ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หลักสูตรรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา วิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13 - 080 - 156 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
2. สภาพรายวิชา
3. ระดับรายวิชา
4. พื้นฐาน
5. เวลาศึกษา

6. จํานวนหนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

13-080-156 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1
54 คาบเรียน ตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี – คาบตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
1 หนวยกิต

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. สามารถใชอุปกรณพื้นฐานทางฟสิกสได
2. นําความรูจากรายวิชาฟสิกสเบื้องตนมาปฏิบัติการทดลอง
3. สามารถคิดวิเคราะหและสรุปขอมูลอยางมีเหตุผล
4. พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง โดยใหรูจักการหาขอมูล
ดวยการปฏิบัติการทดลอง
5. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
8. คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางฟสิกส โมเมนตัม
และพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอน คลื่นและคลื่นเสียง
ไฟฟา – แมเหล็ก แสง ฟสิกสและเทคโนโลยี

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

คล

1. เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
1.1 บทนํา
1.1.1 แนะนําวิธีการเขียนรายงานการทดลอง
1.1.2 แนะนําการปฎิบัติการทดลอง
1.2 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1.2.1 ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติการทดลอง
1.2.2 ปฏิบัติการ การวัดละเอียด
1.3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องเวกเตอร
1.3.1 ปฏิบัติการ การรวมเวกเตอร
1.3.2 ปฏิบัติการ การแยกเวกเตอร

ป. 6 คาบ

ท 6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

2. โมเมนตัมและพลังงาน
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
2.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องการดลและโมเมนตัม
2.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการดล
2.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับโมเมนตัม
2.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องงานและกําลัง
2.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
2.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกําลัง
2.3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องทฤษฎีงาน - พลังงาน
2.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานจลน
2.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
2.4 ปฏิบัติการที่อื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา

เวลา

3. กลศาสตรของไหล
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
3.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสถิตยศาสตรของไหล
3.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความหนาแนน

ท 6 คาบ

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส
รายการ
3.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความดัน
3.1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของปาสคาล
3.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องพลศาสตรของไหล
3.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในของไหล
3.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความหนืด
3.3 ปฏิบัติการที่อื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา
4. ความรอน

เวลา

ท 3 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 1 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
4.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องปริมาณความรอน
4.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรอนแฝง
4.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความจุความรอนจําเพาะ
4.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องการถายโอนความรอน
4.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําความรอน
4.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพาความรอน
4.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแผรังสีความรอน
4.2.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการถายโอนความรอน
4.3 ปฏิบัติการที่อื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา
5. คลื่นและคลื่นเสียง
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
5.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องการเกิดคลื่นแบบตางๆ
5.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือก
5.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกิดคลื่นน้ําแบบตางๆ
5.2

ปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติของคลื่น
5.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสะทอน
5.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหักเห
5.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การแทรกสอด

ท 6 คาบ

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

เวลา

6. ไฟฟา - แมเหล็ก
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
6.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องประจุไฟฟาและสนามไฟฟา
6.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟาของประจุไฟฟา
6.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสนามไฟฟา
6.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องพลังงานของประจุไฟฟา
6.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับศักยไฟฟา
6.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความจุไฟฟา
6.3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟากระแสตรง
6.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏของโอหม
6.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของเคอรชอฟ
6.3.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟา
6.4 ปฏิบัติการทดลองเรื่องแมเหล็กไฟฟา
6.4.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงแมเหล็กที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุ
6.4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏของไมเคิลฟาราเดย และกฎของเลนส
6.4.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงที่กระทําตอลวดที่มีกระแสไฟฟา
2.4 ปฏิบัติการที่อื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา
7. แสง
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
7.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องธรรมชาติของแสง
7.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเปกตรัมของแสง
7.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง

ท 6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

รหัส
รายการ
5.2.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยวเบน
5.3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องคลื่นเสียง
5.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกําทอนของเสียง
5.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของเสียง
2.4 ปฏิบัติการที่อื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา

ท 6 คาบ

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

เวลา

7.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติของแสง
7.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสะทอนของแสง
7.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหักเหของแสง
7.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสง
7.2.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของแสง
2.4 ปฏิบัติการที่อื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา
ท 3 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

8. ฟสิกสกับเทคโนโลยี
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 1 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
8.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยี
8.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสีเอ็กซ
8.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเลเซอร
8.1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครเวฟ
8.2 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยีใหมๆ
8.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับใยแกวนําแสง
8.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุลตราซาวน
8.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยีใหมๆ
2.4 ปฏิบัติการที่อื่นๆที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา

** หมายเหตุ ปฏิบัติการทดลองอาจปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสม **

42 คาบ
รวม
ทดสอบและทบทวน 12 คาบ
54 คาบ
รวมทั้งสิ้น

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

คล

1. เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
1.1 บทนํา
1.1.3 แนะนําวิธีการเขียนรายงานการทดลอง
1.1.4 แนะนําการปฎิบัติการทดลอง
1.2 สามารถปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานได
1.2.1 ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติการทดลอง
1.2.2 ปฏิบัติการ การวัดละเอียด
1.3 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องเวกเตอร
1.3.1 ปฏิบัติการ การรวมเวกเตอร
1.3.2 ปฏิบัติการ การแยกเวกเตอร

ป. 6 คาบ

ท 6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

2. โมเมนตัมและพลังงาน
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้

เวลา

2.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องการดลและโมเมนตัม
2.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการดล
2.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับโมเมนตัม
2.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องงานและกําลัง
2.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
2.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกําลัง
2.3 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องทฤษฎีงาน - พลังงาน
2.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานจลน
2.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
3. กลศาสตรของไหล
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
3.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสถิตยศาสตรของไหล
3.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความหนาแนน

ท 6 คาบ

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา

3.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความดัน
3.1.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของปาสคาล
3.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องพลศาสตรของไหล
3.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในของไหล
3.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความหนืด
4. ความรอน

ท 3 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 1 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
4.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องปริมาณความรอน
4.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรอนแฝง
4.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความจุความรอนจําเพาะ
4.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องการถายโอนความรอน
4.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําความรอน
4.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพาความรอน
4.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแผรังสีความรอน
4.2.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการถายโอนความรอน
5. คลื่นและคลื่นเสียง
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
5.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องการเกิดคลื่นแบบตางๆ
5.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือก
5.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกิดคลื่นน้ําแบบตางๆ
5.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติของคลื่น
5.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสะทอน
5.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหักเห
5.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การแทรกสอด
5.3.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยวเบน

ท 6 คาบ

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา

5.3 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องคลื่นเสียง
5.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกําทอนของเสียง
5.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของเสียง
ท 6 คาบ

7. แสง
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
7.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องธรรมชาติของแสง
7.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเปกตรัมของแสง
7.1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง

ท 6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

6. ไฟฟา - แมเหล็ก
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
6.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องประจุไฟฟาและสนามไฟฟา
6.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟาของประจุไฟฟา
6.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสนามไฟฟา
6.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องพลังงานของประจุไฟฟา
6.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับศักยไฟฟา
6.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความจุไฟฟา
6.3 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟากระแสตรง
6.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏของโอหม
6.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของเคอรชอฟ
6.3.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟา
6.4 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องแมเหล็กไฟฟา
6.4.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงแมเหล็กที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุ
6.4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏของไมเคิลฟาราเดย และกฎของเลนส
6.4.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงที่กระทําตอลวดที่มีกระแสไฟฟา

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา

7.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติของแสง
7.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสะทอนของแสง
7.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหักเหของแสง
7.2.5 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสง
7.2.6 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของแสง

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

8. ฟสิกสกับเทคโนโลยี
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 1 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
8.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยี
8.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสีเอ็กซ
8.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเลเซอร
8.1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครเวฟ
8.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยีใหมๆ
8.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับใยแกวนําแสง
8.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุลตราซาวน
8.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยีใหมๆ

** หมายเหตุ ปฏิบัติการทดลองอาจปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสม **

42 คาบ
รวม
ทดสอบและทบทวน 12 คาบ
54 คาบ
รวมทั้งสิ้น

ท 3 คาบ

การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบงเปน 8 หนวยเรียน แยกได 21 หัวขอการทดลอง การวัดและประเมินผลรายวิชาให
ดําเนินการ ดังนี้
1. วิธีการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแยก
คะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 50 หรือรอยละ 50
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการรวมกิจกรรม) 10 คะแนน
หรือรอยละ 10
1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 40 คะแนน หรือรอยละ 40
โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 คะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม
2.3 สงงานภาคปฏิบัติและงานที่มอบหมายครบ
3. เกณฑคาระดับคะแนน กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 จะไดรับ
คาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้
คะแนนรอยละ
80 ขึ้นไป
ได
ก
เกรด A
เกรด B+
คะแนนรอยละ
75-79
ได
ข+
คะแนนรอยละ
70-74
ได
ข
เกรด B
คะแนนรอยละ
65-69
ได
ค + เกรด C+
คะแนนรอยละ
60-64
ได
ค
เกรด C
เกรด D+
คะแนนรอยละ
55-59
ได
ง+
คะแนนรอยละ
50-54
ได
ง
เกรด D

ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน

น้ําหนักคะแนน
พุทธิพิสัย
คะแนนรายหนวย

ความรู – ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใช

สูงกวา

คล
มง
์ราช

5
5
5
5
5
5
5
5

-

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

ฟิส

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหนวย
เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
โมเมนตัมและพลังงาน
กลศาสตรของไหล
ความรอน
คลื่นและคลื่นเสียง
ไฟฟา - แมเหล็ก
แสง
ฟสิกสกับเทคโนโลยี

ิกส

เลขที่หนวย

และน้ําหนักคะแนน

ก

ข
ค

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

40 - 16
50 หมายเหตุ
10
100

16

8

ทักษะพิสัย

คะแนนรายหนวย

ฟิส
ิกส
์ราช
มง
คล

