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ประมวลการสอนรายวิชา
รหัสวิชา
PHYS0110
ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
2 ปการศึกษา
1. รายวิชาระดับ
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
2. ประเภทของรายวิชา
 วิชาบังคับ  วิชาเลือก
 อื่นๆ
3. ลักษณะวิชา
 วิชาบรรยาย  วิชาปฏิบัติการ
 อื่นๆ
4. วิชาบังคับกอน
5. รายวิชาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
ทุกสาขา
6. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟสิกส
คณะ
วิทยาศาสตร
7. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
8. จํานวนชั่วโมงทีส่ อนตอสัปดาห
บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง
ศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง
9. อาจารยผสู อน (ใหระบุครั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ)

เปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ)

 การทํารายงาน
 การทํางานเปนกลุม

 การประชุมปฏิบัตกิ าร
 การจัดนิทรรศการ
 การศึกษาดูงาน
 อื่นๆ (ระบุ)

 การทําวิจัย/การทําโครงงาน
 การอภิปราย/การสัมมนา
 การฝกปฏิบัต/ิ การฝกประสบการณ
 การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
 การทํากิจกรรม เชน เกม สถานการณ
จําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน

13. ตํารา Principles of Physics , Halliday & Resnick
14. ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Principles of Physics , Serway & Jewett
15. สื่อการสอน

 โปรเจ็กเตอร
 คอมพิวเตอรรว มกันโปรเจ็กเตอร
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต
 สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)
 อื่นๆ (ระบุ)

16. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

 ระบบ E-Learning/ E-Testing
 โปรแกรมนําเสนอทีม่ ีภาพเคลือ่ นไหว
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี

9.1 อาจารยเยาวมาลย รพิพันธุ (สอนครั้งที่ 1-15 , 100 %)

แผนดีวีดี เปนตน)
 โปรแกรมเฉพาะทาง
 อื่นๆ (ระบุ)

10. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)1

ปริ ม าณฐาน หน ว ย เวกเตอร เ บื้ อ งต น การเคลื่ อ นที่ ด ว ย
ความเรงคงตัวในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่บนระนาบ แรง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน ทอรก สมดุล กลศาสตรของระบบอนุภาคและ
วัตถุแ ข็งเกร็ง สมบัติเชิง กลของสาร งาน พลัง งาน กฎอนุรัก ษ
พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน
กฎอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่
แบบคลื่น กลศาสตรของไหล ความรอนและ กฎอุณหพลศาสตร

ฟสิกส 1
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17. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ)2
 การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
 การเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
 การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning)

18. การวัดผลและประเมินผล3
- คะแนนเก็บ/คะแนนเขาชั้นเรียน
- คะแนนปฏิบัติการ (ถามี)
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบประจําภาค
- อื่นๆ (ระบุ)

11. วัตถุประสงคของรายวิชา
11.1 เพือ่ ใหนักศึกษามีทักษะในการคนควาหาความรูดวย
ตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
11.2 มีความเขาใจถึงกฎพื้นฐานของธรรมชาติเกี่ยวกับ
กลศาสตร คลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร ความรอน
และกฎอุณหพลศาสตร
11.3 สามารถนําความรูไ ปใชในการศึกษาตอ และ
แกปญ
 หาทางดานวิศวกรรมสาขาตางๆ ที่ตองใชความรูท ี่
เกี่ยวของได
าอธิบายรายวิชา ดบอกถึ
งขอบเขต
เนือ้ หาของวิ
12. ลัก12คํษณะของการจั
การเรี
ยนการสอนที
่เนชนาโดยสรุ
ผูเรียนปที่พอเขาใจไดควรเปนเนื้อหาที่มาจากหลักสูตรที่ไดรับอนุมัตแิ ลว
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หากรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนถือวามี
การจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21แผนการสอน
3
การวัดผลและประเมินผลใหรหั
บอกวิ
งคะแนน ลักษณะขอสอบ ชืวิธ่อีกวิารตั
สวิธกี ชารสอบวิ
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ชดาเกรด
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ครั้งที่
1

ภาคการศึกษา

เรื่อง

2

ปการศึกษา

เวกเตอร นิยามปริมาณฐาน การกระจัด ระยะทาง
ความเร็ว อัตราเร็ว ความเรง การเคลื่อนที่ดวยความเรง
คงตัวในแนวตรง

2559

กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ

กิจกรรมในหองเรียน
1. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนมากกวา 80% หากเขา
เรียนนอยกวา 80% จะไดคะแนนกิจกรรมเปนศูนย

2

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหวางมวล

3

แรงดึงเชือก น้ําหนัก แรงระหวางมวล
แรงระหวางผิวสัมผัสและสมดุลของแรง

4

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล การเคลื่อนที่แนววงกลม
และการประยุกต

5

นิยามงาน งานของแรงลัพธและพลังงานจลน
แรงอนุรักษ พลังงานศักย และกฎอนุรักษพลังงาน

6

นิยามโมเมนตัม กฎอนุรักษโมเมนตัม
เชิงเสน การชนแบบตางๆ และการประยุกต

7

การเคลื่อนที่แบบหมุน นิยามโมเมนตความเฉื่อย
โมเมนตัมเชิงมุม และกฎอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม

2. นักศึกษาที่เขาเรียนหลังเวลาเริ่มเรียน 30 นาที ถือ
วานักศึกษาขาดเรียน
3. ทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายในหองเรียน
4. นําเครื่องคํานวณ ไมบรรทัด มาดวยทุกครั้ง
กิจกรรมนอกหองเรียน
การบานตามที่ไดรับมอบหมาย

สอบกลางภาค วันเสารที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
8

การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกเชิงเดียว(SHM)
ลูกตุมอยางงาย การสั่นแบบหนวงและฟอรซ

9

การเคลื่อนที่แบบคลื่น การสะทอน หักเห เลี้ยวเบน
แทรกสอดของคลื่น คลื่นนิ่ง

10

เสียง หูและการไดยิน การสั่นพอง บีตส
ปรากฏการณดอปเปลอร คลื่นกระแทก

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบเครื่อง
แตงกายของนักศึกษา
การสงงานและการบาน
นักศึกษาตองถายสําเนาบัตรนักศึกษาแนบมาดวย
ทุกครั้ง

สมบัติของของเหลว ความตึงผิว ความหนืด ความดัน กฎ
อารคิมีดีส กฎพาสคัล กฎเบอรนูลีร
ความรอน อุณหภูมิ กฎอุณหพลศาสตรขอที่ 0
การถายโอนความรอน
การขยายตัวเมื่อไดรับความรอน
กฎของแกส ทฤษฎีจลนของแกส พลังงานภายใน
กฎอุณหพลศาสตรขอที่ 1

11
12
13
14

กฎอุณหพลศาสตรขอที่ 2 เครื่องกลความรอน
เครื่องสูบความรอน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ COP

15

ทบทวน

สอบประจําภาค วันอาทิตยที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผูจัดทํา

(

ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน ผูอนุมัติ

อ. เยาวมาลย รพิพนั ธุ )

29 /

ธ.ค. /

59

(

ดร.สมพงษ เลีย่ งโรคาพาธ

29 /

ธ.ค. /

___/_____1. /_____
หมายเหตุ
วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง วิชาปฏิบัติการ สอนไมตา่ํ กวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง
2.
3.

59

ผูบริหารสาขาวิชา

)

กรณีรายวิชาบรรยายที่มีการสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน คือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ
ผูสอนสามารถแกไข หรือปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

