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1. กลุมวิชาแกน 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน                                                           3(3-0) 

 Fundamental Physics 
  ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน   ความดันของ
ไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบแกวง
กวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา   คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร 
ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 
 

PHYS 1102  ปฏิบตัิการฟสกิสพื้นฐาน 1(0-3) 
   Fundamental Physics Laboratory 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน            3(3-0) 
  Fundamental Chemistry 



  
110 

  อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส   
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร 
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร 
 

CHEM 1102 ปฏิบตัิการเคมพีื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี  
เทคนิคการเตรยีมสารละลายเบื้องตน  ไฮโดรลิซิส   บัฟเฟอร   สมดุลเคมี   คาคงตัวของกรด-เบส   
การไทเทรตและอินดิเคเตอร  อุณหพลศาสตร 
 
 
BIO 1107  ชีววิทยาพืน้ฐาน               3(3-0) 
   Fundamental  Biology 
  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต     
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย ระบบประสาท
และฮอรโมน  กําเนิดและวิวัฒนาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวิต   พฤติกรรมของสัตว    
นิเวศวิทยา 
 
BIO 1108 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1(0-3) 
  Fundamental  Biology  Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ และ
การเจริญเติบโต การยอยอาหารและการรกัษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย  
ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวฒันาการ พันธกุรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสตัว   
นิเวศวิทยา 
 
MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0) 
  Calculus 1 
  ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล 
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศัย แนะนําอนุพันธยอย 
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2. กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
PHYS 2102 กลศาสตร 1 3(3-0) 
  Mechanics 1 
  ระบบหนวย การกําหนดตําแหนงและกรอบเฉื่อย กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน            
โมเมนตัม  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ  การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก เวกเตอรและการวิเคราะห เวกเตอร 
อนุพันธของเวกเตอร การเคลื่อนที่ในสองและสามมิติ การเคลื่อนที่ภายใตแรงสูศูนยกลาง  งานและ
พลังงานของระบบ  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 
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PHYS 2103 อุณหพลศาสตร 3(3-0) 
  Thermodynamics 
  นิยามและแนวคิดพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร อุณหภูมแิละกฎขอที่ศูนยทาง     
อุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของแกส การเคลื่อนที่แบบบราวเนยีน สมการแสดงสถานะของ       
แวนเดอรวาลส ความรอนและกฎขอทีห่นึ่งทางอุณหพลศาสตร กระบวนการผนักลับได และ
กระบวนการผนักลับไมได วัฏจักรคารโน ประสิทธิภาพของกลจักรความรอนและ  การประยุกต 
เอนโทรป 
 
PHYS 2105 แมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0) 
  Electromagnetism 1 
  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟาสถิต  ศักยไฟฟา  สนามไฟฟาในตัวนําและไดอิเล็กทริก  
ความจุไฟฟา  ไฟฟากระแสตรง  สนามแมเหล็กสถิต  กฎของบิโอต-ชาวารต กฎของแอมแปร     
สารแมเหล็ก  สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กที่แปรคาตามเวลา  กฎของฟาราเดยและกฎของเลนซ  
ไฟฟากระแสสลับ  สมการของแมกซเวลล 
 
PHYS 2106 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 1 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชากลศาสตรและอุณหพลศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 2107 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 2 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 2 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาแมเหล็กไฟฟา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส 3(2-2) 
  Computer Programming for Physics 
  หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลขอมูล   
เกี่ยวกับคณิตศาสตร ฟสิกส องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันของซอรฟแวร 
ฮารดแวร พอรท การอินเตอรรัพท และการเขียนโปรแกรมควบคุม   อินพุท-เอาทพุทขอมูล         
การแสดงผล แผนภูมิดวยภาษาซี หรือโปรแกรมภาษาใด   ภาษาหนึ่งที่เกี่ยวของ 
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PHYS 3101 กลศาสตร 2 3(3-0) 
  Mechanics 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PHYS   2102  กลศาสตร 1    3(3-0) 
  ระบบพิกัดเคลื่อนที่ สมการลากรานจ และหลักเบื้องตนของทฤษฎีแฮมิลตัน 
พลศาสตร ของวัตถุแข็งเกร็ง พีชคณิตเทนเซอร เทนเซอรของความเฉื่อย การสั่นของอนุภาค              
กลศาสตรของตัวกลางตอเนือ่ง 

 
PHYS 3103 แมเหล็กไฟฟา 2 3(3-0) 
  Electromagnetism 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PHYS   2101 แมเหล็กไฟฟา 1    3(3-0) 
  เวกเตอรวิเคราะห สมการของแมกซเวลล การเคลื่อนที่ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาใน
ตัวกลาง การสะทอนและการหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในทอนําคลื่น การ
แผคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและการใชคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในการสื่อสาร 
 
PHYS 3105 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0) 
  Modern Physics 
  ขอบเขตของฟสิกสยุคเกา และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางฟสิกส  ทฤษฎีสัมพันธภาพ
พิเศษ  การแผรังสีของวัตถุดํา คุณสมบัติคูของคลื่นและอนุภาค หลักความไมแนนอนของ               
ไฮเซนเบิรก ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัมของอะตอม  รังสีเอ็กซ   เลเซอร  กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน 
อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 

 
PHYS 3106 ฟสิกสของคลืน่ 3(3-0) 
  Physics of Waves 
  การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดของระบบอยางงาย การเกดิคล่ืน ชนิดของคลื่นและ
สมการคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวในตวักลางที่เปนของแข็ง ของเหลว
และแกส  พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น  หลักการซอนทับของคลื่น  คล่ืนนิง่  การกําธร  
ปรากฏการณดอปเปลอร  ปรากฏการณสะทอน   การหักเห  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของ
คล่ืน  โพลาไรซของคลื่น  
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PHYS 3111 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 3 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 3 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสยุคใหม ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 3112 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 4 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 4 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคลื่นและทัศนศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4101 กลศาสตรควอนตัม  3(3-0) 
  Quantum Mechanics 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   3105 ฟสิกสยุคใหม  3(3-0) 
  มโนทัศนของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคล่ืนกับความไมแนนอนของไฮเซน- 
เบิรก ตัวกระทําทางคณิตศาสตรและความสัมพันธคอมมิวเตชั่น ปญหาคาไอเกนและตวักระทํา  
เฮอรมิเชี่ยน สมการโชดิงเจอรกับการแกปญหาใน 1 มิติของบอศักยกับฮาโมนิคออสซิเลเตอร      
การแกปญหาใน 3 มิติกับโมเมนตัมเชิงมุม การแกปญหาของไฮโดรเจนอะตอม  
 
PHYS 4103 ฟสิกสเชิงสถติ ิ 3(3-0) 
  Statistical Physics 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4101  กลศาสตรควอนตัม  3(3-0) 
  ภาวะทางสถิติกับสัจพจนพืน้ฐาน การนับจํานวนสถานะกับกฎการกระจายของ
โบลซมานน เอนโทรปกับกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร คาพลังงานเฉลี่ยกับฟงกช่ันแยกสวน 
การประยกุตกบัแกสในอดุมคติ สถิติแมกซเวลล-โบลซมานน สถิติเฟอรมิ-ดิแรก และโบซ-
ไอนสไตน การกระจายของแมกซเวลล และการแผรังสีของวัตถุดํา 
 
PHYS 4901 สัมมนาฟสิกส 2(2-0) 
  Seminar in Physics 
  ศึกษาฟสิกสตามความสนใจ โดยการคนควา นําผลงานและความรูทางดานฟสิกส  
หรือปญหาทางฟสิกสมาอภิปรายอยางมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ฝกการเขียนโครงการ
และการเขียนรายงาน 

 



  
115 

PHYS 4902 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 1 1(1-0) 
  Research in Sciences 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  วิชาเอกเลือก อยางนอย  2  หนวยกิต 
  ศึกษาความรูพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร  แบบวิธีวิจัยสถิติเพื่อการวิจัย
เบื้องตน การวางแผนและเขียนเคาโครงการวิจัย  แกปญหาในทองถ่ินหรือเพื่อสรางองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1 โครงการ 
 
PHYS 4903 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 2 3(135) 
  Research in Sciences 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4902  วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 1   1(1-0) 
  ฝกปฏิบัติวิธีวิจัยวิทยาศาสตร  1  เร่ือง โดยใชสถิติวิเคราะหผลการทดลองหรือ
การคนควา รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอยางมีระเบียบ และการเผยแพร 

 
MATH 1402 แคลคูลัส 2 3(3-0) 

Calculus 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   1401  แคลคูลัส 1  3(3-0) 
  เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบที่เกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้ว ภาคตัดกรวย สมการอิงตัว
แปรเสริม เทคนิคการอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธการประยุกตอินทิกรัลจํากัดเขต อนุพันธและ
อินทิกรัลของฟงกชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑโลปตาล ลําดับและอนุกรม 
อนุกรมกําลัง 
 
MATH 2401 แคลคูลัส 3 3(3-0) 
  Calculus 3 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   1402  แคลคูลัส 2   3(3-0) 
  เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติวาดวย เสนตรง เสนโคง ระนาบ
และผิว อนุพันธยอย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต อินทิกรัลสามชั้นในระบบ
พิกัดทรงกระบอก และทรงกลม การเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิกรัลหลายช้ัน 
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MATH 3401 แคลคูลัสขั้นสงู 3(3-0) 
  Advanced Calculus 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   2401  แคลคูลัส 3  3(3-0) 
  อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามผิว ฟงกชันแกมมาและบีตา ฟงกชันของกรีน 
อนุกรมฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรียร บทนําสูแคลคูลัสของการแปรผัน 
 
เลือก 
PHYS 1201 ฟสิกสในชีวติประจําวัน 2(1-2) 
  Physics for Everyday Life 
  ศึกษาเครื่องมือทางฟสิกสที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับหลักการ
ทํางานสวนประกอบ  หลักการใช และการบํารุงรักษา  จนสามารถใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย  
สามารถตรวจสอบขอบกพรองและซอมแซมไดตามสมควร  สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกทองถ่ิน 
 
PHYS 1202 วิทยาศาสตรพลังงานเบื้องตน 3(3-0) 
  Introduction to Energy Science 
  แหลงพลังงานที่เกิดขึ้นใหมไดและเกิดขึ้นใหมไมได เชื้อเพลิงฟอสซิล  ถานหิน
ปโตรเลียม  และแกสธรรมชาติ  พลังงานจากใตพิภพ  พลังงานจากน้ํา  ลม  ชีวเชื้อเพลิง แสงอาทิตย 
และพลังงานนิวเคลียร วิกฤติการณพลังงาน สภาพการณปจจุบัน ศักยภาพและ ปญหาของแหลง
พลังงานตาง  ๆ  และพลังงานทดแทน 
 
PHYS 2203 หลักการวัดและเครื่องมือวัด 3(2-2) 
  Principles of Measurement and Instrumental 
  การวัด ระบบหนวยและมาตรฐานการวัด  ความเที่ยงตรงและความแมนยําในการ
วัด เซนเซอรและทรานสดิวเซอร เครื่องมือวัดแบบเข็มชี้ เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล การวัดทางไฟฟา 
ออสซิลโลสโคป การวัดอุณหภูมิ  การวัดการไหลและความดัน   การวัดปริมาณการกระจัด  
ความเร็วความเรง  แรงและทอรค  การใชหลักการของการดูดกลืนแสงและการแผรังสีกบัเครือ่งมอืวดั  
การวัดโดยรังสีเอ็กซ  หลักการของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ   
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PHYS 3107 สวนศาสตร 3(3-0) 
  Acoustics 
  การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก คล่ืนและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ระนาบ
การสงถายพลังงาน และความเขมของการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง คุณสมบัติและปรากฏการณของ
คล่ืนเสียง ลําโพง ไมโครโฟน การตรวจวดัระดับเสียง การประเมิน ผลกระทบของเสียงใน
ส่ิงแวดลอม สถาปตยกรรมเสียง การใชประโยชนจากคลืน่เสียง 
 
PHYS 3108 ปฏิบตัิการสวนศาสตร 1(0-3) 
  Acoustic Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสวนศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 3109 ทัศนศาสตร 3(3-0) 
  Optics 
  แหลงกําเนิดแสงและสมบัติของแสง ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต เลนสหนา ทัศน
ศาสตรเชิงคลื่น วิธีทางฟูริเยรสําหรับการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล
และเฟรนโฮเฟอร การแทรกสอดของแสงสองลําแสงและ มากกวาสองลําแสง ทัศนศาสตร          
เชิงควอนตัมเบื้องตน หลักการของเลเซอร โฮโลกราฟ 
 
PHYS 3110 ปฏิบตัิการทัศนศาสตร 1(0-3) 
  Optic Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทัศนศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 3201 ฟสิกสเชิงคณติศาสตร 3(3-0) 
  Mathematical Physics 
  วิชาฟสิกสในรูปของคณิตศาสตร การประยุกตใชงานสมการเชิงอนุพันธกับ    
หลักการทางฟสิกสตางๆ สมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคและคลื่นที่ขึ้นอยูกับเวลาและอวกาศ 
สมการความรอนและการสงถายพลังงานในตัวกลางตางๆ ปริมาณเวกเตอรกับปริมาณทางฟสิกส 
กฎเอกซโปเนนเชียลออสซิลเลเตอร แรงและสนามศักย      การวิเคราะหแบบฟูเรียรสําหรับฟสิกส 
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PHYS 3301 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 3(2-2) 
  Electronics Instrumentation 
  การวัด หนวยของการวดั  ความเทีย่งตรงและความแมนยําในการวดั การเก็บ
ขอมูล กัลวานอมิเตอร โวลมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร เฟสมิเตอร 
ออสซิลโลสโคป การใชออสซิลโลสโคป การวัดขนาดของรูปสัญญาณตาง ๆ การวดัความถี่ การวดั
มุมเฟส วงจรบริดจแบบตางๆ และการวัดวงจรอิมพิแดนซดวยวงจรบริดจ  หลักการวัดความถี่แบบ
ตาง ๆ การวัดความถี่ดวยวงจรสั่นพอง การเปลี่ยนสัญญาณ A/D  และ D/A การเปลี่ยนแรงดนัเปน
ความถี่ การใช ทรานดิวเซอรในการวัดคาตาง ๆ และ   เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ที่ใชในงาน
อุตสาหกรรม 
 
PHYS 3302 วิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2) 
  Electrical Circuit Analysis 
  คําจํากัดความและพารามิเตอรของวงจร ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสตรง โครงสรางสัญลักษณ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของตัวตานทาน  ตัวเหนี่ยวนํา 
และตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟากระแสตรง คาคงตัวเวลา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ 
คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา  ตัวเก็บประจุ และหมอแปลงใน
วงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส สัญญาณไฟฟาที่เปนรูปไซน ฮารโมนิกสฟงกช่ัน และกราฟ
สัญญาณไฟฟาพารามิเตอรของสัญญาณพัลส กําลังไฟฟาและการแกปญหาตัวประกอบกําลัง 
 
PHYS 3303 อิเล็กทรอนิกส   1 3(3-0) 
  Electronics 1 
  ชนิด สมบัติเฉพาะและการใชงานอุปกรณแพสซีฟ อุปกรณพื้นฐาน ส่ิงประดิษฐ
สารกึ่งตัวนําชนิดตางๆ ทฤษฎีฟสิกสของไดโอดรอยตอพี-เอ็น คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
อัตราทนไดสูงสุด (Maximum Rating) ของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําและการวัดทดสอบ หลักการ
และการใชงานของเครื่องมือปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสพืน้ฐาน วงจรเปลี่ยนไฟสลับเปนไฟตรง การ
ออกแบบไบอสัไดโอด และทรานซิสเตอร จุดทํางานและคุณลักษณะเสนโหลด วิธีกราฟฟค วงจร
อิเล็กทรอนิกสสวิทซ 
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PHYS 3304 ปฏิบตัิการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3) 
  Electronics Laboratory 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4102 กลศาสตรควอนตัมขัน้สูง 3(3-0) 
  Advance Quantum Mechanics 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4101  กลศาสตรควอนตัม   3(3-0) 
  กลศาสตรเมทริกซของไฮเซนเบิรกกับโมเมนตัมเชิงมมุและสปน ทฤษฎีการรบกวน
ที่ไมขึ้นกับเวลา อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดยีวและอนัตรกิริยาสปนออรบิทและโครงสรางอยาง
ละเอียดของไฮโดรเจน ทฤษฎีการรบกวนที่ขึ้นกับเวลา การแผและ  การดูดกลืนรังสี การเปลี่ยน
สถานะโดยรังสี กฎการเลือกอนุภาคที่เหมือนกัน อะตอมของฮีเลียมและอะตอมที่มีอิเล็กตรอน
หลายตัว  
 
PHYS 4201 ฟสิกสกาลิเลโอถึงไอนสไตน 1(1-0) 
  Galileo to Einstein Physics 
  การกําเนิดกฎความโนมถวงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎของเคปเลอรกับ       
การโคจรของดาวเคราะห การกําเนิดสมการแมกซเวล และการทดลองที่เกี่ยวของ   สนามเวกเตอร  
การกําเนิดสมการแมกซเวลในลักษณะสมการเวกเตอร แนวคิดทางเทอรโม-ไดนามิกสแบบ      
เรียบงาย การกําเนิดแนวคิดของกลศาสตรควอนตัม แนวคิดตามแบบของไอนสไตนและหลักความ
ไมตอเนื่อง 
 
PHYS 4202 ฟสิกลและเทคโนโลยีระดับนาโน 3(3-0) 
  Nano Physics and Technology 
  มโนทัศนของฟสิกสและวิทยาศาสตรระดับนาโน การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ
ทางกายภาพระดับแมคโคร ระดับเมโซ และระดับนาโน ที่พิจารณาจากระบบ ควอนตัมในจุดนาโน 
ลวดนาโน และฟลมนาโน การออกแบบสรางระบบและอุปกรณโดยใชเทคโนโลยีระดับนาโน 
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PHYS 4301 อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0) 
  Electronics 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   3303  อิเล็กทรอนิกส 1   3(3-0) 
  ทฤษฎีวงจรของเคอรชอฟ เทวินิน นอรตัน ซุปเปอรโพซิช่ัน และวงจรอารซี        
การตอบสนองเชิงความถี่และโบตพลอต ตัวรับรู อิเล็กทรอนิกสสวิทซและมัลติไวเบรเตอร วงจรขยาย
สัญญาณขนาดเล็ก วงจรทรานซิสเตอรและการประยุกตใชงาน วงจรขยายกําลังสูง วงจรออสซิลเลชั่น
ตางๆ เครื่องกําเนิดสัญญาณ วงจรรับสงสื่อสารเบื้องตน  วงจรออปแอมปและการประยุกตใชงาน 
แหลงจายไฟกระแสตรงชนิดกระแสคงที่และชนิดแรงดันคงที่ 
 
PHYS 4302 ปฏิบตัิการอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3) 
  Electronics Laboratory 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   3304  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1  1(0-3) 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4303 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 3(3-0) 
  Digital Electronics 
  ระบบเลขและรหัส พีชคณิตสวิทชิ่ง ลอจิกเกท วงจรคอมบิเนชั่นและการออกแบบ 
วงจรเขารหัส วงจรแปลงรหัสและการแสดงผล วงจรทางคณิตศาสตร วงจรเลือกขอมูล วงจร
กระจายขอมูล คุณสมบัติของไอซีและการเชื่อมตอไอซีตางตระกูล วงจรพัลส วงจรมัลติไวเบรเตอร
และฟลิบ ฟลอบ วงจรนับและชีฟตรีจีสเตอร การใชงาน    วงจร  ซีเควนเชียน วงจร A/D และ D/A 
หนวยความจําและระบบไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 
 
PHYS 4304 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน 3(3-0) 
  Digital Electronics and Interfacing 
  รหัส การเขารหัส และการถอดรหัส   ไมโครโปรเซสเซอร   ดิจิตอลซิกแนล            
โปรเซสเซอร หนวยความจํา แอดเดรส การกําหนดตําแหนงแอดเดรสระบบบัส การขับบัส การมัลติเพลกซ
สัญญาณ การแปลงดิจิตอลเปนอนาลอกและอนาลอกเปนดิจิตอล  ซอฟทแวรสําหรับการประสาน 
เทคนิคและมาตรฐานการติดตอส่ือสารขอมูล การออกแบบและสรางวงจรมาตรฐาน  
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PHYS 4305 ปฏิบตัิการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน 1(0-3) 
  Digital Electronics and Interfacing Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน ไมนอยกวา     
10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4306 ระบบไมโครโปรเซสเซอร 3(3-0) 
  Micro Processer System 
  ระบบไมโครคอมพิวเตอร โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโคร โพรเซสเซอร 
โครงสรางหนวยความจํา การเชื่อมตอหนวยความจํากับไมโครโพรเซสเซอร การติดตอระหวาง   
ไมโครโพรเซสเซอรกับอนุกรม I/0 หนวยรับเขา สงออกและการโปรแกรม  หนวยรับเขา/สงออก 
ระบบบัสและการสงขอมูล  การกําหนดแอดเดรสของไมโครโพรเซสเซอร  ชุดคําสั่งของซีพียู  การ
ประยุกตใช   ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน 
 
PHYS 4307 ปฏิบตัิการระบบไมโครโปรเซสเซอร 1(0-3) 
  Micro Processor System Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาระบบไมโครโปรเซสเซอร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4308 ออปโตอิเล็กทรอนิกส 3(3-0) 
  Opto Electronics 
  พลังงานอะตอม สภาพชั้นพลังงานอะตอม การคายแสงแบบตาง ๆ แหลงกําเนิด
แสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสีกับสาร กฎการแผรังสี การนําไฟฟาดวยแสง  
ออปติคอลไฟเบอร เวฟไกด ไดโอดเปลงแสง ผลึกเหลว โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร  
หลักการทํางานของเลเซอร แสงโดฮีเรนท เลเซอรแกส เลเซอรของแข็ง เลเซอรสารกึ่งตัวนํา  และ
การประยกุตใชเลเซอร 
 
PHYS 4309   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2) 
  Electronic Circuits Design 
  การออกแบบวงจรเชิงเสนและวงจรเชิงสวิตซ  โดยใชทรานซีสเตอร  เอฟ.อี.ที. ยู.
เจ.ที. พี.ยู.ที. คุณสมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเสนตางๆ และการใชงานออกแบบวงจรขยายสัญญาณ 
วงจรเปรียบเทยีบ  วงจรแหลงจายไฟ  วงจรกําเนิดสัญญาณและวงจรเปลี่ยนรูปสัญญาณ 
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PHYS 4401 ฟสิกสนิวเคลียร  1 3(3-0) 
  Nuclear Physics 1 
  นิวเคลียสของอะตอม เสถียรภาพของนวิเคลียส กฎการสลายตัวของ                
สารกัมมันตรังสี  กัมมันตภาพรังสีจากนิวเคลียส อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานวิเคลียร
เบื้องตน สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เครื่องมือวัดรังสี  การประยุกตทางดาน
ฟสิกสนิวเคลยีรและการปองกันอันตรายจากรังสี 
 
PHYS 4402 ปฏิบตัิการฟสกิสนิวเคลียร 1 1(0-3) 
  Nuclear Physics Laboratory 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสนิวเคลียร 1  ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4403 ฟสิกสนิวเคลียร 2 3(3-0) 
  Nuclear Physics 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4401  ฟสิกสนิวเคลียร 1  3(3-0) 
  แรงนิวเคลยีร แบบจําลองของนิวเคลียส ฟสิกสนิวตรอนเบื้องตน ปฏิกิริยา
นิวเคลียร  นวิเคลียรฟสชัน  นิวเคลียรฟวชัน  เครื่องเรงอนุภาค  ฟสิกสอนุภาคมูลฐาน 
 
PHYS 4404 ปฏิบตัิการฟสกิสนิวเคลียร 2 1(0-3) 
  Nuclear Physics Laboratory 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4402  ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร 1    1(0-3) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสนิวเคลยีร 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4405 ผลของกัมมันตภาพรังสตีอสุขภาพ 3(3-0) 
  Radioactivity and Health 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4401 วิชาฟสิกสนิวเคลียร 1  3(3-0) 
  ศึกษาเกีย่วกับกัมมันตภาพรงัสีในสิ่งแวดลอม การวัดโดสของรังสี ผลของ
กัมมันตภาพ รังสีตอส่ิงมีชีวิต  หลักการปองกันอันตรายจากรังสี จากกระบวนการผลิต ใช เก็บรักษา 
การขนสงและการกําจัด  การตรวจวดัระดบัรังสีในสิ่งแวดลอม  นิวไคลดกัมมันตภาพรังสีในหวง
โซอาหาร  การออกแบบเบื้องตนเกีย่วกบัสถานปฏิบัติการทางรังสี และใหมีปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม 
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PHYS 4406 การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ 3(3-0) 
 X-Ray Crystallography 

  รังสีเอกซในธรรมชาติ และที่ประดิษฐขึน้ พลังงงานของรังสีเอกซ การดูดกลืน
รังสีเอกซ หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ กฎของแบรกก วิธีการฝุนผง และการประยุกต ดัชนี     
มิลเลอร ทฤษฎีการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิตของรังสีเอกซ แลตทิซตรงและผกผัน 

 
PHYS 4407 สเปกตรัมอะตอม 3(3-0) 
  Atomic Spectra 
  การศึกษาสเปกตรัมของอะตอม ทฤษฎีควอนตัมโครงสรางอะตอมของโบร วงจร
อิเล็กทรอนิกสของซัมเมอรฟลด กลศาสตรควอนตัมและสมการคลื่นของชโรดิงเจอรสําหรับอะตอม
ไฮโดรเจน สเปกตรัมและระดับพลังงานของอะตอม โครงสรางละเอียดของอะตอมไฮโดรเจนและ
อิเล็กตรอนของดิแรก ปรากฏการณซีมานและปรากฏการณพาสเชน-แบค แบบจําลองอะตอมที่มีวา
เลนซอิเล็กตรอน 2 ตัว หลักการกีดกนัของเพาลี สเปกตรัมเชิงซอนของอะตอม ปรากฏการณสตารค 
รังสีเอกซ เลเซอรและการประยุกตใช 
 
PHYS 4408 ปฏิบตัิการสเปกตรัมอะตอม 1(0-3) 
  Atomic Spectra Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสเปกตรัมอะตอม ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 

 
PHYS 4501 ฟสิกสสถานะของแขง็ 1 3(3-0) 
  Solid State Physics 1 
  กฎเกณฑและทฤษฎีเบื้องตนของฟสิกสของของแข็ง เกี่ยวกับโครงสรางและ
สมมาตรของผลึก  การตรวจสอบโครงสรางของผลึกดวยวิธีดิฟแฟรกช่ันของคลื่น การสั่นสะเทือน
ของแลคติส  ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ  ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง  โฟนอนสมบัติของโลหะ
ทางความรอนและไฟฟา 
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PHYS 4502 ฟสิกสสถานะของแขง็ 2 3(3-0) 
  Solid State Physics 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4501  ฟสิกสสถานะของแข็ง 1  3(3-0) 
  ทฤษฎแีถบพลงังานและการประยกุต คณุสมบัติทางแมเหล็กและไฟฟาของของแข็ง 
ตัวนํายิ่งยวด 
 
PHYS 4503 ปฏิบตัิการฟสกิสสถานะของแข็ง 1(0-3) 
  Solid State Physics Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสสถานะของแข็ง ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4904 โครงงานฟสิกส 5(450) 
  Senior Project 
  โครงงานทางฟสิกสดานทฤษฎีหรือดานประยุกต ส่ิงประดิษฐ ในหัวขอที่สนใจ 
ภายใตการแนะนําของอาจารย 
 
ASTR 2101 ดาราศาสตรและอวกาศ 2(1-2) 
  Astronomy and Space 

ประวัติการคนพบทางดาราศาสตรระบบพิกัดทางดาราศาสตรและเวลาของดารา
ศาสตร ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร  ระบบสุริยะ  เนบิวลา  ดาวฤกษ  กาแลกซี  เอกภพ  
เทคโนโลยีอวกาศ 
 
ASTR 3101 ดาราศาสตร   1 3(3-0) 
  Astronomy 1 
  ดาราศาสตรทั่วไป ตรีโกณมติิทรงกลม ดาราศาสตรทรงกลม ระบบพิกดั แผนที่
ดาว เทคนิคการสังเกต กลองโทรทัศน กลศาสตรทองฟา กฎของเคปเลอร  ระบบสุริยะ 
 
ASTR 3102 ปฏิบตัิการดาราศาสตร 1 1(0-3) 
  Astronomy Laboratory 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาราศาสตร 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
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ASTR 4101 ดาราศาสตร 2 3(3-0) 
  Astronomy 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  ASTR   3101  ดาราศาสตร 1   3(3-0) 
  โฟโตเมตรีของดาว สเปกตรมัของดาว ดาวคูและมวลของดาว โครงสรางของดาว 
วิวัฒนาการของดาว ดวงอาทิตย ดาวแปรแสง ดาวขนาดเล็ก สารระหวางดาว กระจุกดาว ทาง
ชางเผือก กาแลกซีและเอกภพวิทยา 
 
ASTR 4102 ปฏิบตัิการดาราศาสตร 2 1(0-3) 
  Astronomy Laboratory 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  ASTR   3102  ปฏิบัติการดาราศาสตร 1   1(0-3) 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาราศาสตร 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 

 
ASTR 4103 ฟสิกสดาราศาสตร 3(3-0) 
  Astronomical Physics 
  ความโนมถวงและมวล  พลศาสตรของกระจุกดาวและกาแลกซี  สถานะทาง
ฟสิกสภายในดาวฤกษ  โครงสรางและวิวฒันาการของดาวฤกษ  ดาราศาสตรสเปกโทร-สโกป และ
สเปกตรัมของดาวฤกษ 
 
ESC 2101 ธรณีวิทยาเบื้องตน 2(1-2) 
  Introduction to Geology 

ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา ประวัตกิารกําเนดิโลก การกําเนิด
และการเปลี่ยนแปลงของแร หินและดนิ รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหวโครงสราง สวนประกอบ
ทั่วไปและทางเคมีของโลก  เชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 
ESC 2102 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 2(1-2) 
  Meteorology 

ความหมายของอุตุนิยมวิทยา  โครงสรางและสวนประกอบของบรรยากาศ สาเหตุ
และปจจัยของการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ   การพยากรณอากาศ  การศึกษาวิทยาศาสตรเบื้องตน  
การศึกษาสภาพภูมิอากาศของไทย ปฏิบัติการทางอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
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ESC 3101 ธรณีวิทยา 1 3(3-0) 
  Geology 1 
  ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา โครงสรางและคุณสมบัติภายใน
ของโลก สวนประกอบทั่วไปและทางเคมขีองโลก คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคมี การแยก
หมูแร การแพรกระจาย และการใชประโยชนจากแร คณุสมบัติและลักษณะของ หนิตางๆ บนผิว
โลก ทรัพยากรธรณี 
 
ESC 3102 ปฏิบตัิการธรณีวิทยา  1(0-3) 
  Geology Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาธรณีวิทยา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
ESC 3103 อุตุนิยมวิทยา 1 3(3-0) 
  Meteorology 1 
  ความหมายและองคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศของโลก สมบัติและ
โครงสรางของบรรยากาศ  อุณหภูมิของอากาศ  ความกดอากาศ  ความชื้น  เมฆและหมอก  ฝน ลม  
แผนที่อากาศและการพยากรณอากาศ ภูมิอากาศของไทย 
 
ESC 3104 ปฏิบตัิการอุตนุิยมวิทยา  1(0-3) 
  Meteorology Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอุตุนิยมวิทยา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
ESC 4101 ธรณีวิทยา 2 3(3-0) 
  Geology 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  ESC   3101  ธรณีวิทยา 1    3(3-0) 
  การผุพังของหนิและดนิ ธารน้ํา ธารน้ําแข็งและการเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ําแข็ง 
น้ําบาดาล การทํางานของลมทะเลทราย ชายทะเลมหาสมุทร วิทยาการทางธรณีฟสิกส   เกี่ยวกบั
ธรณีวิทยา 
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ESC 4102 อุตุนิยมวิทยา 2 3(3-0) 
  Meteorology 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  ESC   3103  อุตุนิยมวิทยา 1   3(3-0) 
  ลมฟาอากาศประจําถ่ิน การตรวจอากาศ การศึกษาและวิเคราะหขอมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาดวยเทคโนโลยีทางฟสิกสของบรรยากาศ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร 
การชลประทาน การคมนาคม อุตสาหกรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย 

 
3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทาํกระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
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ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตดัสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
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MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 

MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 

MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
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MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 

MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 

    Small  and  Medium  Business Management  
  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน

และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
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MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 

   ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1  
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนษุย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยทีเ่กีย่วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวเิคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย 
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HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี 
PHYS 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี 2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Physics 
  การฝกเพือ่เตรียมความพรอมในการฝกงานในสถานศึกษาหรือในหนวยงานราชการ
หรือเอกชน 

 
PHYS 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพ* 5(350) 
  Field Experiment in Physics 
  ฝกงานในหนวยราชการหรือเอกชน หรือ จัดทําโครงงานฟสิกสโดยมอีาจารยเปน      
ที่ปรึกษา 
 
หมายเหตุ :- * นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาโครงงานฟสิกส ซ่ึงอยูในกลุมวิชาเอกเลือกแทนได  
                            หากไมสามารถออกฝกงานได  โดยอยูภายใตการพิจารณาของกรรมการบริหาร 
                            สาขาวิชา 
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