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  ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) 
คณะวิทยาศาสตร              ภาควิชาฟสิกส 
 
 1. รหัสวิชา PHY122     
 2. จํานวนหนวยกิต 3(0-3)  
 3. ช่ือวิชา ปฏิบัติการฟสิกส1 
 4. ภาคการศึกษาที่ 1 
 5. ปการศึกษา 2550 
 6. ผูเรียน นักศึกษากลุมคณะวิศวกรรมศาสตร                   จํานวนนักศึกษา    200   คน 
 7. ผูสอน กลุม 11-14     ผ.ศ.กาญจนา  จันทรประเสริฐ, ผ.ศ.เสมา สอนประสม, 
       อ.พิศมัย  จินันทุยา  
8. ผูรับผิดชอบวิชา อ.พิศมัย  จินันทุยาและผ.ศ.เสมา  สอนประสม  
9. เง่ือนไขรายวิชา วิชาบังคับรวม ; PHY 121 ฟสิกส:กลศาสตร  ความรอนและเทอรโมไดนามิกส 
10. ลักษณะวิชา วิชาเฉพาะ 
11. วัน-เวลาสอน   สถานที่ ปฏิบัติ        กลุม 11  พุธ  13.00-16.00  น. หอง 4-222 
         กลุม 12  พฤหัส  13.00-16.00  น. หอง 4-222 
         กลุม 13  ศุกร  13.00-16.00  น. หอง 4-222 
         กลุม 14  พุธ  16.00-19.00  น. หอง 4-222 
12. เน้ือหารายวิชา  

รายละเอียดการเรียนจะประกอบไปดวยการเรียนในสวนที่เปนปฏิบัติการทดลองพื้นฐาน, การเรียนแบบใชปญหาเปนพื้นฐาน และ
การเรียนโดยใชโครงงานเปนพื้นฐาน ซ่ึงในแตละลักษณะกิจกรรมการเรียนรูจะมีเกณฑการใหคะแนนบงชี้อยางชัดเจน โดยเนื้อหา
การเรียนจะครอบคลุมในสวนของกลศาสตร  ของไหล และเทอรโมไดนามิกส 

 
13. ประมวลการเรียนรายวิชา 
 13.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ  การวัด 
2.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ เวกเตอรตําแหนง 
3.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ในแนวราบ 
4.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
5.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน 
6.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ สมดุลแรง 
7.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิก 
8.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ แรงลอยตัว 
9.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ โดยการทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความรอน 
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10.  เพ่ือใหนักศึกษานําความรูในขอ  1  ถึง ขอ  9  เปนพื้นฐานในการนําไปประยุกต ใชในการเรียนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ในระดับสูงตอไป 

13.2  เนื้อหา 
การทดลองเรื่องที่ 1  การวัดและเลขนัยสําคัญ       
การทดลองเรื่องที่ 2  เครื่องมือวัดความยาวอยางละเอียด  
การทดลองเรื่องที่ 3 ความคลาดเคลื่อนในการวัด 
การทดลองเรื่องที่ 4 เวกเตอรตําแหนง 
การทดลองเรื่องที่ 5  การเคลื่อนท่ีในแนวราบ  
การทดลองเรื่องที่ 6 การเคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง  
การทดลองเรื่องที่ 7 การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  
การทดลองเรื่องที่ 8 แรงเสียดทาน   
การทดลองเรื่องที่ 9 การชน  
การทดลองเรื่องที่ 10  จุดศูนยกลางมวล  
การทดลองเรื่องที่ 11  โมเมนตความเฉื่อย  
การทดลองเรื่องที่ 12  ชุดทดลองสมดุลแรง  
การทดลองเรื่องที่ 13 ความยืดหยุน 
การทดลองเรื่องที่ 14  การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิก 
การทดลองเรื่องที่ 15  แรงลอยตัว 
การทดลองเรื่องที่ 16  ความตึงผิว 
การทดลองเรื่องที่ 17  การนําความรอน 
การทดลองเรื่องที่ 18  ความสัมพันธระหวางปริมาตรและอุณหภูมิของกาซ 

ภาคปฏิบัติการ 
สัปดาหที่ วันเดือนป หัวขอ หมายเหตุ 

1 4-8 มิ.ย. 50 Brief  Lab+การทดลองที่1 *หัวขออาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมของเวลา 

2 11-15 มิ.ย. 50 การทดลองที่2 **ในวันหยุดนักขัตฤกษใดๆ ใหอ.ผูสอน
นัดหมายการหยุดเรียนและสอนชดเชย
กับนศ.แตละกลุม 

3 18-22 มิ.ย. 50 การทดลองที่4  
4 25-29 มิ.ย 50 การทดลองที่5  
5 2-6 ก.ค.50 การทดลองที่6+(สงเคาโครง โครงงาน)  
6 9-13 ก.ค.50 การทดลองที่7  
7 16-20 ก.ค.50 การทดลองที่9+(ตรวจรายงานบทที่1)  

8-9 23 ก.ค.- 3 ส.ค.50 หยุดLAB เนื่องจากสอบกลางภาค  

10-11 6 -17 ส.ค.50 หยุดLAB เนื่องจากกีฬามหาวิทยาลัย
โลก 

 

12 20-24 ส.ค. 50 การทดลองที่12  
13 27-31 ส.ค 50 การทดลองที่14+(ตรวจรายงานบทที่2)  
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14 3-7 ก.ย 50 การทดลองที่15  
15 10-14  ก.ย. 50 การทดลองที่18+(สงรายงานบทที่1-5)  
16 17-21 ก.ย. 50 เสนอโครงงาน  
17 24-28 ก.ย. 50 ซอมLAB  
18 1-5 ต.ค. 50 สอบปฏิบัติ  

14. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 14.1 วิธีการสอน �  มีการสาธิต 
   �  มีการทําโครงการ 
   � มี problem based learning 
   �  Activity based  learning 
 14.2 กระบวนการเรียนรู �   self directed approach  
   �   problem based approach 
15. สื่อการสอน �   แผนโปรงใส  
   �   online 
16. การวัดผลการเรียนรู  

การวัดผล 
คะแนนทั้งหมด  100% แบงน้ําหนักวัด     ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบ  วัดจากการทดลอง      30% 
2. การศึกษาคนควาดวยตนเองวัดจาก project  30%  
3. ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาเชิงวิเคราะห วัดจากสอบปฏิบัติ  40%  

 
การประเมินผล 
จากคะแนนรวมทั้งหมด  100%  โดยนักศึกษาไดรับการประเมินผล  F  เมื่อคะแนนรวม  <  40%  สวนเกรด           
D →A  จะประเมินแบบอิงกลุม นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์สอบ ,ไมเขาสอบปฏิบัติ  Lab  ไดรับการประเมินผลเกรด  F 
 

17.รายชื่อเอกสารประกอบอางอิง 
 17.1  หนังสือบังคับ 

กาญจนา   จันทรประเสริฐ, ปฏิบัติการฟสิกส : กลศาสตร ของไหล และความรอน  ,  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลัยรังสิต. 

17.2 หนังสืออานเพิ่มเติม 
Alonso,Marcelo. And  Finn, Edward J. Physics ,1st.ed.New York:Addison-Wesly,1992 
Halliday, David.  and   others,   Fundamental For Physics,4thed,   New York :John 

Wiley&Sons,Inc,1993 
Hygh D. Young , Roger A. Freedmen , T.R. Sandin and A. Lewis Ford , University 

Physics , 9th Edition , Addison – wesley Publishing company , Inc , USA , 
1996. 

Surway,Raymoud A. Physics force Scientishs and Engineer. Tokyo : Halt-Saunbders  
Japan,1982. 
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18. งานประจําสัปดาห 
 สอบความกาวหนาโครงงาน 3 ครั้ง จะแจงกําหนดภายหลัง 
ขอปฏิบัติอื่นๆ  ในการศึกษา 

1. นักศึกษาตองเซ็นชื่อในใบลงคะแนนทุกครั้งเมื่อเขาหองเรียน    นักศึกษาเขาหองเรียนสายไดไมเกิน  15  นาท ี
2. นักศึกษาที่มาสายตั้งแต  16-30  นาที  จะถือวา "มาสาย" มาสาย 2 ครั้งถือเปนขาด 1 ครั้งไมอนุญาตใหนักศึกษาที่มา

สายเกิน  30  นาที  เขาหองปฏิบัติการ  และถือวาขาดเรียน ในปฏิบัติการนั้นๆ    
3. นักศึกษาที่ขาดเรียน  หรือมาสาย ตามขอ 2 และ 3  มากกวา  2  ครั้ง    จะไมมีสิทธิ์สอบ 
4. ไมอนุญาตใหนักศึกษาแตงกายไมถูกตอง  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เขาปฏิบัติการโดยเด็ดขาด 
5. การสงรายงาน ผลการทดลอง ใหสงในวันทดลอง 
6. การออกจากหองปฏิบัติการตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนทุกครั้ง 

 


