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รายวชิา7ฟิสิกส์วศิวกรรม I     

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

711106  ฟิสิกส์วศิวกรรม I    (Physics EngineeringI) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

จ านวน 3 หน่วยกิต 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตร    วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
ประเภท       วชิาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ     ผศ.  วรวทิย ์ รัตนวงษ ์                                                                    
อาจารยผ์ูส้อน             ผศ.  วรวทิย ์ รัตนวงษ ์                             

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี1/ ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
8. สถานท่ีเรียน    
คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

    อาคาร21 หอ้ง 21406  กบัอาคาร10 หอ้ง 10403 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

1 สิงหาคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์วศิวกรรมอยา่งเพียงพอท่ีสามารถน าไปประยกุตก์บัศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของรายวชิาท่ีตอ้งการน าวชิาฟิสิกส์วศิวกรรม I 
ไปเป็นวชิาบงัคบัก่อน 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

 เวกเตอร์   กลศาสตร์การเคล่ือนท่ี  การเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรงและเส้นโคง้  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  
การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  งาน  ก าลงั  พลงังาน  โมเมนตมั  โมเมนตค์วามเฉ่ือย  สมการแห่งการหมุน  ทอร์ก  
โมเมนตมัเชิงมุม  การกล้ิง  การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์  การซอ้นกนัของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์  
การออสซิลเลตแบบแดมป์  การออสซิลเลตดว้ยแรง  สมบติัของสสาร  การจ าแนกคล่ืน  สมการคล่ืนน่ิง  
บีตส์ ความเขม้เสียง  ระดบัความเขม้เสียง  ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  การส่งผา่นความร้อน  
สมการก๊าซอุดมคติ  กฎแห่งอุณหพลศาสตร์  กลจกัรความร้อน   คุณสมบติัทางกายภาพของของไหล  
การพยงุ  กฎของปาสคาล  การวดัความดนั   สมการแห่งความต่อเน่ือง  สมการแบร์นุยย ี 
การวดัอตัราการไหล 

  
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง 15ชัว่โมง/ภาคการศึกษา                   -           คน้ควา้เพิ่มเติม   
ทบทวนและท าแบบฝึกหั
ดดว้ยตนเอง   90 ชัว่โมง      
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     - อาจารยผ์ูส้อน ติดประกาศตารางเวลาหนา้หอ้งพกัและบอกผา่นนกัศึกษาทุกคนในชั้นเรียน  
     - อาจารยผ์ูส้อนจะใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที 
ซกัถามนกัศึกษาถึงปัญหาหรือขอ้สงสัยในการเรียนการสอนของสัปดาห์ท่ีแลว้ เพื่อใหค้  าปรึกษา แนะน า 
และตอบขอ้สงสัยนั้นในชัว่โมงแรก ก่อนท าการเรียนการสอนในหวัขอ้ต่อไป    
     - อาจารยผ์ูส้อนจะใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที ใหค้  าปรึกษา แนะน า 
และตอบขอ้ซกัถามต่างๆในชัว่โมงสุดทา้ยของการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ 
 

 
หมวดที ่4      การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

-  มีวนิยั   ตรงต่อเวลา  และซ่ือสัตยสุ์จริต 
-  เคารพกฎ   ระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
-  เคารพสิทธิ และรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 

        1.2 วธีิการสอน  

                - บรรยายแทรกเสริมระหวา่งชัว่โมงการเรียนการสอน 

1.3 วธีิการประเมินผล 

-  สังเกตพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
               - ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมในการวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาโจทยท่ี์ไดรั้บมอบหมายร่วมกนั 

 

 2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 ตอ้งมีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีของเน้ือหาวชิาฟิสิกส์วศิวกรรมI  ตามค าอธิบายรายวชิา   
สามารถน าความรู้มาอธิบายปัญหาต่างๆ ได ้  รวมทั้งตอ้งท าโจทยท่ี์เป็นแบบฝึกหดัได ้
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       2.2 วธีิการสอน 

             -  การบรรยาย ใชก้ารเขียนกระดาน  คู่กบั การใช ้Power  point    
             - สุ่มนกัเรียนใหอ้อกมาท าตวัอยา่งในชั้นเรียน   และใหน้กัเรีนท าการบา้นกบัแบบฝึกหดัทบทวน  
 และน ามาส่งในวนัเวลาท่ีก าหนด 

            - ยกตวัอยา่งเหตุการณ์ในวชิาฟิสิกส์จาก วดีีโอจริง 

       2.3   วธีิการประเมินผล 

             -  สอบกลางภาค  สอบยอ่ย และสอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

        3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 -  พฒันาความสามารถในการเขา้ใจทฤษฎี และหลกัการทางฟิสิกส์เพื่อน าไปใชก้บังานวศิวกรรม 
              - พฒันาความสามารถในการวเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทย ์

        3.2 วธีิการสอน 

               - สอนตวัอยา่งท่ีมีล าดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นข้ึน  เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะในการแกปั้ญหา  

               - ใหโ้จทยท่ี์เป็นขอ้สอบเก่าเป็นการบา้น 

        3.3 วธีิการประเมินผล 

 - ตรวจการบา้นท่ีมอบหมายใหท้ า 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

      4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา                                                       

            - ใหมี้การช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหาโจทยต์วัอยา่ง  ท่ีอาจารยม์อบหมายใหท้ า  
ระหวา่งนกัศึกษาท่ีจบจากมธัยมศึกษาตอนปลาย  และท่ีจบจากระดบัปวช.และปวส.ต่อเน่ือง 
             - พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ทางวชิาร่วมกบัผูอ่ื้น 

       4.2 วธีิการสอน 

              -ใหแ้บบฝึกหดัเพื่อใหฝึ้กคิด หรือช่วยกนัคิดในขอ้ท่ีค่อนขา้งยาก  

4.3 วธีิการประเมินผล 

 - สังเกตการแกปั้ญหาในระหวา่งการวเิคราะห์ปัญหาโจทยท่ี์ไดรั้บมอบหมาย  
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

            - การแกส้มการทางคณิตศาสตร์ และการใชเ้คร่ืองคิดเลขอยา่งถูกตอ้ง 
             - พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  

       5.2 วธีิการสอน 

          - การใหโ้จทยแ์บบฝึกหดั  และใหน้กัศึกษาคน้ควา้โจทยเ์พิ่มเติมทางอินเตอร์เนต  
           - ใชs้immulation ของปัญหาทางฟิสกส์ในเร่ืองท่ีสังเกตไดย้าก  มาแสดงใหน้กัเรียนดู 

5.3 วธีิการประเมินผล 

         - ประเมินโดยตรวจสอบจากผลค าตอบท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาโจทยบ์นกระดาน 
         - ตรวจการบา้นท่ีมอบหมายใหท้ า 
 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด    บทที่ กจิกรรม/การบ้าน  

1 เวกเตอร์และการเคล่ือนที ่
- เวกเตอร์และคุณสมบติัของเวกเตอร์ 
- กลศาสตร์การเคล่ือนท่ี 

      -     การเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรงดว้ยความเร่งคงท่ี 

     1 ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
1.เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบ
บเส้นตรงดว้ยความเร่
งคงท่ี 

2 - การตกแบบอิสระ 
- การเคล่ือนท่ีเป็นเส้นโคง้ 
- กฎการเคล่ืนท่ีของนิวตนั 

 1(ต่อ) ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
2.เร่ืองกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั   

3         -      การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
        -      งาน   ก าลงั   พลงังาน 
        -       การคงตวัของพลงังาน 

 1(ต่อ)      ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
3.เร่ืองงาน ก าลงั 
พลงังาน 
และการคงตวัของพลั
งงาน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด    บทที่ กจิกรรม/การบ้าน  
4 
 
 
 

      

        -      การดล   โมเมนตมั 
        -      การคงตวัของโมเมนตมั 
 

 
การเคล่ือนทีข่องวตัถุแข็งเกร็ง 
- โมเมนตค์วามเฉ่ือย 
-  สมการของการหมุนดว้ยความเร่งเชิงมุมคงท่ี 

 

 1(ต่อ)    
 
 
 
    
  2 

ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
4.เร่ืองโมเมนตมั 
การดล 
และการคงตวัของโมเ
มนตมั 
 
ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
5.เร่ืองสมการของการ
หมุนดว้ยความเร่งเชิง
มุมคงท่ี 

5         -       ทอร์ก    
        -       งาน  ก าลงั   พลงังานจลน์ของการหมุน                            

  -       การคงตวัของพลงังานของวตัถุแขง็เกร็ง 
 

2(ต่อ) ใหก้ารบา้นชุดท่ี6. 
เร่ืองทอร์กและพลงังา
น 
 

6 -    โมเมนตมัเชิงมุม 
-      การคงตวัโมเมนตมัเชิงมุม 
-      การกล้ิง 

2(ต่อ) ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
7.เร่ืองการกล้ิง 

7 การเคล่ือนท่ีแบบแกว่งกวดั 
- การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ 
- สมการของการเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ 
- พลงังานของการเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ 
- ลูกตุม้นาฬิกาอยา่งง่าย 

3 ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
8.เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบ
บออสซิลเลต 

8                                สอบกลางภาค   
9 - การซอ้นกนัของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ 

- การออสซิลเลตแบบแดมป์ 
       -      การออสซิลเลตดว้ยแรง 

3(ต่อ) ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
9.เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบ
บออสซิลเลต 

10 การเคล่ือนทีแ่บบคล่ืน 4 ใหก้ารบา้นชุดท่ี10.เร่ื
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด    บทที่ กจิกรรม/การบ้าน  

- ชนิดของคล่ืน 
- สมการการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
- สมบติัของสสาร 
- ความเร็วของคล่ืนตามยาว และคล่ืนตามขวาง 

องสมการการเคล่ือน
ท่ีของคล่ืน 

11        -     คล่ืนน่ิง    บีตส์ 
       -     ความเขม้เสียง   ระดบัความเขม้เสียง 
       -     ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ 

4(ต่อ) ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
11.เร่ือง ปรากฏการณ์  
ดอปเปลอร์ 

12  ความร้อน 
- การส่งผา่นความร้อน  คือ การน าความร้อน    

การพาความร้อน   และ  การแผรั่งสีความร้อน 
- สมการของก๊าซอุดมคติ 

5 ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
12.เร่ือง 
การส่งผา่นความร้อน 

13 - ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 
- งานท่ีก๊าซท า 
- กฎ ของอุณหพลศาสตร์ 
- กลจกัรความร้อน 
 

5(ต่อ) ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
13.เร่ืองกฎของอุณหพ
ลศาสตร์  

14 กลศาสตร์ของไหล 
- คุณสมบติัทางกายภาพของของไหล 
- ความตึงผวิ 
- ความดนัในของไหล   และการวดัความดนั 
- กฎของปาสคาล 
- แรงลอยตวั 

6 ใหก้ารบา้นชุดท่ี 
14.เร่ืองความดนัในข
องไหล 
และการวดัความดนั  

15 - ความหนืด 
- ชนิดของการไหลของของไหล 
- สมการแห่งความต่อเน่ือง 
- สมการแบร์นุยย ี
- การวดัอตัราการไหล 

6(ต่อ) ใหก้ารบา้นชุดท่ี 15.  
เร่ืองสมการแบร์นุยยี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด    บทที่ กจิกรรม/การบ้าน  
16 สอบปลายภาค   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมิน วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนการประเมิน 

1 
-  สอบกลางภาค 
-  สอบปลายภาค   
-  สอบยอ่ย 3 คร้ัง                                                     

8    
16   

6,10,14                                                                          

30% 
30% 

                     30% 

2.              -  การส่งการบา้น และเขา้เรียน                             ตลอดภาคเรียน                      10% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
       1. เอกสารประกอบการสอนวชิาฟิสิกส์วศิวกรรมI    
       2. Serway A.&Beichner J., “Physics  for  Science and Engineers  with Modern Physics”,  Fifth  
edition,  Saunders  College  Publishing.,2000. 
       3. Hallidays D.,Resnick R. & Walker J., “ Fundamentals  of  Physics”, Seventh  edition,  John 
Wiley & Sons., 2005. 
        4.  Halpern A., “3000  Solved  Problems in Physics”, International  edtion., 1988. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
              1. Serway A.&Beichner J, “Physics for science and Engineers with Modern Physics”, fifth edition,  
        Saunders   Collage Pulihing.,2000.     

2. Hallidays D.,Resnick R.& Walker J, “Fundamentals of  Physics”, forth edition,John Wiley &sons.,   
1988 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไม่มี 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
        1.  แบบประเมินการจดัการเรียนการสอน 
        2.  ขอ้เสนอแนะผา่นแบบประเมินการจดัการเรียนการสอน  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          1.  การตรวจการบา้นท่ีมอบหมายใหท้ าส่ง 
          2.  ผลการสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน  
              มีแนวทางกวา้งๆ  ดงัน้ี 
            1.   พฒันาส่ือการสอนใหค้รอบคลุมเน้ือหาของรายวชิา  
            2.   ปรับปรุงการสอนใหเ้ร็วข้ึน หรือชา้ลง ข้ึนกบัการตอบสนองของนกัศึกษาในแต่ละตอน  
            3.   การอธิบายทฤษฎีไปพร้อมกบัยกตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัในรูปแบบของวดีีโอ 
หรือ น าการจ าลองเหตุการณ์โดยคอมพิวเตอร์มาอธิบายใหน้กัเรียนดู     
            4.   สรุปเฉพาะสมการท่ีตอ้งน าไปใชใ้นแต่ละบท  แลว้ใหต้วัอยา่งประกอบหลายตวัอยา่ง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา   

        ดูจากคะแนนเฉล่ียของผลการสอบ 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
1. เพื่อป้องกนัไม่ใหน้กัศึกษาเขา้สาย  และทิ้งหอ้งเรียนระหวา่งเรียน 

ดงันั้นจึงตอ้งมีการตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้ชั้นเรียนระหวา่งเรียน  
และท าตามระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียนของนกัศึกษาท่ีไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบถา้เวลาเรียนไม่ครบ 80%       

2. 
ใหน้กัศึกษาออกมาท าโจทยท่ี์ยกตวัอยา่งใหบ้นกระดานโดยท าคนเดียวหรือท าเป็นกลุ่มเพื่อเป็นการฝึกคิดแกปั้
ญหาใหเ้ป็นล าดบัขั้นตอน   รวมไปถึงโจทยแ์บบฝึกหดั    
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