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ประมวลการสอนรายวิชา
รหัสวิชา

PHYS7102
ภาคการศึกษา
2

ชื่อวิชา
Physics II
ปการศึกษา 2559

1. รายวิชาระดับ
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
2. ประเภทของรายวิชา
 วิชาบังคับ  วิชาเลือก
 อื่นๆ
3. ลักษณะวิชา
 วิชาบรรยาย  วิชาปฏิบัติการ
 อื่นๆ
4. วิชาบังคับกอน
ไมมี
5. รายวิชาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
6. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา ฟสิกส
คณะ วิทยาศาสตร
7. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต
8. จํานวนชั่วโมงที่สอนตอสัปดาห
บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ - ชั่วโมง
ศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง
9. อาจารยผสู อน (ใหระบุครั้งที่และสัดสวนการสอน กรณีแบงหัวขอ)
9.1
9.2

ดร.สมพงษ เลี่ยงโรคาพาธ

(สอนครั้งที่ 1-15, 100%)
(สอนครั้งที่
, %)

10. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)1

Electrostatic; Coulomb’s law; Gauss’s laws; Biot &
Savart’s law; Ampere’s law; Ohm’s law; Basic DC circuits;
Faraday’s law; Maxwell’s law; Alternating current; Basic
electronics; Light and modern Physics.

11. วัตถุประสงคของรายวิชา
11.1 เพื่อใหนักศึกษารูจักคนควาหาความรูดวยตนเองจาก
กิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
11.2 มีความเขาใจถึงกฎพื้นฐานของธรรมชาติเกี่ยวกับ
ไฟฟา แมเหล็ก วงจรไฟฟากระแสตรงและสลับ แสง
และฟสิกสสมัยใหม
11.3 สามารถนําความรูไปใชในการศึกษาตอ และ
แกปญหาทางดานวิศวกรรมสาขาตาง ๆ ที่ตองใช
ความรูที่เกี่ยวของได

1

12. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
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 Physics for Scientists and Engineers with
Modern Physics, Ninth Edition, Raymond A. Serway
and John W. Jewett, Jr., (Brooks/Cole)
14. ตําราประกอบ/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Principle of Physics 9th edition, Halliday & Resnick,
(Wiley)
15. สื่อการสอน
 โปรเจ็กเตอร

 คอมพิวเตอรรวมกันโปรเจ็กเตอร
 ชุดการสอน/ชุดการทดลอง/ชุดสาธิต
 สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน แถบบันทึกภาพ/เสียง ดีวีดี วีซีดี เปนตน)

 อื่นๆ (ระบุ)

16. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
 ระบบ E-Learning/ E-Testing
 โปรแกรมนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหว
 การจัดเก็บภาพการเรียนการสอนลงบนตัวกลาง (เชน เว็บไซต แผนวีซีดี

แผนดีวีดี เปนตน)
 โปรแกรมเฉพาะทาง
 อื่นๆ (ระบุ)

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)

คําอธิบายรายวิชา บอกถึงขอบเขต เนือ้ หาของวิชาโดยสรุปที่พอเขาใจไดควรเปนเนื้อหาที่มาจากหลักสูตรที่ไดรับอนุมัตแิ ลว
หากรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ/หรือใช E-learning /เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนถือวามี
การจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3
การวัดผลและประเมินผลใหบอกวิธกี ารสอบวิธีการแบงคะแนน ลักษณะขอสอบ วิธีการตัดเกรด
2
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รหัสวิชา

PHYS7102
ภาคการศึกษา

ครั้งที่

2

แผนการสอน
ชื่อวิชา
ปการศึกษา

เรื่อง

1

Static electric and electric field

2

Gauss’s law and electric potential

3

Dielectric material and capacitors

4

Electric current

5

DC circuits

6

Magnetic field

7

Sources of magnetic field and Biot-Savart’s law
สอบกลางภาค วัน ที่ เดือน

8

Faraday’s law

9

Inductance and Ampere’s law

10

AC circuits and electromagnetic wave

11

Geometric optics and image formation

12

Wave optics

13

Quantum physics

14

Atomic physics

15

Nuclear physics
สอบประจําภาค วัน ที่ เดือน

ผูจัดทํา
(

หมายเหตุ

ดร.สมพงษ เลี่ยงโรคาพาธ
29 / 12 / 2559

ผูสอน/หัวหนาคณะผูสอน ผูอนุมัติ
(
)

Physics II
2559
กิจกรรม/งานมอบหมาย/อื่นๆ
- ทําแบบฝกหัด
- ทํางานตามที่มอบหมายในหองเรียน
- สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต / ทํา
การบานทํารายงานในหัวขอที่กําหนด
ตามความสนใจของนักศึกษา

พ.ศ เวลา น.
- ทําแบบฝกหัด
- ทํางานตามที่มอบหมายในหองเรียน
- สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต / ทํา
การบานทํารายงานในหัวขอที่กําหนด
ตามความสนใจของนักศึกษา

พ.ศ เวลา น.

ดร.สมพงษ เลี่ยงโรคาพาธ
29 / 12 / 2559

ผูบริหารสาขาวิชา
)

1. วิชาบรรยาย สอนใหครบ 15 ครั้ง วิชาปฏิบัติการ สอนไมตา่ํ กวา 10 ครั้ง และไมเกิน 15 ครั้ง
2.
3.

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

