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2
ลักษณะรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
2.
3.
4.
5.

สภาพรายวิชา
ระดับรายวิชา
พื้นฐาน
เวลาศึกษา

1. เขาใจหลักการ แนวความคิด และทฤษฎี ของฟสิกสยุคใหม ตามหัวขอ
ตางๆ ในคําอธิบายรายวิชา และสามารถบอกการประยุกตใชได
2. เขาใจความหมายของคําวาฟสิกสยุคใหม
3. เห็นประโยชนของวิชานี้ วามีความเกี่ยวของกับวิชาชีพ และเปนพื้นฐาน
ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสควอนตัม รังสีเอกซ ปรากฏการณ
โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณคอมปตัน การเกิดและการรวมตัวของอนุภาคคู
สมบัติคลื่นของอนุภาค ฟสิกสอะตอม การเกิดสเปกตรัม เลเซอร ฟสิกส
นิวเคลียร กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบตาง ๆ พลังงาน
นิวเคลียร และการประยุกตใชทางเทคโนโลยี

ฟิส

8. คําอธิบายรายวิชา

ิกส

์ราช

มง

คล

6. จํานวนหนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

13-085-331 ฟสิกสยุคใหม
MODERN PHYSICS
วิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรปริญญาตรี
ชั้นปที่ 2 หรือ ชั้นปที่ 3
54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี 3 คาบตอ สัปดาห
ปฏิบัติ - คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 หนวยกิต

3
การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

หนวยที่ 1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
1.1 บทนํา
1.1.1 สภาพสัมพัทธ
1.1.2 กรอบอางอิง
1.1.3 การทดลองของไมเคิลสัน และเมอรเลย
1.1.4 การแปลงแบบกาลิเลโอ
1.2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตน
1.2.1 สัจพจนของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตน
1.2.2 การแปลงแบบลอเรนซ
1.2.3 การหดของระยะทาง
1.2.4 การยืดของเวลา
1.2.5 การแปลงความเร็ว
1.3 พลศาสตรของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
1.3.1 โมเมนตัมและมวล
1.3.2 งานและพลังงาน

6 คาบ
50 นาที

หนวยที่ 2 ฟสิกสควอนตัม
2.1 ทฤษฎีควอนตัม
2.1.1 ความหมายและขอบเขตของทฤษฎีควอนตัม
2.1.2 การแผรังสีจากวัตถุดํา
2.1.3 ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
2.1.4 รังสีเอกซ
2.1.5 ปรากฏการณคอมปตัน
2.1.6 การผลิตคูและการประลัยคู
2.2 สมบัติคูของคลื่นและอนุภาค
2.2.1 คลื่นเดอบรอยล
2.2.2 การทดลองของเดวิสสัน และเจอรเมอร

12 คาบ
300 นาที

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

150 นาที

150 นาที

4
การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

2.3 กลศาสตรควอนตัม
2.3.1 ฟงกชันคลื่นของอนุภาค
2.3.2 สมการชเรอรดิงเงอร
2.3.3 หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก

เวลา
150 นาที

9 คาบ
150 นาที

หนวยที่ 4 ฟสิกสนิวเคลียร
4.1 โครงสรางของนิวเคลียส
4.1.1 องคประกอบของนิวเคลียส
4.1.2 พลังงานยึดเหนี่ยว
4.1.3 แบบจําลองอะตอมของนิวเคลียส
4.2 กัมมันตภาพรังสี
4.2.1 การคนพบกัมมันตภาพรังสี
4.2.2 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
4.2.3 กฏการสลายตัวกัมมันตภาพรังสี
4.2.4 อนุกรมกัมมันตรังสี

9 คาบ
150 นาที

300 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 3 ฟสิกสอะตอม
3.1 แบบจําลองอะตอมเริ่มแรก
3.1.1 แบบจําลองอะตอมของดาลตัน
3.1.2 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
3.1.3 แบบจําลองอะตอมของรัทเธอรฟอรด
3.2 แบบจําลองอะตอมของบอร
3.2.1 สเปกตรัมอะตอมของไฮโดรเจน
3.2.2 ทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของบอร
3.2.3 การทดลองของฟรังคและเฮิรทซ
3.2.4 ความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมของบอร
3.2.5 แบบจําลองอะตอมตามกลศาสตรควอนตัม
3.2.6 เลเซอร

150 นาที

5
การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา
150 นาที

หนวยที่ 5 พลังงานนิวเคลียรและการประยุกต
5.1 ผลของกัมมันตภาพรังสีตอสิ่งมีชีวิต
5.1.1 หนวยวัดรังสี
5.1.2 เครื่องวัดรังสี
5.1.3 อันตรายจากใชกัมมันตรังสี
5.1.4 หลักการปองกันรังสี
5.2 การประยุกตใชพลังงานนิวเคลียรในดานตาง ๆ
5.1.1 ดานพลังงาน
5.1.2 ดานเกษตรกรรม
5.1.3 ดานการแพทย
5.1.4 ดานอุตสาหกรรม

6 คาบ
150 นาที

คล

4.3 ปฏิกิริยานิวเคลียร
4.3.1 ชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร
4.3.2 ปฏิกิริยานิวเคลียรประเภทฟชชัน
4.3.3 ปฏิกิริยานิวเคลียรประเภทฟวชัน

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

150 นาที

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

6
จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

หนวยที่ 1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
1.1 เขาใจบทนํา
1.1.1 บอกสภาพสัมพัทธ
1.1.2 อธิบายเกี่ยวกับกรอบอางอิง
1.1.3 อธิบายการทดลองของไมเคิลสัน และเมอรเลย
1.1.4 อธิบายเกี่ยวกับการแปลงแบบกาลิเลโอ
1.2 แกปญหาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตน
1.2.1 บอกสัจพจนของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตน
1.2.2 อธิบายการแปลงแบบลอเรนซ
1.2.3 คํานวณการหดของระยะทาง
1.2.4 คํานวณการยืดของเวลา
1.2.5 คํานวณการแปลงความเร็ว
1.3 แกปญหาพลศาสตรของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
1.3.1 คํานวณโมเมนตัมและมวล
1.3.2 คํานวณงานและพลังงาน

6 คาบ
50 นาที

หนวยที่ 2 ฟสิกสควอนตัม
2.1 แกปญหาทฤษฎีควอนตัม
2.1.1 บอกความหมายและขอบเขตของทฤษฎีควอนตัม
2.1.2 คํานวณการแผรังสีจากวัตถุดํา
2.1.3 คํานวณและอธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
2.1.4 คํานวณและอธิบายการเกิดรังสีเอกซ
2.1.5 คํานวณและอธิบายการเกิดปรากฏการณคอมปตัน
2.1.6 อธิบายการผลิตคูและการประลัยคู
2.2 เขาใจสมบัติคูของคลื่นและอนุภาค
2.2.1 อธิบายคลื่นเดอบรอยล
2.2.2 อธิบายการทดลองของเดวิสสัน และเจอรเมอร

12 คาบ
300 นาที

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

150 นาที

150 นาที

7
จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

2.3 เขาใจกลศาสตรควอนตัม
2.3.1 อธิบายฟงกชันคลื่นของอนุภาค
2.3.2 อธิบายสมการชเรอรดิงเงอร
2.3.3 อธิบายหลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก

150 นาที

9 คาบ
150 นาที

300 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 3 ฟสิกสอะตอม
3.1 เขาใจแบบจําลองอะตอมเริ่มแรก
3.1.1 อธิบายแบบจําลองอะตอมของดาลตัน
3.1.2 อธิบายแบบจําลองอะตอมของทอมสัน
3.1.3 อธิบายแบบจําลองอะตอมของรัทเธอรฟอรด
3.2 แกปญหาแบบจําลองอะตอมของบอร
3.2.1 คํานวณสเปกตรัมอะตอมของไฮโดรเจน
3.2.2 คํานวณทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของบอร
3.2.3 อธิบายการทดลองของฟรังคและเฮิรทซ
3.2.4 อธิบายความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมของบอร
3.2.5 อธิบายแบบจําลองอะตอมตามกลศาสตรควอนตัม
3.2.6 อธิบายเกี่ยวกับเลเซอร

เวลา

หนวยที่ 4 ฟสิกสนิวเคลียร
4.1 แกปญหาโครงสรางของนิวเคลียส
4.1.1 อธิบายองคประกอบของนิวเคลียส
4.1.2 คํานวณพลังงานยึดเหนี่ยว
4.1.3 อธิบายแบบจําลองอะตอมของนิวเคลียส
4.2 แกปญหากัมมันตภาพรังสี
4.2.1 อธิบายการคนพบกัมมันตภาพรังสี
4.2.2 คํานวณและอธิบายการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
4.2.3 คํานวณโดยใชกฏการสลายตัวกัมมันตภาพรังสี

9 คาบ
150 นาที

150 นาที

8
การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

4.2.4 อธิบายอนุกรมกัมมันตรังสี
4.3 แกปญหาปฏิกิริยานิวเคลียร
4.3.1 บอกชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร
4.3.2 คํานวณปฏิกิริยานิวเคลียรประเภทฟชชัน
4.3.3 คํานวณปฏิกิริยานิวเคลียรประเภทฟวชัน

150 นาที

6 คาบ
150 นาที

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 5 พลังงานนิวเคลียรและการประยุกต
5.1 เขาใจผลของกัมมันตภาพรังสีตอสิ่งมีชีวิต
5.1.1 บอกหนวยวัดรังสี
5.1.2 อธิบายเครื่องวัดรังสี
5.1.3 บอกอันตรายจากการใชสารกัมมันตรังสี
5.1.4 บอกหลักการปองกันรังสี
5.2 เขาใจการประยุกตใชพลังงานนิวเคลียรในดานตาง ๆ
5.2.1 อธิบายดานพลังงาน
5.2.2 อธิบายดานเกษตรกรรม
5.2.3 อธิบายดานการแพทย
5.2.4 อธิบายดานอุตสาหกรรม

ฟิส

ิกส

150 นาที

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

9
การประเมินผลรายวิชา

รายวิชานี้แบงเปน 5 หนวยเรียน แยกได 13 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาใหดําเนินการ ดังนี้
ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบง
แยกคะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 หรือรอยละ 20

1. วิธีการ

1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม)
10 คะแนน หรือรอยละ 10

์ราช

กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑ ดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 จะได
รับคาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนน ตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ
80
ขึ้นไป ได ก หรือ A
คะแนนรอยละ
75 - 79
ได ข+ หรือ B+
คะแนนรอยละ
70 – 74
ได ข หรือ B
คะแนนรอยละ
ได ค+ หรือ C+
65 – 69
คะแนนรอยละ
ได ค หรือ C
60 – 64
คะแนนรอยละ
ได ง+ หรือ D+
55 – 59
คะแนนรอยละ
ได ง หรือ D
50 - 54

ฟิส

ิกส

3. เกณฑคาระดับคะแนน

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา

1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 70 คะแนน หรือรอยละ 70 โดยจัดแบง
น้ําหนัก
คะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป
ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม

หมายเหตุ

เกณฑการประเมินขอ 3.2 ใหผูสอนเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยยึดกลุมผูเรียน

10

1
2
3
4
5

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
ฟสิกสควอนตัม

ก

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย

ฟสิกสอะตอม

10
20
15
15
10

2
3
3
3
2

3
7
4
5
3

3
6
5
5
3

2
4
3
2
2

-

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

ฟสิกสนิวเคลียร
พลังงานนิวเคลียรและการประยุกต

ทักษะพิสัย
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