพลายเออร และ
การประยุกตวัสดุซินทิลเลชัน
Phenomena and mechanisms of scintillation, types of scintillation materials,
crystal structure defects, radiation damage of scintillation materials, crystal growth,
photomultiplier tube and applications of scintillation materials
4018502

ฟสิกสรังสีการแพทยพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Medical Radiation Physics
กั มมั น ตภาพรั ง สี แ ละรั ง สี เ อกซ หน ว ยวั ด รั ง สี การคํ า นวณปริ มาณรั ง สี เครื่ อ งวั ด รั ง สี
การคํานวณปริมาณรังสีที่เขาสูรางกาย การควบคุมและคํานวณการใชวัส ดุและอุป กรณรังสี การออกแบบห อ ง
ปฏิบัติงานรังสี และการปองกันรังสี
Radioactivity and X-rays, radiological units, calculation of radiation quantities,
radiation instruments, calculation of body radiation dose, control and calculation of
radioactive materials and devices, radioactive laboratory design and radiation protection
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รหัสวิช า
4018503

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
การปองกันอันตรายจากรังสีและวัสดุกําบังรังสี
3(3-0-6)
Radiation Protection and Radiation Shielding Materials
แหลงกําเนิดรังสี หนวยและการคํานวณปริมาณรัง สี หัววัดและการตรวจวัดรังสี ผลของรัง สี
ตอมนุษย ความเสี่ยงจากรังสี การปองกันรังสีจากแหลง กําเนิ ดรัง สีภายในและภายนอกรา งกาย การปนเปอ น
กัมมันตรังสี การปองกันอันตรายจากรังสีสําหรับผูปฏิบัติงาน ผูปวยและบุคคลทั่วไป การออกแบบผนังปอ งกั น
รั ง สี กฎระเบี ย บและการขออนุญ าตครอบครองต นกํ าเนิ ด รัง สี การขนส ง สารกั มมั น ตรั ง สี การจัด การกาก
กัมมันตรังสี อุบัติเหตุทางรังสี วัสดุกําบังรังสี การคํานวณตัวแปรดานการกําบังรังสีและโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่
เกี่ยวของ
Sources of radiation, units and calculation of radiation quantities, radiation
detectors and measurement, effects of radiation on humans, radiation risk, radiation protection
from internal and external exposure, radioactive contamination; radiation protection for
workers, patients and others; radiation shielding design, regulations and licenses of radioactive
sources, transportation of radioactive materials, radioactive waste management, radiation
accidents, radiation shielding materials, calculation of radiation shielding parameters and
related computer softwares
กลุมสิ่งแวดลอม
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4018710
มลพิษทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Pollution
ความหมาย ชนิ ด และสาเหตุ ข องการเกิด มลพิ ษ ผลกระทบของมลพิ ษ ต อสุ ข อนามัยและ
ระบบนิเวศ นโยบายในการปองกันและการแกไข
Definition, types and causes of pollution; effects of pollution on sanitation and
ecosystem, policy on protection and solutions
4018712

ฟสิกสสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Physics
สภาวะแวดล อ มทางรั ง สี การส ง ผ า นความร อ น สมดุ ล พลั ง งานของระบบพื้ น ดิ น และ
บรรยากาศ ความชื้นและไอน้ําในสภาวะแวดลอม และความแตกตางของอุณหภูมิในชนบทและในเมือง
Radiation environment; heat transfer; energy equilibrium of earth and
atmosphere systems, environmental humidity and vapor, and urban and rural temperature
difference
56

กลุมดิจ ิท ัล
รหัสวิช า
4018805

ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
หลักการของระบบคอมพิ ว เตอร สวนประกอบของระบบคอมพิ ว เตอร การทํางานร ว มกั น
ระหวางฮารดแวรและซอฟตแ วร การประมวลผลขอมูล แบบอิ เล็ก ทรอนิก ส การเขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร
ดวยภาษาที่ใชในปจจุบันและการฝกการเขียนโปรแกรม
Computer concepts, computer components, hardware and software
interaction, EPD concepts, current programming language and programming practices

4018806

วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
3(3-0-6)
Digital Circuit and Logic Design
ระบบจํ านวนและรหัส พี ช คณิ ต บู ล ลี น ทฤษฎี เ ดอรมอรแ กน ลอจิ ก เกต การเขี ย นสวิทชิง
ฟ ง ก ชั น การลดรู ป สมการบู ล ลีน โดยใชแ ผนผั ง คารโ นห การออกแบบวงจรคอมบิ เ นชั น วงจรเขารหัสและ
ถอดรหัส มัลติเพล็กซและดี มัล ติ เ พล็ กซ ฟลิปฟลอป วงจรเชิงลําดับ วงจรนับ ชิฟตรีจิสเตอร หนวยความจํ า
การออกแบบวงจรเชิงลําดับโดยใชสเตทแมชชีนและอุปกรณ ทางลอจิกที่โปรแกรมได
Number systems and codes, Boolean algebra, DeMorgan’s theorem, logic gates,
switching functions, minimization of Boolean equations by Karnaugh map, combination circuits
design, encoder and decoder, multiplexer and demultiplexer, Flip-Flops, sequential circuits,
counters, shift registers, memory, sequential circuits design with state machine and
programmable logic devices
4018807

ไมโครโพรเซสเซอร
3(3-0-6)
Microprocessor
สถาปตยกรรมและการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร ไมโครคอนโทรลเลอร ไดอะแกรมเวลา
ของสัญญาณ การติดตอกับหน วยความจํา การเชื่อมตอกั บอุ ปกรณ อิน พุ ต-เอาต พุต และอุป กรณ ประเภทอื่ น
การประยุกตใชงานของไมโครโพรเซสเซอร ในระบบสมองกลฝ งตัว การออกแบบและสรางอุปกรณควบคุ ม ที่ ใ ช
ไมโครโพรเซสเซอรเปนหนวยประมวลผลกลาง และการโปรแกรมดวยภาษาแอสเซมบลีและภาษาซี
Architectures and operations of microprocessor, microcontroller, timing
diagram of signals, memory access, input- output interface and peripheral interface,
applications of microprocessor in embedded system, design and implementation of
equipment with microprocessor based on central processing unit, and assembly and
C programming languages
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(4) กลุมวิช าพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ก. แผนฝก ประสบการณว ิช าชีพ
กลุมฝก ประสบการณว ิช าชีพ
รหัสวิช า
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิช า
น(ท-ป-ค)
4018808
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ดานฟสิกสอุตสาหกรรม
2(90)
Pre-practicum in Industrial Physics
การเตรียมความพร อ มดานพฤติ กรรม บุคลิกภาพ ศิลปะการพูด จรรยาบรรณวิชาชี พ ด า น
ฟสิกสอุตสาหกรรม เจตคติที่ดีในการทํางานรว มกัน เปนที ม คุณธรรม จริยธรรม การนําเสนอผลงาน และการ
เขียนรายงาน
Preparation of behavior, personality, oratory, physics industrial professional
ethics, positive attitude for teamwork, moral, ethical, presentation and report writing
4018809

การฝกประสบการณวิชาชีพดานฟสิกสอุตสาหกรรม
Professional Internship in Industrial Physics
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน
Internship in government or private sector

5(450)

กลุมสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อ และคําอธิบ ายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4018810
การเตรียมสหกิจศึกษาดานฟสิกสอุตสาหกรรม
1(45)
Pre-cooperative Education in Industrial Physics
การเตรียมความพรอมกอนสหกิจ ศึก ษา การหาสถานประกอบการ และการเตรียมการจัด ทํ า
โครงงานดานฟสิกสอุตสาหกรรม
Preparation training for cooperative education, corporation searching and
industrial physics project preparation
4018811

สหกิจศึกษาดานฟสิกสอุตสาหกรรม
6(450)
Cooperative Education in Industrial Physics
ปฏิ บั ติ ง านด า นฟ สิ ก ส อุ ต สาหกรรมในสถานประกอบการ การจัด ทํ าโครงงาน การเขียน
รายงาน และการนําเสนอผลงาน
Working in Industrial physics in corporation, preparation of project, report
writing and presentation
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ค. หมวดวิช าเลือ กเสรี
ให เ ลื อ กเรี ย นรายวิช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม โดยไม ซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแล ว และตองไมเ ปน รายวิช าที่ กํา หนดให เรี ยนโดยไม นับ หน วยกิ ตรวมในเกณฑ ก าร
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

59

