ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หลักสูตรรายวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13-080-142 ฟสิกส 2
PHYSICS II

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ลักษณะรายวิชา

1. รหัสและชื่อวิชา
2.
3.
4.
5.

สภาพรายวิชา
ระดับรายวิชา
พื้นฐาน
เวลาศึกษา

13-080-142 ฟสิกส 2
PHYSICS II
วิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปที่ 1
90 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 3 คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห

3 หนวยกิต

คล

6. จํานวนหนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการพื้นฐานทางฟสิกสตาม
หัวขอตาง ๆ
ในคําอธิบายรายวิชาและสามารถประยุกตใชได
2. มีทักษะปฏิบัติการฟสิกส
3. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห การจัดกระทําขอมูลและการทํางาน
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
8. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง
แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีควอนตัม เบื้อง
ตน ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1 ไฟฟาสถิต
1.1 ประจุไฟฟาและกฎของคูลอมบ
1.1.1 ชนิดของประจุไฟฟา
1.1.2 คุณสมบัติของประจุไฟฟา
1.1.3 การเหนี่ยวนําประจุไฟฟา
1.1.4 กฎของคูลอมบ
1.2 สนามไฟฟา
1.2.1 นิยามของสนามไฟฟา
1.2.2 สนามไฟฟาจากจุดประจุเดี่ยว
1.2.3 สนามไฟฟาจากจุดประจุหลายจุดประจุ
1.2.4 จุดสะเทินในสนามไฟฟา
1.2.5 สนามไฟฟาของประจุที่กระจายอยางตอเนื่อง
1.3 พลังงานศักยไฟฟาและศักยไฟฟา
1.3.1 พลังงานศักยไฟฟา
1.3.2 ศักยไฟฟาและความตางศักยไฟฟา
1.3.3 ศักยไฟฟาเนื่องจากจุดประจุเดี่ยว
1.3.4 ศักยไฟฟาของประจุที่กระจายอยางตอเนื่อง
1.3.5 ความสัมพันธระหวางสนามไฟฟาและความตางศักยไฟฟา
1.3.6 งานในการเคลื่อนประจุในสนามไฟฟา
1.4 ความจุไฟฟา
1.4.1 นิยามของความจุไฟฟา
1.4.2 ชนิดของตัวเก็บประจุ
1.4.3 การตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและขนาน

50 นาที

50 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

1.5 ปฏิบัติการทดลองไฟฟาสถิต
1.5.1 การหาชนิดและขนาดของแรงระหวางประจุไฟฟา
1.5.2 การเขียนเสนแรงไฟฟาจากการทดลองสนามไฟฟา

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2. ไฟฟากระแสตรง
2.1 กฎของโอหม
2.1.1 นิยามของกระแสไฟฟา
2.1.2 กฎของโอหม
2.1.3 การตอตัวตานทาน
2.2 พลังงานและกําลังไฟฟา
2.2.1 พลังงานไฟฟา
2.2.2 กําลังไฟฟา
2.3 กฎของเคอรชอฟ
2.3.1 แรงเคลื่อนไฟฟา
2.3.2 วงจรไฟฟา
2.4 วงจร RC
2.4.1 วงจรขณะตัวเก็บประจุถูกอัดประจุ
2.4.2 วงจรขณะตัวเก็บประจุถูกคายประจุ
2.5 ปฏิบัติการทดลองไฟฟากระแสตรง
2.5.1 การหาความสัมพันธระหวางกระแสกับแรงเคลื่อนไฟฟา
2.5.2 การวัดคาความตานทานจากบริดจของวีตสโตน

6 คาบ

100 นาที

6 คาบ

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

4 ไฟฟากระแสสลับ
4.1 วงจรไฟฟากระแสสลับ
4.1.1 สมการทั่วไปของแรงเคลื่อนไฟฟาและกระแสไฟฟาสลับ
4.1.2 คายังผลของกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟา
4.1.3 กฎของโอหมในวงจรไฟฟากระแสสลับ
4.1.4 แผนภาพเฟเซอร
4.1.5 วงจรไฟฟากระแสสลับ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
150 นาที

75 นาที

75 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

3. แมเหล็กไฟฟา
3.1 แมเหล็ก
3.1.1 ฟลักซแมเหล็กและสนามแมเหล็ก
3.1.2 จุดสะเทินในสนามแมเหล็ก
3.2 แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟา
3.2.1 แรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มปี ระจุ
3.2.2 แรงแมเหล็กที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟา
3.2.3 สนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา
3.3 การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
3.3.1 แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.3.2 กฎของไมเคิล ฟาราเดย และกฎของเลนส
3.4 ปฏิบัติการทดลองแมเหล็กไฟฟา
3.4.1 การหาแรงกระทําตอประจุในสนามแมเหล็ก
3.4.2 การหาแรงกระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาในสนาม
แมเหล็ก
3.4.3 วงจรไฟฟา

6 คาบ

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

4.2 กําลังไฟฟาเชิงซอน
4.2.1 สมการกําลังไฟฟา
4.2.2 กําลังไฟฟาในวงจร

50 นาที

4.3 ปฏิบัติการทดลองไฟฟากระแสสลับ
4.3.1 การหาความถี่เรโซแนนซในวงจร RLC แบบอนุกรม

6 คาบ

และขนาน

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

5 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
5.1 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
100 นาที
5.1.1 การเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1.2 สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2 สมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
100 นาที
5.2.1 การสะทอนและการหักเห
5.2.2 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
5.2.3 การโพลาไรซ
5.3 ปฏิบัติการทดลองคลื่นแมเหล็กไฟฟา
6 คาบ
5.3.1 การวัดมุมตกกระทบและมุมสะทอนเพื่อสรุปกฎการสะทอน
5.3.2 การวัดมุมตกกระทบและมุมหักเหเพื่อสรุปกฎการหักเห
5.3.3 การหาความยาวคลื่นของแสงโดยการแทรกสอดและเลี้ยวเบน
6 ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
6.1 การแผรังสีของวัตถุดํา และสมมติฐานของแพลงค
6.1.1 สมบัติของวัตถุดํา
6.1.2 กฎการแผรังสี
6.1.3 สมมติฐานของแพลงค

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
60 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

์ราช

มง

คล

6.2 ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
70 นาที
6.2.1 การเกิดโฟโตอิเล็กตรอน
6.2.2 สมการของไอนสไตนสําหรับปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
6.3 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
70 นาที
6.3.1 คลื่นสสารของเดอบรอย
6.3.2 การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
6.4 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศีกษาเกี่ยวกับทฤษฎีควันตัมของแสง
6 คาบ
6.4.1 การหาความสัมพันธระหวางความเขมแสงกับจํานวนเล็กตรอน
6.4.2 การหาสัมพันธระหวางความถี่แสงกับพลังงานจลนสูงสุด
ของโฟโตอิเล็กตรอน

ฟิส

ิกส

7 ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
7.1 แบบจําลองอะตอม
7.1.1 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
7.1.2 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
7.1.3 แบบจําลองอะตอมของบอร
7.1.4 แบบจําลองอะตอมจากกลศาสตรควันตัม
7.2 นิวเคลียส
7.2.1 สมมติฐานโปรตอนและนิวตรอน
7.2.2 สัญลักษณของนิวเคลียส
7.2.3 พลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส
7.3 กัมมันตภาพรังสี
7.3.1 ชนิดของรังสี
7.3.2 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
7.3.3 กฎการสลายตัว

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

50 นาที

50 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

50 นาที

6 คาบ

์ราช

มง

คล

7.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร
7.4.1 ชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร
7.4.2 ปฏิกิริยาฟชชัน
7.4.3 ปฏิกิริยาฟวชัน
7.4.4 พลังงานจากปฏิกิริยาฟชชันและฟวชัน
7.5 ปฏิบัติการทดลองฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
7.5.1 การวัดความยาวคลื่นจากสเปกตรัม
7.5.2 การวัดสเปกตรัมของแสงและธาตุตางๆ
7.5.3 การวัดการดูดกลืนรังสี

ฟิส

ิกส

ภาคทฤษฎี 28 คาบ ภาคปฏิบัติ 42 คาบ
ทดสอบและทบทวน ภาคทฤษฎี 8 คาบ ภาคปฏิบัติ 12 คาบ
รวมทั้งสิ้น
ภาคทฤษฎี 36 คาบ ภาคปฏิบัติ 54 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1 ไฟฟาสถิต
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
1.1 แกปญหแรงระหวางจุดประจุ
50 นาที
1.1.1 บอกชนิดของประจุไฟฟา
1.1.2 อธิบายคุณสมบัติของประจุไฟฟา
1.1.3 อธิบายการเหนี่ยวนําประจุไฟฟา
1.1.4 คํานวณหาคาแรงระหวางจุดประจุตามกฎของคูลอมบ
1.2 แกปญหสนามไฟฟา
50 นาที
1.2.1 บอกความหมายของสนามไฟฟา
1.2.2 คํานวณหาคาสนามไฟฟาจากจุดประจุเดี่ยว
1.2.3 คํานวณหาคาสนามไฟฟาจากจุดประจุหลายจุดประจุ
1.2.4 คํานวณหาตําแหนงของจุดสะเทินในสนามไฟฟา
1.2.5 คํานวณหาสนามไฟฟาของประจุที่กระจายอยางตอเนื่อง
1.3 แกปญหพลังงานศักยไฟฟาและศักยไฟฟา
50 นาที
1.3.1 อธิบายพลังงานศักยไฟฟา
1.3.2 อธิบายศักยไฟฟาและความตางศักยไฟฟา
1.3.3 อธิบายศักยไฟฟาเนื่องจากจุดประจุเดี่ยว
1.3.4 อธิบายศักยไฟฟาของประจุที่กระจายอยางตอเนื่อง
1.3.5 อธิบายความสัมพันธระหวางสนามไฟฟาและความตางศักยไฟฟา
1.3.6 คํานวณหาคางานในการเคลื่อนประจุในสนามไฟฟา
1.4 เขาใจความจุไฟฟา
50 นาที
1.4.1 บอกนิยามของความจุไฟฟา
1.4.2 บอกชนิดของตัวเก็บประจุ
1.4.3 อธิบายการตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและขนาน

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

1.5 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาสถิต
1.5.1 หาชนิดและขนาดของแรงระหวางประจุไฟฟา
1.5.2 เขียนเสนแรงไฟฟาจากการทดลองสนามไฟฟา

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2 ไฟฟากระแสตรง
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
2.1 เขาใจกฎของโอหม
50 นาที
2.1.1 อธิบายนิยามของกระแสไฟฟา
2.1.2 บอกกฎของโอหม
2.1.3 อธิบายการตอตัวตานทาน
2.1 แกปญหกฎของเคอรชอฟ
100 นาที
2.1.2 บอกกฎของเคอรชอฟ
2.1.3 คํานวณหาคากระแสไฟฟาในวงจรที่ซับซอนได
2.2 แกปญหพลังงานและกําลังไฟฟา
50 นาที
2.3.1 คํานวณหาคาพลังงานไฟฟา
2.3.2 คํานวณหาคากําลังไฟฟา
2.4 เขาใจวงจร RC
2.4.1 อธิบายการไหลของกระแสไฟฟา และปริมาณประจุไฟฟาในตัวเก็บประจุ
ในวงจรRC ขณะตัวเก็บประจุกําลังเก็บประจุ
2.4.2 อธิบายการไหลของกระแสไฟฟา และปริมาณประจุไฟฟาในตัวเก็บประจุ
ในวงจรRC ขณะตัวเก็บประจุกําลังคายประจุ
2.5 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาไฟฟากระแสตรง
6 คาบ
2.5.1 หาความสัมพันธระหวางกระแสกับแรงเคลื่อนไฟฟา
2.5.2 วัดคาความตานทานจากบริดจของวีตสโตน

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

ท. 5 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

100 นาที

100 นาที

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

3 แมเหล็กไฟฟา
3.1 เขาใจแมเหล็ก
3.1.1 อธิบายฟลักซแมเหล็กและสนามแมเหล็ก
3.1.2 อธิบายการเกิดจุดสะเทินในสนามแมเหล็ก
3.2 เขาใจแรงแมเหล็กและสนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟา
3.2.1 อธิบายแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุ
3.2.2 อธิบายแรงแมเหล็กที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟา
3.2.3 อธิบายสนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา
3.3 เขาใจการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
3.3.1 อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
3.3.2 อธิบายกฎของไมเคิล ฟาราเดย และกฎของเลนส
3.4 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ แมเหล็กไฟฟา
3.4.1 อธิบายหาแรงกระทําตอประจุในสนามแมเหล็ก
3.4.2 อธิบายหาแรงกระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาในสนาม
แมเหล็ก

4 ไฟฟากระแสสลับ
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
4.1 แกปญหไฟฟากระแสสลับ
150 นาที
4.1.1 บอกสมการทั่วไปของแรงเคลื่อนไฟฟาและกระแสไฟฟาสลับ
4.1.2 อธิบายคายังผลของกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟา
4.1.3 อธิบายกฎของโอหมในวงจรไฟฟากระแสสลับ
4.1.4 อธิบายแผนภาพเฟเซอร
4.1.5 คํานวณหาปริมาณตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

4.2 เขาใจกําลังไฟฟาเชิงซอน
50 นาที
4.2.1 บอกสมการกําลังไฟฟา
4.2.2 อธิบายกําลังไฟฟาในวงจร
4.3 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ ไฟฟากระแสสลับ
6 คาบ
4.3.1 ทําการทดลองหาความถี่เรโซแนนซในวงจร RLC แบบอนุกรม
4.3.2 ทําการทดลองหาความถี่เรโซแนนซในวงจร RLC แบบและขนาน
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100 นาที

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

5. คลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1 เขาใจทฤษฎีของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1.1 อธิบายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1.2 บอกสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2 เขาใจสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.1 อธิบายการสะทอนและการหักเห
5.2.2 อธิบายการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
5.2.3 อธิบายการโพลาไรซ
5.3 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.3.1 วัดมุมตกกระทบและมุมสะทอนเพื่อสรุปกฎการสะทอน
5.3.2 วัดมุมตกกระทบและมุมหักเหเพื่อสรุปกฎการหักเห
5.3.3 หาความยาวคลื่นของแสงโดยการแทรกสอดและเลี้ยวเบน

6 คาบ

6 ทฤษฎีควันตัมเบื้องตน
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
6.1 เขาใจกฏเกณฑของการแผรังสีของวัตถุดํา และสมมติฐานของแพลงค 60 นาที
6.1.1 อธิบายสมบัติของวัตถุดํา
6.1.2 อธิบายกฎการแผรังสี
6.1.3 อธิบายสมมติฐานของแพลงค

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

์ราช

มง

คล

6.2 แกปญหปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
70 นาที
6.2.1 อธิบายการเกิดโฟโตอิเล็กตรอน
6.2.2 คํานวณหาปริมาณตางๆ ในปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
6.3 เขาใจแนวความคิดเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
70 นาที
6.3.1 อธิบายคลื่นสสารของเดอบรอย
6.3.2 อธิบายการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
6.4 ปฏิบัติการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตางๆในทฤษฎีควอนตัม 6 คาบ
6.4.1 หาความสัมพันธระหวางความเขมแสงกับจํานวนอิเล็กตรอน
6.4.2 หาสัมพันธระหวางความถี่แสงกับพลังงานจลนสูงสุด
ของโฟโตอิเล็กตรอน

ฟิส

ิกส

7 ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส
7.1 เขาใจแบบจําลองอะตอมแบบตางๆ
7.1.1 อธิบายแบบจําลองอะตอมของทอมสัน
7.1.2 อธิบายแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
7.1.3 อธิบายแบบจําลองอะตอมของบอร
7.1.4 อธิบายแบบจําลองอะตอมจากกลศาสตรควันตัม
7.2 เขาใจโครงสรางของอะตอมและนิวเคลียส
7.2.1 บอกสมมติฐานโปรตอนและนิวตรอน
7.2.2 อธิบายสัญลักษณของนิวเคลียส
7.2.3 อธิบายพลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส
7.3 แกปญหเกี่ยวกับ สารกัมมันตภาพรังสี
7.3.1 อธิบายชนิดของรังสี
7.3.2 อธิบายการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

50 นาที

50 นาที

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

50 นาที

6 คาบ

ิกส

์ราช

มง

คล

7.3.3 คํานวณหาปริมาณตางๆ จากกฎการสลายตัว
7.4 แกปญหกฏเกณฑและกระบวนการตางๆของปฏิกิริยานิวเคลียร
7.4.1 อธิบายชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร
7.4.2 อธิบายปฏิกิริยาฟชชัน
7.4.3 คํานวณหาคาพลังงานจากปฏิกิริยาฟวชันและฟวชัน
7.5 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาในระดับอะตอมของธาตุตางๆ
7.5.1 วัดความยาวคลื่นจากสเปกตรัม
7.5.2 วัดสเปกตรัมของแสงและธาตุตาง ๆ
7.5.3 วัดการดูดกลืนรังสี

ฟิส

ภาคทฤษฎี 28 คาบ ภาคปฏิบัติ 42 คาบ
ทดสอบและทบทวน ภาคทฤษฎี 8 คาบ ภาคปฏิบัติ 12 คาบ
รวมทั้งสิ้น
ภาคทฤษฎี 36 คาบ ภาคปฏิบัติ 54 คาบ

การประเมินผลรายวิชา

รายวิชานี้แบงเปน 7 หนวยเรียน แยกได 28 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาใหดําเนินการ ดังนี้
1. วิธีการ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบง
แยกคะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 คะแนน หรือรอยละ 20
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม)
10 คะแนน หรือรอยละ 10

1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 70 คะแนน หรือรอยละ 70 โดย
จัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป
ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม
กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑ ดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2
จะไดรับคาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนน ตามเกณฑ ดังนี้
80
ขึ้นไป ได ก หรือ AB
คะแนนรอยละ
75-79
ได ข หรือ +
คะแนนรอยละ
ได + หรือ B
คะแนนรอยละ
70-74
ได ข หรือ C+
คะแนนรอยละ
65-69
ได ค หรือ C
คะแนนรอยละ
60-64
ได + หรือ D+
คะแนนรอยละ
55-59
ได ค หรือ D
คะแนนรอยละ
50-54
ง+
ง

ิกส

ฟิส

3. เกณฑคาระดับคะแนน

์ราช

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา

ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน
น้ําหนักคะแนน
พุทธิพิสัย

คะแนนรายหนวย

ความรู – ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใช

สูงกวา

ทักษะพิสัย

คล
มง

ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียส

10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

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
ไฟฟาสถิต
ไฟฟากระแสตรง
แมเหล็กไฟฟา
ไฟฟากระแสสลับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน

์ราช

เลขที่หนวย

คะแนนรายหนวย
และน้ําหนักคะแนน

ก
ข
ค

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

70 14 14
20 หมายเหตุ
10
100

14

14

14

