ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หลักสูตรรายวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา วิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13-080-040 ฟสิกสทั่วไป
GENERAL PHYSICS

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

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

6. จํานวนหนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

13-080-040 ฟสิกสทั่วไป
GENERAL PHYSICS
วิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปที่ 1
90 คาบเรียน ตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 3 คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 หนวยกิต

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการพื้นฐานทางฟสิกส
ตามหัวขอตางๆในคําอธิบายรายวิชา
2. เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง จากการไดปฏิบัติการทดลอง
3. มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณการทดลองตางๆ
4. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห และการทํางานอยางเปนระบบ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
8. คําอธิบายรายวิชา

ความรูพื้นฐานทางฟสิกส ความรอนและอุณหภูมิ สมบัติของกาซ คลื่น
แสง เสียง ฟสิกสเทคโนโลยีใหมๆ ปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดที่
ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาฟสิกสทั่วไป

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

เวลา
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

2. ความรอน และอุณหภูมิ
2.1 อุณหภูมิ และการวัด
2.1.1 ความหมายของอุณหภูมิ
2.1.2 มาตราวัดตาง ๆ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
30 นาที

50 นาที

30 นาที

70 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. ความรูพื้นฐานทางฟสิกส
1.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1.1 ความหมายของวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี
1.1.2 ความหมายและขอบเขตของวิชาฟสิกส
1.1.3 ความสัมพันธของวิชาฟสิกสกับวิชาชีพ
1.2 หนวย และการวัด
1.2.1 วิวัฒนาการของหนวยการวัดปริมาณตาง ๆ ทางฟสิกส
1.2.2 ระบบหนวยมาตรฐานสากล
1.3 ปริมาณทางฟสิกส
1.3.1 ปริมาณสเกลาร และปริมาณเวกเตอร
1.3.2 คุณสมบัติของเวกเตอร
1.4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
1.4.1 กฎขอที่ 1 ของนิวตัน
1.4.2 กฎขอที่ 2 ของนิวตัน
1.4.3 กฎขอที่ 3 ของนิวตัน
1.4.4 ประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
1.5 ฝกปฏิบัติวัดละเอียด
1.5.1 การใชเวอรเนียคาลิปเปอร
1.5.2 การใชไมโครมิเตอร
1.5.3 การใชสเฟยรโรมิเตอร
1.6 ปฏิบัติการทดลองสมดุลของแรง
1.6.1 การทดลองสมดุลของแรง 3 แรง
1.6.2 การทดลองสมดุลของแรง 4 แรง

3 คาบ

3 คาบ

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

70 นาที

100 นาที

3 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2.1.3 เครื่องมือวัดอุณหภูมิในทางอุตสาหกรรม
2.2 ปริมาณความรอน
2.2.1 ความหมายของความรอน
2.2.2 ผลของความรอนที่มีตอสาร
2.2.3 ความจุความรอนจําเพาะ
2.3 การถายโอนความรอน
2.3.1 การนําความรอน
2.3.2 การพาความรอน
2.3.3 การแผรังสีความรอน
2.3.4 การถายโอนความรอนที่ใชในงานอุตสาหกรรม
2.4 ปฏิบัติการทดลองการวัดคาปริมาณความรอน
2.4.1 การทดลองความจุความรอนจําเพาะของโลหะ
2.4.2 การทดลองความรอนแฝงการเปลี่ยนสถานะ
2.5 ปฏิบัติการทดลองการถายโอนความรอน
2.5.1 การทดลองกฎการเย็นตัวของนิวตัน
2.5.2 การทดลองสภาพการนําความรอนของวัตถุ

เวลา

3. สมบัติของแกส
3.1 กฎของแกส
3.1.1 กฎของบอยล
3.1.2 กฎของชารล
3.1.3 กฎของแกส
3.2 ทฤษฎีจลนของแกส
3.2.1 แบบจําลองของแกส
3.2.2 ความดันของแกสกับอุณหภูมิ
3.2.3 ความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลแกส
3.3 ปฏิบัติการทดลองการวัดความดันแกส
3.3.1 การทดลองกฎของบอยล

3 คาบ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100นาที

100 นาที

6 คาบ

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

เวลา

3.3.2 การทดลองกฎของชารล
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100 นาที

มง

คล

100 นาที

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

4. คลื่น
4.1 การเคลื่อนที่ของคลื่น
4.1.1 สวนประกอบของคลื่น
4.1.2 การจําแนกประเภทของคลื่น
4.1.3 สมการคลื่น
4.2 สมบัติของคลื่น
4.2.1 การสะทอน
4.2.2 การหักเห
4.2.3 การแทรกสอด
4.2.4 การเลี้ยวเบน
4.3 ปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติของคลื่น
4.3.1 การทดลองการหักเห
4.3.2 การทดลองการสะทอน
4.3.3 การทดลองการแทรกสอด
4.3.4 การทดลองการเลี้ยวเบน
5. แสง
5.1 ธรรมชาติของแสง
5.1.1 สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1.2 ความเร็วของแสงในสารตาง ๆ
5.2 สมบัติของแสง
5.2.1 การสะทอนของแสง
5.2.2 การหักเหของแสง
5.2.3 การแทรกสอดของแสง
5.2.4 การเลี้ยวเบนของแสง

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
60 นาที

70 นาที

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

70 นาที

2 คาบ

2 คาบ

2 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

5.3 ความสวาง
5.3.1 ความเขมแหงการสองสวาง
5.3.2 ฟลักซการสองสวาง
5.3.3 ความสวาง
5.4 ปฏิบัติการทดลองการสะทอน และการหักเหของแสง
5.4.1 การทดลองหารัศมีความโคงของกระจกเวาและนูน
5.4.2 การทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนสนูน
5.5 ปฏิบัติการทดลองเรื่องความเขมของแสง
5.5.1 การทดลองการใชโฟโตมิเตอร
5.5.2 การทดลองการสองสวางของดวงไฟ
5.6 ปฏิบัติการทดลองเรื่องการแทรกสอดและโพลาไรซของแสง
5.6.1 การทดลองของยัง
5.6.2 การทดลองโพลาไรซของแสง

เวลา

6. เสียง
6.1 ธรรมชาติของเสียง
6.1.1 ความเร็วเสียงในตัวกลางตาง ๆ
6.1.2 สมการของคลื่นเสียง
6.1.3 สเปกตรัมของเสียง
6.2 สมบัติของเสียง
6.2.1 การสะทอนของเสียง
6.2.2 การหักเหของเสียง
6.2.3 การแทรกสอดของเสียง
6.2.4 การเลี้ยวเบนของเสียง
6.3 การไดยิน
6.3.1 กลไกของการไดยิน
6.3.2 ความเขมของเสียง
6.3.3 มลภาวะของเสียง

ท. 4 คาบ ป.6 คาบ
30 นาที

70 นาที

50 นาที

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

50 นาที

3 คาบ

3 คาบ

ิกส

์ราช

มง

คล

6.4 ปรากฏการณของเสียง
6.4.1 ปรากฏการณดอปเปลอร
6.4.2 บีตส
6.4.3 คลื่นกระแทก
6.4.4 การสั่นพอง
6.4.5 คลื่นนิ่ง
6.5 ปฏิบัติการทดลองหาความเร็วเสียงในอากาศ
6.6.1 การทดลองหาความเร็วเสียงในอากาศ
6.6.1 การทดลองหาความถี่ของสอมเสียงโดยวิธีโรแนนซ
6.6 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับคลื่นนิ่ง
6.6.1 การทดลองของเมลด
6.6.2 การทดลองหาความถี่ของแหลงกําเนิดคลื่นจากคลื่นนิ่ง

เวลา

ฟิส

7. ฟสิกสและเทคโนโลยี
7.1 รังสีเอ็กซ
7.1.1 หลักการการเกิดรังสีเอ็กซ
7.1.2 การนําไปใชประโยชน
7.2 เลเซอร
7.2.1 หลักการของการเกิดแสงเลเซอร
7.2.2 การนําแสงเลเซอรไปใชประโยชน
7.3 ใยแกวนําแสง
7.3.1 หลักการของเสนใยแกวนําแสง
7.3.2 การนําใยแกวนําแสงไปใชประโยชน
7.4 อุลตราซาวน
7.4.1 หลักการของการเกิดอุลตราซาวน
7.4.2 การนําอุลตราซาวนไปใชประโยชน

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
40 นาที

30 นาที

30 นาที

30 นาที

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

เวลา
40 นาที

30 นาที

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

7.5 เซลลแสงอาทิตย
7.5.1 หลักการทํางานเซลลแสงอาทิตย
7.5.2 การนําเซลแสงอาทิตยไปใชประโยชน
7.6 เตาไมโครเวฟ
7.6.1 หลักการของเตาไมโครเวฟ
7.6.2 การนําไมโครเวฟไปใชประโยชน
7.7 ปฏิบัติการทดลองฟสิกสเทคโนโลยี
7.7.1 การทดลองเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยีใหมๆ

รวม
ท. 28 คาบ ป. 42 คาบ
ทดสอบและทบทวน ท. 8 คาบ ป. 12 คาบ
รวมทั้งสิ้น
ท. 36 คาบ ป. 54 คาบ

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. ความรูพื้นฐานทางฟสิกส
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
1.1 เขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
50 นาที
1.1.1 อธิบายความหมายของวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี
1.1.1 อธิบายความหมายและขอบเขตของวิชาฟสิกส
1.1.2 อธิบายความสัมพันธของวิชาฟสิกสกับวิชาชีพ
1.2 เขาใจหนวย และการวัด
50 นาที
1.2.1 อธิบายวิวัฒนาการของหนวยการวัดปริมาณตาง ๆ ทางฟสิกส
1.2.2 อธิบายระบบหนวยมาตรฐานสากล
1.3 เขาใจการคํานวณปริมาณทางฟสิกส
30 นาที
1.3.1 อธิบายปริมาณสเกลาร และปริมาณเวกเตอร
1.3.2 อธิบายสมบัติของเวกเตอร
1.4 แกปญหาโดยใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
70 นาที
1.4.1 อธิบายกฎขอที่ 1 ของนิวตัน
1.4.2 คํานวณกฎขอที่ 2 ของนิวตัน
1.4.3 อธิบายกฎขอที่ 3 ของนิวตัน
1.4.4 อธิบายการประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และคํานวณหาคาตางที่เกี่ยวของได
1.5 มีทักษะการวัดละเอียด
3 คาบ
1.5.1 มีทักษะในการใชเวอรเนียคาลิปเปอร
1.5.2 มีทักษะในการใชไมโครมิเตอร
1.5.3 มีทักษะในการใชสเฟยรโรมิเตอร
1.6 ปฏิบัติการทดลองสมดุลของแรง
3 คาบ
1.6.1 ทดลองสมดุลของแรง 3 แรง
1.6.2 ทดลองสมดุลของแรง 4 แรง
2. ความรอน และอุณหภูมิ
2.1 อุณหภูมิ และการวัด
2.1.1 อธิบายความหมายของอุณหภูมิ
2.1.2 คํานวณหาคาอุณหภูมิในมาตราวัดตาง ๆ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
30 นาที

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

70 นาที

100 นาที

3 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2.1.3 อธิบายการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิในทางอุตสาหกรรม
2.2 ปริมาณความรอน
2.2.1 อธิบายความหมายของความรอน
2.2.2 คํานวณผลของความรอนที่มีตอการขยายตัวของสาร
2.2.3 คํานวณความจุความรอนจําเพาะ
2.3 อัตราการถายโอนความรอน
2.3.1 คํานวณอัตราการถายโอนความรอนโดยการนํา
2.3.2 คํานวณอัตราการถายโอนความรอนโดยการพา
2.3.3 คํานวณอัตราการถายโอนความรอนโดยการแผรังสี
2.3.4 อธิบายการถายโอนความรอนที่ใชในงานอุตสาหกรรม
2.4 ปฏิบัติการทดลองหาคาปริมาณความรอน
2.4.1 หาคาความรอนจําเพาะของโลหะ
2.4.2 หาคาความรอนแฝงการเปลี่ยนสถานะ
2.5 ปฏิบัติการทดลองการถายโอนความรอน
2.5.1 ทดลองกฎการเย็นตัวของนิวตัน
2.5.2 ทดลองสภาพการนําความรอนของวัตถุ

เวลา

3. สมบัติของแกส
3.1 แกปญหาโดยใชกฎของกาซ
3.1.1 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของโดยใช กฎของบอยล
3.1.2 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของโดยใช กฎของชารล
3.1.3 สรุปสมการสถานะแกส
3.2 แกปญหาโดยใชทฤษฎีจลนของกาซ
3.2.1 อธิบายแบบจําลองของแกส
3.2.2 อธิบายความสัมพันธระหวางความดันของแกสกับอุณหภูมิ
3.2.3 หาคาความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลกาซ

3 คาบ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100 นาที

100 นาที

จุดประสงคการสอน

รหัส
รายการ
3.4 ปฏิบัติการทดลองการวัดความดันกาซ
3.4.1 ทดลองกฎของบอยล
3.4.2 ทดลองกฎของชารล

6 คาบ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100 นาที

มง

คล

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

4. คลื่น
4.1 เขาใจการเคลื่อนที่ของคลื่น
4.1.1 อธิบายสวนประกอบของคลื่น
4.1.2 อธิบายประเภทของคลื่น
4.1.3 อธิบายสมการคลื่น
4.2 เขาใจสมบัติของคลื่น
4.2.1 อธิบายการสะทอน
4.2.2 อธิยายการหักเห
4.2.3 อธิบายการแทรกสอด
4.2.4 อธิบายการเลี้ยวเบน
4.3 ปฏิบัติการทดลองสมบัติของคลื่น
4.3.1 ทดลองการหักเหของคลื่น
4.3.2 ทดลองการสะทอนของคลื่น
4.3.3 ทดลองการแทรกสอดของคลื่น
4.3.4 ทดลองการเลี้ยวเบนของคลื่น

เวลา

5. แสง
5.1 เขาใจธรรมชาติของแสง
5.1.1 อธิบายความสัมพันธสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1.2 อธิบายวิธีหาความเร็วของแสงในสารตาง ๆ
5.2 แกปญหาโดยใชสมบัติของแสง
5.2.1 คํานวณการสะทอนของแสง
5.2.2 อธิบายการหักเหของแสง
5.2.3 อธิบายการแทรกสอดของแสง

6 คาบ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
60 นาที

70 นาที

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

70 นาที

2 คาบ

2 คาบ

2 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

5.2.4 อธิบายการเลี้ยวเบนของแสง
5.3 แกปญหาเกี่ยวกับความสวาง
5.3.1 คํานวณความเขมแหงการสองสวาง
5.3.2 คํานวณฟลักซการสองสวาง
5.3.3 คํานวณความสวาง
5.4 ปฏิบัติการทดลองการสะทอน และการหักเหของแสง
5.4.1 หาคารัศมีความโคงของกระจกเวาและนูน
5.4.2 หาคาความยาวโฟกัสของเลนสนูน
5.6 ปฏิบัติการทดลองเรื่องความเขมของแสง
5.6.1 การทดลองความเขมของแสง
5.6.2 หาคาการสองสวางของดวงไฟ
5.7 ปฏิบัติการทดลองเรื่องการแทรกสอดและโพลาไรซของแสง
5.7.1 ทดลองการสอดแทรกของแสง
5.7.2 ทดลองโพลาไรเซชันของแสง

เวลา

6. เสียง
6.1 เขาใจธรรมชาติของเสียง
6.1.1 อธิบายความเร็วเสียงในตัวกลางตาง ๆ
6.1.2 อธิบายสมการคลื่นของเสียง
6.1.3 จําแนกสเปกตรัมของเสียง
6.2 เขาใจสมบัติของเสียง
6.2.1 อธิบายการสะทอนของเสียง
6.2.2 อธิบายการหักเหของเสียง
6.2.3 อธิบายการแทรกสอดของเสียง
6.2.4 อธิบายการเลี้ยวเบนของเสียง
6.3 แกปญหาเกี่ยวกับการไดยิน
6.3.1 อธิบายกลไกของการไดยิน
6.3.2 คํานวณความเขมของเสียง

ท. 4 คาบ ป.6 คาบ
30 นาที

70 นาที

50 นาที

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

50 นาที

3 คาบ

3 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

6.3.3 อธิบายมลภาวะของเสียง
6.4 แกปญหาเกี่ยวกับปรากฏการณของเสียง
6.4.1 ปรากฏการณดอปเปลอร
6.4.2 อธิบายการเกิดบีตส
6.4.3 อธิบายคลื่นกระแทก
6.4.4 อธิบายการสั่นพอง
6.4.5 คํานวณคลื่นนิ่ง
6.5 ปฏิบัติการทดลองหาความเร็วเสียงในอากาศ
6.5.1 ทดลองวัดความเร็วเสียงในอากาศโดยใชหลอดเรโซแนนซ
6.5.2 ทดลองหาความถี่ของสอมเสียงโดยวิธีโรแนนซ
6.6 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับคลื่นนิ่ง
6.6.1 ทดลองคลื่นนิ่งของเมลด
6.6.2 ทดลองหาความถี่ของแหลงกําเนิดคลื่นจากคลื่นนิ่ง

เวลา

7. ฟสิกสและเทคโนโลยี
7.1 เขาใจเรื่องรังสีเอ็กซ
7.1.1 อธิบายการเกิดรังสีเอ็กซ
7.1.2 อธิบายการนํารังสีเอ็กซไปใชประโยชน
7.2 เขาใจเรื่องเลเซอร
7.2.1 อธิบายการเกิดเลเซอร
7.2.2 อธิบายการนําเลเซอรไปใชประโยชน
7.3 เขาใจเรื่องเสนใยนําแสง
7.3.1 อธิบายการเกิดเสนใยนําแสง
7.3.2 อธิบายการนําเสนใยนําแสงไปใชประโยชน
7.4 เขาใจเรื่องอุลตราซาวน
7.4.1 อธิบายการเกิดอุลตราซาวน
7.4.2 อธิบายการนําอุลตราซาวนไปใชประโยชน

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
40 นาที

30 นาที

30 นาที

30 นาที

จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา
40 นาที

30 นาที

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

7.5 เขาใจเรื่องเซลสุริยะ
7.5.1 อธิบายการเกิดเซลสุริยะ
7.5.2 อธิบายการนําเซลสุริยะไปใชประโยชน
7.6 เขาใจเรื่องตางๆเกี่ยวกับเตาไมโครเวฟ
7.6.1 อธิบายหลักการของเตาไมโครเวฟ
7.3.2 อธิบายการนําเตาไมโครเวฟไปใชประโยชน
7.7 ปฏิบัติการทดลองฟสิกสเทคโนโลยีใหม
7.7.1 ทําการทดลองเกี่ยวกับฟสิกสและเทคโนโลยีใหมๆ

รวม
ท. 28 คาบ ป. 42 คาบ
ทดสอบและทบทวน ท. 8 คาบ ป. 12 คาบ
รวมทั้งสิ้น
ท. 36 คาบ ป. 54 คาบ

การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบงเปน 7 หนวยเรียน แยกได 36
การ ดังนี้
1. วิธีการ

บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาใหดําเนิน

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแยก
คะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 หรือรอยละ 20
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการรวมกิจกรรม) 10 คะแนน
หรือรอยละ 10
1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 70 คะแนน หรือรอยละ 70
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

คะแนนรายหนวย

น้ําหนักคะแนน
พุทธิพิสัย
คะแนนรายหนวย

ความรู – ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใช

สูงกวา

ทักษะพิสัย

คล
มง

10
10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

ฟิส

ิกส

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหนวย
ความรูพื้นฐานทางฟสิกส
ความรอนและอุณหภูมิ
สมบัติของกาซ
คลื่น
แสง
เสียง
ฟสิกสและเทคโนโลยี

์ราช

เลขที่หนวย

และน้ําหนักคะแนน

ก

ข
ค

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

70 7 21
20 หมายเหตุ
10
100

14

14

14

ฟิส
ิกส
์ราช
มง
คล

