หลักสูตรรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13-080-152 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล
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คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
2.
3.
4.
5.

สภาพรายวิชา
ระดับรายวิชา
พื้นฐาน
เวลาศึกษา

6. จํานวนหนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

13-080-152 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
FUNDAMENTALS OF PHYSICS LABORATORY I
วิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1
13-080-151 ฟสิกสพื้นฐาน 1 หรือศึกษาควบคูกัน
54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี – คาบตอสัปดาห ปฏิบัติ 3 คาบตอสัปดาห และนักศึกษา
ตองใชเวลาศึกษาคนควา นอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
1 หนวยกิต

8. คําอธิบายรายวิชา
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1. มีทักษะในการปฏิบัติการฟสิกส
2. สามารถแสวงหาความรูและอธิบายปรากฎการณตางๆในธรรมชาติ
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรได
3. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห การจัดกระทําขอมูล โดยใช
กระบวนการวิทยาศาสตร
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่ แบบซิมเปลฮารมอนิก สมบัติทางกายภาพของของไหล
การถายโอนความรอน สมบัติของคลื่นเสียง

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ
ป. 6 คาบ

ป.15 คาบ
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ิกส

์ราช

มง

คล

1. ความรูพื้นฐาน
1.1 ขอแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการทดลองทางฟสิกส
1.1.1 ขอปฏิบัติในการเขาหองทดลอง
1.1.2 วิธีการเขียนรายงานการทดลอง
1.2 ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติการทดลองฟสิกส
1.2.1 กราฟและสมการ
1.2.2 ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการวัด
1.2.3 การใชเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานทางฟสิกส
2. กลศาสตร
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 5 การทดลองจากหัวขอตอไปนี้
2.1 สถิตยศาสตร ( Statics )
2.1.1 การรวมแรง
2.1.2 แรงเสียดทาน
2.1.3 สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง
2.2 พลศาสตร ( Dynamics )
2.2.1 การตกอิสระ ( Free Fall )
2.2.2 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน
2.2.3 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกส
2.2.4 ความเฉื่อยของการหมุน
2.2.5 การเคลื่อนที่เปนวงกลม
2.2.6 การอนุรักษพลังงาน
2.2.7 การอนุรักษโมเมนตัม
3. กลศาสตรของไหล
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 การทดลองจากหัวขอตอไปนี้
3.1 สถิตยศาสตร ของไหล
3.1.1 ความดันของของไหล
3.1.2 แรงลอยตัว และหลักของอาคีมีดิส
3.1.3 แรงตึงผิว และคาปลลารี
3.1.4 ความหนืด
3.2 พลศาสตรของไหล
3.2.1 สมการของเบนูลี ( Bernoulli’s Equation )
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3.2.2 การวัดอัตราการไหลของของไหล
4. ความรอน
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 3 การทดลองจากหัวขอตอไปนี้
4.1 สมบัติความรอนของสาร
4.1.1 ความจุความรอนจําเพาะ
4.1.2 การเปลี่ยนสถานะ
4.2 การถายโอนความรอน
4.2.1 การนําความรอน
4.2.2 การแผรังสีความรอน
4.3 กลศาสตรของกาซ
4.3.1 กฏของบอยล และกฏของชาลช
4.3.2 กฏของเก-ลูสแซท ( Gay – Lussac’s Law )
5. คลื่นกล
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 1 การทดลองจากหัวขอตอไปนี้
5.1 สมบัติของคลื่น
5.1.1 การแทรกสอด
5.1.1 การสะทอน
5.1.2 การหักเห
5.1.3 การเลี้ยวเบน
5.2 คลื่นนิ่ง
5.2.1 คลื่นนิ่งในเสนเชือก
5.2.2 การกําทอน

ป.9 คาบ

ป. 6 คาบ

จุดประสงคการสอน
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1. ความรูพื้นฐาน
ป. 6 คาบ
1.1 ใชระเบียบปฏิบัติจากขอแนะนําเบื้องตนในการปฏิบัติการทดลองทางฟสิกส
1.1.1 ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับระเบียบในการเขาหองทดลอง
1.1.2 เขียนรายงานการทดลอง
1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูพื้นฐานในการทดลองฟสิกส
1.2.1 หาความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการวัด
1.2.2 เขียนกราฟและแปรผลสมการ
1.2.3 ใชเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานทางฟสิกส เชน เวอรเนียรคาลิเปอร ไมโครมิเตอร
สเฟยรโรมิเตอร และเครื่องชั่ง
2. กลศาสตร
ป.15 คาบ
2.1 ปฏิบัติการทดลองสถิตยศาสตร ( Statics )
2.1.1 รวมแรง
2.1.2 หาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
2.1.3 หาสมดุลสถิตยของวัตถุแข็งเกร็ง
2.2 ปฏิบัติการทดลองพลศาสตร ( Dynamics )
2.2.1 ปฏิบัติการการตกอิสระ ( Free Fall )
2.2.2 ทดสอบกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน
2.2.3 วัดปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกส
2.2.4 วัดปริมาณตาง ๆ ของความเฉื่อยของการหมุน
2.2.5 วัดปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนที่เปนวงกลม
2.2.6 ตรวจสอบการอนุรักษพลังงาน
2.2.7 ตรวจสอบการอนุรักษโมเมนตัม
3. กลศาสตรของไหล
ป.6 คาบ
3.1 ปฏิบัติการสถิตยศาสตรของไหล
3.1.1 วัดความดันของของไหล( Pressure )
3.1.2 หาแรงลอยตัว และหลักของอาคีมีดิส
3.1.3 วัดแรงตึงผิว และคาปลลารี
3.1.4 วัดความหนืด
3.2 ปฏิบัติการทดลองพลศาสตรของไหล
3.2.1 ตรวจสอบสมการของเบนูลี ( Bernoulli’s Equation )
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3.2.2 วัดอัตราการไหลของของไหล
4. ความรอน
4.3 ปฏิบัติการทดลองสมบัติความรอนของสาร
4.3.1 วัดความจุความรอนจําเพาะ
4.3.2 วัดปริมาณตาง ๆ ในการเปลี่ยนสถานะ
4.4 ปฏิบัติการทดลองการถายโอนความรอน
4.4.1 วัดปริมาณตาง ๆ เกี่ยวกับการนําความรอน
4.4.2 วัดปริมาณตาง ๆ เกี่ยวกับการแผรังสีความรอน
4.3 ปฏิบัติการทดลองกลศาสตรของกาซ
4.3.1 ตรวจสอบกฏของบอยล และกฏของชารล
4.3.2 ตรวจสอบกฏของเก-ลูสแซท
5. คลื่นกล
5.1 ปฏิบัติการทดลองสมบัติของคลื่น
1.1.1 ทดสอบสมบัติการแทรกสอด
1.1.2 ทดสอบสมบัติการสะทอน
1.1.3 ทดสอบสมบัติการหักเห
1.1.4 ทดสอบสมบัติการเลี้ยวเบน
5.2 ปฏิบัติการทดลองคลื่นนิ่ง
5.2.1 วัดปริมาณตาง ๆ ของคลื่นนิ่งในเสนเชือก
5.2.2 วัดความยาวคลื่น ความถี่ และความเร็วของคลื่นจากการกําทอน
** หมายเหตุ การปฏิบัติการทดลองอาจปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสม
รวมปฏิบัติการ
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

**
42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบงเปน 5 หนวยเรียน แยกได 11 หัวขอการทดลอง การวัดและประเมินผลรายวิชาใหดําเนินการ ดังนี้
1. วิธีการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแยก
คะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 50 คะแนน หรือรอยละ 50
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม)
10 คะแนน หรือรอยละ 10
1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 40 คะแนน หรือรอยละ 40
โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป
ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม

3. เกณฑคาระดับคะแนน

กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑ ดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 จะไดรับ
คาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนน ตามเกณฑดังนี้
80
คะแนนรอยละ
ขึ้นไป
ได ก หรือ AB
75-79
คะแนนรอยละ
ได ข+ หรือ +
คะแนนรอยละ
ได ข หรือ B
70-74
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
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2. เกณฑผานรายวิชา

ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน

สูงกวา

ทักษะพิสัย

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

การนําไปใช

ก
ข
ค

ความเขาใจ

ความรูพื้นฐาน
ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร
ปฏิบัติการทดลองกลศาสตรของไหล
ปฏิบัติการทดลองความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
ปฏิบัติการทดลองเรื่องคลื่นกล

8
8
8
8
8

-

2
2
2
2
2

6
5
6
5
5

1
1
1

-

40
50
10
100

-

10

27

3

-
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1
2
3
4
5

ความรู – ความจํา

ชื่อหนวย

น้ําหนักคะแนน
พุทธิพิสัย
คะแนนรายหนวย

เลขที่หนวย

คะแนนรายหนวย
และน้ําหนักคะแนน

หมายเหตุ

