
ล ำดับท่ี วันท่ี เวลำ รำยกำร ห้องเรียน ช่ือ วิทยำกร

13  มีนำคม 2566 14.00  - 17.00 น. นักเรียนเข้ำท่ีพัก ณ โรงแรม Nece reiche 

09.00 - 12.15 น. (บรรยาย) แคลคูลัส P105 ผศ.ดร.บุญญฤทธ์ิ

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) แคลคูลัส P105 ผศ.ดร.บุญญฤทธ์ิ

09.00 - 12.15 น (บรรยาย) แคลคูลัส (ต่อ) P105 ผศ.ดร.บุญญฤทธ์ิ

13.30 - 16.45 น (ปฏิบัติ) การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ BSc0705
รศ.ดร.สุทธิดา     

 *น.ส.วิชชุดา

09.00 - 12.15 น (บรรยาย) กลศาสตร์ P105 อ.วนิดา

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) ระบบอนุภาค P105 อ.วนิดา

09.00 - 12.15 น (บรรยาย) แรงและการประยุกต์ใช้กฎนิวตัน P105 ผศ.ดร.นรากรณ์

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง P105 ผศ.ดร.นรากรณ์

09.00 - 12.15 น (ปฏิบัติ) โมเมนต์ความเฉ่ือยของล้อและเพลา BSc0705
รศ.ดร.สุทธิดา     

 *น.ส.นุชนาฎ

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง (ต่อ) P105 ผศ.ดร.นรากรณ์

6 19 มีนาคม 2566

09.00 - 12.15 น (บรรยาย) ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ P105 รศ.ดร.ปภาวี

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ P105 รศ.ดร.ปภาวี

8 09.00 - 12.15 น (บรรยาย) คล่ืน P105 ผศ.ดร.นรากรณ์

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) คล่ืน P105 ผศ.ดร.นรากรณ์

9 09.00 - 12.15 น (บรรยาย) คล่ืน (ต่อ) P105 ผศ.ดร.นรากรณ์

13.30 - 16.45 น (ปฏิบัติ) คล่ืนน่ิงบนเส้นเชือก BSc0705
ดร.เพราพิมพ์      

 *นายวิศรุต

10 09.00 - 12.00 น สอบเก็บคะแนน 35% (สอบทฤษฏี) P105
รศ.ดร.สุทธิดา     

 *น.ส.จินดา

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) แสงเชิงกายภาพ P105 ดร.สุรีรัตน์

11 09.00 - 12.15 น (บรรยาย) แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก P105 ดร.รัชกฤช

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) การเหน่ียวน า (กฏฟาราเดย์; กฤของเลนส์) P105 ดร.รัชกฤช

21 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

18 มีนาคม 25665

20 มีนาคม 25667

พักให้นักเรียนทบทวนเน้ือหา

15 มีนาคม 25662

16 มีนาคม 25663

17 มีนาคม 25664

ตำรำงกำรจัดอบรมค่ำย 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ระหว่ำงวันท่ี  14-31 มีนำคม 2566

สำขำวิชำฟิสิกส์

ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่

14 มีนาคม 25661



ล ำดับท่ี วันท่ี เวลำ รำยกำร ห้องเรียน ช่ือ วิทยำกร

ตำรำงกำรจัดอบรมค่ำย 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ระหว่ำงวันท่ี  14-31 มีนำคม 2566

สำขำวิชำฟิสิกส์

ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่

12 09.00 - 12.15 น (ปฏิบัติ) แนะน ามาตรวัดไฟฟ้า และไฟฟ้ากระแสตรง BSc0705
ดร.เพราพิมพ์      

 *นายวิศรุต

13.30 - 15.45 น (ปฏิบัติ) เกรตต้ิงเล้ียวเบน BSc0705
รศ.ดร.สุทธิดา     

 *น.ส.นุชนาฎ

13 26 มีนาคม 2566

14 09.00 - 12.15 น (บรรยาย) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ P105 ดร.คมฤทธ์ิ

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) อิมพีแดนซ์ ปรากฎการณ์เรโซแนนซ์ P105 ดร.คมฤทธ์ิ

15 09.00 - 12.15 น (ปฏิบัติ) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ BSc0705
ดร.เพราพิมพ์      

 *น.ส.วิชชุดา

13.30 - 16.45 น (ปฏิบัติ) ออสซิโลสโคปและเรโซแนนซ์ของ RLC BSc0705
ดร.คมฤทธ์ิ         

 *น.ส.นุชนาฎ

16 09.00 - 12.15 น (บรรยาย) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า P105 รศ.ดร.ชัชชัย

13.30 - 17.45 น (บรรยาย) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า P105 รศ.ดร.ชัชชัย

17 30 มีนาคม 2566

09.00 - 12.00 น สอบเก็บคะแนน 35% (สอบทฤษฏี) P105
รศ.ดร.สุทธิดา     

 *น.ส.จินดา

13.30 - 16.30 น สอบเก็บคะแนน 30% (สอบปฏิบัติ) BSc0705

รศ.ดร.สุทธิดา    

 *น.ส.วิชชุดา, 

น.ส.นุชนาฏ และ 

นายวิศรุต

พักให้นักเรียนทบทวนเน้ือหา

31 มีนาคม 256618

พักให้นักเรียนทบทวนเน้ือหา

29 มีนาคม 2566

28 มีนาคม 2566

27 มีนาคม 2566

25 มีนาคม 2566


