
ประมวลการสอนรายวิชา
รหัสวิชา PHYS0110 ชื่อวิชา ฟสิกส 1

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2559
1. รายวิชาระดับ
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

2. ประเภทของรายวิชา
 วิชาบังคับ  วิชาเลือก
 อ่ืนๆ

3. ลักษณะวิชา
 วิชาบรรยาย  วิชาปฏิบัติการ
 อ่ืนๆ

4. วิชาบังคับกอน -
5. รายวิชาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชา ทุกสาขา
6. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ภาควิชา/บัณฑติศึกษา ภาควิชาฟสิกส
คณะ วิทยาศาสตร

7. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
8. จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนตอสัปดาห

บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติการ 0 ช่ัวโมง
ศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง

9. อาจารยผูสอน (ใหระบุคร้ังที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ)
9.1 อาจารยเยาวมาลย  รพิพันธุ (สอนครั้งท่ี 1-15 , 100 %)

10. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)1
ปริมาณฐาน หนวย เวกเตอรเ บ้ืองตน การเคล่ือนท่ีดวย

ความเรงคงตัวในหน่ึงมิติ การเคล่ือนท่ีบนระนาบ แรง กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตัน ทอรก สมดุล กลศาสตรของระบบอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสาร งาน พลังงาน กฎอนุรักษ
พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษโมเมนตัม การเคล่ือนท่ีแบบหมุน
กฎอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม การเคล่ือนท่ีแบบส่ัน การเคล่ือนท่ี
แบบคล่ืน กลศาสตรของไหล ความรอนและ กฎอุณหพลศาสตร
11. วัตถุประสงคของรายวิชา

11.1 เพือ่ใหนักศึกษามีทักษะในการคนควาหาความรูดวย
ตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

11.2 มีความเขาใจถึงกฎพื้นฐานของธรรมชาติเกี่ยวกับ
กลศาสตร  คลื่น  สมบัติเชิงกลของสสาร  ความรอน
และกฎอุณหพลศาสตร

11.3 สามารถนําความรูไปใชในการศึกษาตอ  และ
แกปญหาทางดานวศิวกรรมสาขาตางๆ  ที่ตองใชความรูที่
เกี่ยวของได
12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีน

เปนสําคัญ (เลือกอยางนอย 1 ขอ)
 การทํารายงาน  การทําวจิัย/การทําโครงงาน
 การทํางานเปนกลุม  การอภิปราย/การสัมมนา
 การประชุมปฏิบัตกิาร  การฝกปฏิบัต/ิการฝกประสบการณ
 การจัดนทิรรศการ  การใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
 การศึกษาดูงาน  การทาํกิจกรรม เชน เกม สถานการณ

จําลอง ละคร บทบาทสมมติ เปนตน
 อื่นๆ (ระบุ)

13. ตํารา Principles of Physics , Halliday & Resnick

14. ตําราประกอบ/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
Principles of Physics , Serway & Jewett

15. สื่อการสอน
 โปรเจ็กเตอร
 คอมพิวเตอรรวมกันโปรเจก็เตอร
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธติ
 สื่ออเิล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)
 อื่นๆ (ระบุ)

16. การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอน
 ระบบ E-Learning/ E-Testing
 โปรแกรมนําเสนอทีม่ีภาพเคลือ่นไหว
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี

แผนดีวีด ีเปนตน)
 โปรแกรมเฉพาะทาง
 อื่นๆ (ระบุ)

17. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (เลือกอยางนอย 1 ขอ)2
 การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
 การเรียนรูแบบรวมมอื (Co-operative Learning)
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
 การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning)

18. การวัดผลและประเมินผล3

- คะแนนเก็บ/คะแนนเขาช้ันเรียน 45 %
- คะแนนปฏิบัติการ (ถามี) - %
- คะแนนสอบกลางภาค 25 %
- คะแนนสอบประจําภาค 30 %
- อ่ืนๆ (ระบุ) - %

แผนการสอน
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ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2559
คร้ังท่ี เร่ือง กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ

1
เวกเตอร นิยามปริมาณฐาน การกระจัด ระยะทาง
ความเร็ว อัตราเร็ว ความเรง การเคล่ือนท่ีดวยความเรง
คงตัวในแนวตรง

กิจกรรมในหองเรียน
1. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนมากกวา 80% หากเขา

เรียนนอยกวา 80% จะไดคะแนนกิจกรรมเปนศูนย

F – QAO – 061
แกไขครั้งท่ี 3

1คําอธิบายรายวิชา  บอกถึงขอบเขต เนือ้หาของวิชาโดยสรุปที่พอเขาใจไดควรเปนเนื้อหาที่มาจากหลักสตูรที่ไดรับอนุมัตแิลว
2หากรายวิชามกีารจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนถอืวามี
การจดัการเรียนการสอนทีใ่ชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3การวัดผลและประเมินผลใหบอกวิธกีารสอบวิธีการแบงคะแนน ลักษณะขอสอบ วธิีการตัดเกรด



2 กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหวางมวล
2. นักศึกษาท่ีเขาเรียนหลังเวลาเริ่มเรียน 30 นาที ถือ

วานักศึกษาขาดเรียน
3. ทํากิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในหองเรียน
4. นําเครื่องคํานวณ ไมบรรทัด มาดวยทุกครั้ง

กิจกรรมนอกหองเรียน
การบานตามท่ีไดรับมอบหมาย

3 แรงดึงเชือก นํ้าหนัก แรงระหวางมวล
แรงระหวางผิวสัมผัสและสมดุลของแรง

4 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไตล การเคล่ือนท่ีแนววงกลม
และการประยุกต

5 นิยามงาน งานของแรงลัพธและพลังงานจลน
แรงอนุรักษ พลังงานศักย และกฎอนุรักษพลังงาน

6 นิยามโมเมนตัม กฎอนุรักษโมเมนตัม
เชิงเสน การชนแบบตางๆ และการประยุกต

7 การเคล่ือนท่ีแบบหมุน นิยามโมเมนตความเฉื่อย
โมเมนตัมเชิงมุม และกฎอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม

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

8 การเคล่ือนท่ีแบบฮารโมนิกเชิงเดียว(SHM)
ลูกตุมอยางงาย การส่ันแบบหนวงและฟอรซ

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบเครื่อง
แตงกายของนักศึกษา

การสงงานและการบาน
นักศึกษาตองถายสําเนาบัตรนักศึกษาแนบมาดวย
ทุกครั้ง

9 การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน การสะทอน หักเห เล้ียวเบน
แทรกสอดของคล่ืน คล่ืนน่ิง

10 เสียง หูและการไดยิน การส่ันพอง บีตส
ปรากฏการณดอปเปลอร คล่ืนกระแทก

11 สมบัติของของเหลว ความตึงผิว ความหนืด ความดัน กฎ
อารคิมีดีส กฎพาสคัล กฎเบอรนูลีร

12
ความรอน อุณหภูมิ กฎอุณหพลศาสตรขอท่ี 0
การถายโอนความรอน
การขยายตัวเม่ือไดรับความรอน

13 กฎของแกส ทฤษฎีจลนของแกส พลังงานภายใน
กฎอุณหพลศาสตรขอท่ี 1

14 กฎอุณหพลศาสตรขอท่ี 2 เครื่องกลความรอน
เครื่องสูบความรอน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ COP

15 ทบทวน

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

หมายเหตุ 1. วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง วิชาปฏิบัติการ สอนไมต่าํกวา 10 ครั้ง และไมเกนิ 15 ครั้ง
2. กรณรีายวิชาบรรยายที่มีการสอนปฏิบัติการ (วิชามี *) ใหทําแผนการสอนแยกเปน 2 สวน ค ือ แผนการสอนบรรยาย และแผนการสอนปฏิบัติการ
3. ผูสอนสามารถแกไข หรอืปรับตารางแผนการสอน ใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

ผูจัดทํา ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน
( อ. เยาวมาลย รพิพันธุ )

29 / ธ.ค. / 59
___/_____ /_____

ผูอนุมัติ ผูบริหารสาขาวชิา
( ดร.สมพงษ  เลีย่งโรคาพาธ )

29 / ธ.ค. / 59


