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6. หนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

13-080-154 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 2
FUNDAMENTALS OF PHYSICS LABORATORY II
วิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 หรือ 2
13-080-153 ฟสิกสพื้นฐาน 2 หรือศึกษาควบคูกัน
54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี – คาบตอสัปดาห ปฏิบัติการ 3 คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
1 หนวยกิต
1. สามารถใชเครื่องมือวัดและอุปกรณพื้นฐานทางฟสิกสได
2. สามารถแสวงหาความรูและอธิบายปรากฎการณตาง ๆ
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรได
3. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห การจัดทําขอมูลโดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร

8. คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงไฟฟา สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและสาร
ไดอิเล็กตริก ไฟฟากระแสตรง การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง สนามแมเหล็ก
ไฟฟา การเหนี่ยวนําไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ คลื่น
แมเหล็กไฟฟา สมบัติและปรากฏการณคลื่นแมเหล็กไฟฟา ฟสิกสยุคใหมและ
ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน แบบจําลองอะตอม สวนประกอบของนิวเคลียส ปฏิกิริยา
นิวเคลียร ฟสิกสของแข็งเบื้องตน

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา
6 คาบ

หนวยที่ 2 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ไฟฟากระแสตรง
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
2.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องกฎของโอหม
2.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา
2.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง V กับ I ตามกฎของโอหม
2.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องกําลังและพลังงานไฟฟา
2.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกําลังไฟฟา
2.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟาสถิต
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
1.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องประจุไฟฟา
1.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับประจุไฟฟา
1.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของคูลอมบ
1.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสนามไฟฟา
1.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเสนแรงไฟฟา
1.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสนามไฟฟาแบบตางๆ
1.2.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับจุดสะเทินในสนามไฟฟา
1.3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องศักยไฟฟา
1.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานศักยไฟฟา
1.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาเสนสมศักยไฟฟา
1.4 ปฏิบัติการทดลองเรื่องความจุไฟฟาและไดอิเล็กทริก
1.4.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความจุไฟฟาและตัวเก็บประจุไฟฟา
1.4.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับผลของไดอิเล็กทริกที่มีตอความจุไฟฟา

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

2.3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องวงจรไฟฟา
2.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของเคอรชอฟ
2.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรบริดจ
2.3.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจร RC
6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสนามแมเหล็กไฟฟา
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
3.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องแรงกระทําตอประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก
3.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสนามแมเหล็ก
3.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงแมเหล็กบนตัวนําที่มีกระแสไฟฟา
3.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา
3.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสนามแมเหล็กจากระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนํา
3.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของแอมแปร
3.3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องการเหนี่ยวนําไฟฟา
3.3.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.3.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของฟาราเดย
3.3.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎของเลนซ
3.3.4 ปฏิบัติการเกี่ยวกับปรากฏการณฮอลส
หนวยที่ 4 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ไฟฟากระแสสลับ
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
4.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟากระแสสลับ
4.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงดันไฟฟา
4.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
4.1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับคายังผล

6 คาบ

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

4.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องวงจรไฟฟากระแสสลับ
4.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจร RLC
4.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวประกอบกําลัง

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 5 ปฏิบัติการทดลองเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6 คาบ
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
5.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในทอนําคลื่น หรือใยแกวนําแสง
5.1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเปคตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติและปรากฎการณของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติ การสะทอน หักเห แทรกสสอด และเลี้ยวเบน
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับโพลาไรเซชัน
หนวยที่ 6 ปฏิบัติการทดลองเรื่องฟสิกสยุคใหมและทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
6.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
6.1.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการทดลองของแฟรงคและเฮิรตซ
6.1.2 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการหาคาคงที่ของแพลงค
6.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6.2.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
6.2.2 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณคอมปตัน
หนวยที่ 7 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
7.1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องอะตอมและนิวเคลียส
7.1.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับอนุกรมของสเปกตรัมไฮโดรเจน
7.1.2 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอม

3 คาบ

3 คาบ

การแบงหนวย/บทเรียน/หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

7.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสารกัมมันตรังสี
7.2.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับความแรงของกัมมันตภาพรังสี
7.2.2 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 8 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ฟสิกสของแข็งเบื้องตน
6 คาบ
เลือกปฏิบัติการทดลองเพียง 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
8.1 ปฏิบัติการทดลองสมบัติของสารกึ่งตัวนําประเภทไดโอด
8.1.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการนําไฟฟาในสารกึ่งตัวนํา
8.1.2 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับสมบัติในเชิงไฟฟาของสารกึ่งตัวนํา
8.1.3 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับสมบัติในเชิงแสงของสารกึ่งตัวนํา
8.2 ปฏิบัติการทดลองสมบัติของสารกึ่งตัวนําประเภททรานซิสเตอร
8.2.1 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการนําไฟฟาในทรานซิสเตอร
8.2.2 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของทรานซิสเตอรแบบตางๆ

** หมายเหตุ การปฏิบัติการทดลองอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม **

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

6 คาบ

มง

คล

หนวยที่ 1 ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟาสถิต
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
1.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องประจุไฟฟา
1.1.1 วัดปริมาณตาง ๆ เกี่ยวกับประจุไฟฟา
1.1.2 ทดสอบกฎของคูลอมบ
1.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสนามไฟฟา
1.2.1 วาดเสนแรงไฟฟา
1.2.2 หาคาสนามไฟฟาแบบตางๆ
1.2.3 หาจุดสะเทินในสนามไฟฟา
1.3 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องศักยไฟฟา

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

1.3.1 วัดพลังงานศักยไฟฟา
1.3.2 หาเสนสมศักยไฟฟา
1.4 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องความจุไฟฟาและไดอิเล็กทริก
1.4.1 หาคาความจุไฟฟาและตัวเก็บประจุไฟฟา
1.4.2 ทดสอบผลของไดอิเล็กทริกที่มีตอความจุไฟฟา
หนวยที่ 2 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ไฟฟากระแสตรง
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
2.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องกฎของโอหม
2.1.1 วัดกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา
2.1.2 หาความสัมพันธระหวาง V กับ I ตามกฎของโอหม
2.2 ปฏิบัติการทดลองเรื่องกําลังและพลังงานไฟฟา
2.2.1 วัดกําลังไฟฟา
2.2.2 วัดพลังงานไฟฟา

6 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ
เวลา
2.3 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องวงจรไฟฟา
2.3.1 ตรวจสอบกฎของเคอรชอฟ
2.3.2 หาคาตัวตานทานที่ไมทราบคาจากวงจรบริดจ
2.3.3 วัดปริมาณตาง ๆ ของวงจร RC
6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 3 ปฏิบัติการทดลองเรื่องสนามแมเหล็กไฟฟา
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
3.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องแรงกระทําตอประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก
3.1.1 วัดสนามแมเหล็ก
3.1.2 วัดแรงแมเหล็กบนตัวนําที่มีกระแสไฟฟา
3.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา
3.2.1 หาคาสนามแมเหล็กจากระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนํา
3.2.2 ตรวจสอบกฎของแอมแปร
3.3 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องการเหนี่ยวนําไฟฟา
3.3.1 วัดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.3.2 ทดสอบกฎของฟาราเดย
3.3.3 ทดสอบกฎของเลนซ
3.3.4 วัดความตางศักยของปรากฏการณฮอลส
หนวยที่ 4 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ไฟฟากระแสสลับ
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
4.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟากระแสสลับ
4.1.1 วัดแรงดันไฟฟา
4.1.2 วัดกระแสไฟฟา
4.1.3 วัดคายังผล

6 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

4.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องวงจรไฟฟากระแสสลับ
4.2.1 หาคากระแส ความตางศักย อิมพีแดนซของวงจร RLC
4.2.2 หาตัวประกอบกําลัง
6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 5 ปฏิบัติการทดลองเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เลือกปฏิบัติการทดลองอยางนอย 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
5.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1.1 หาสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในทอนําคลื่น หรือใยแกวนําแสง
5.1.2 จําแนกสเปคตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติและปรากฎการณของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.1 ตรวจสอบสมบัติ การสะทอน หักเห แทรกสสอด และเลี้ยวเบน
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.3 วัดปริมาณตาง ๆ เกี่ยวกับโพลาไรเซชัน

หนวยที่ 6 ปฏิบัติการทดลองเรื่องฟสิกสยุคใหมและทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
3 คาบ
6.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
6.1.1 ตรวจสอบความไมตอเนื่องของระดับพลังงานจากการทดลองของแฟรงคและเฮิรตซ
6.1.2 หาคาคงที่ของแพลงค
6.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6.2.1 หาศักยหยุดยั้งและกระแสจากการทดลองโฟโตอิเล็กตริก
6.2.2 ตรวจสอบปรากฏการณคอมปตัน
หนวยที่ 7 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
7.1 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่อง แบบจําลองอะตอมและนิวเคลียส
7.1.1 เปรียบเทียบอนุกรมของสเปกตรัมไฮโดรเจนกับทฤษฎี
7.1.2 ทดสอบแบบจําลองอะตอม

3 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

7.2 สามารถปฏิบัติการทดลองเรื่องสารกัมมันตรังสี
7.2.1 วัดความแรงของกัมมันตภาพรังสี
7.2.2 ทดสอบกฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หนวยที่ 8 ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ฟสิกสของแข็งเบื้องตน
6 คาบ
เลือกปฏิบัติการทดลองเพียง 2 ปฏิบัติการทดลอง จากหัวขอตอไปนี้
8.3 สามารถปฏิบัติการทดลองสมบัติของสารกึ่งตัวนําประเภทไดโอด
8.3.1 วัดการนําไฟฟาในสารกึ่งตัวนํา
8.3.2 หาคุณสมบัติในเชิงแสงของสารกึ่งตัวนํา
8.4 สามารถปฏิบัติการทดลองสมบัติของสารกึ่งตัวนําประเภททรานซิสเตอร
8.4.1 วัดสมบัติการนําไฟฟาในทรานซิสเตอร
8.4.2 หาคุณสมบัติของทรานซิสเตอรแบบตางๆ

** หมายเหตุ การปฏิบัติการทดลองอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม **

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

การประเมินผลรายวิชา

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

รายวิชานี้แบงเปน …8… หนวยเรียน แยกได 20 หัวขอการทดลอง การวัดและประเมินผล
ใหดําเนินการ ดังนี้
1. วิธีการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแบง
แยกคะแนน 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 โดยจัดแบงน้ํา
หนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป
ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม

3. เกณฑคาระดับคะแนน

กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑ ดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2
จะไดรับคาระดับคะแนน 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 65-69
ได ค+ หรือ C+
คะแนนรอยละ 60-64
ได ค หรือ C
คะแนนรอยละ 55-59
ได ง+ หรือ D+
คะแนนรอยละ 50-54
ได ง หรือ D

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา

ความเขาใจ

การนําไปใช

สูงกวา

คล

มง

ความรู – ความจํา

พุทธิพิสัย

คะแนนรายหนวย

และน้ําหนักคะแนน

5
5
5
5
5
5

-

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

5
5

-

2
2

2
2

1
1

40
- 16
50 หมายเหตุ
10
100

16

8

ฟิส

7
8

น้ําหนักคะแนน

์ราช

1
2
3
4
5
6

คะแนนรายหนวย

ชื่อหนวย
ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟาสถิต
ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟากระแสตรง
ปฏิบัติการทดลองเรื่องสนามแมเหล็กไฟฟา
ปฏิบัติการทดลองเรื่องไฟฟากระแสสลับ
ปฏิบัติการทดลองเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ปฏิบัติการทดลองเรื่องฟสิกสยุคใหมและทฤษฎีควอนตัม
เบื้องตน
ปฏิบัติการทดลองเรื่องฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
ปฏิบัติการทดลองเรื่องฟสิกสของแข็งเบื้องตน

ิกส

เลขที่หนวย

ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน

ก

ข
ค

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

