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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา ฟส 101 ฟิสิกสเ์บื้ องตน้ 1 

ภาควิชา ฟิสิกส ์

คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา  ฟส 101 ฟิสิกสเ์บื้ องตน้ 1 

2. จ านวนหน่วยกิต                บรรยาย   3 หน่วยกติ     3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด หมวดวิชา

เฉพาะ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

                                        

ดร.สริิ สริินิลกุล 
ดร.เข้ม พุ่มสะอาด 
ดร.ทรงศักด์ิ พงษ์หิรัญ 

ดร.โชคชัย พุทธรักษา 
ดร.                    

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี)  ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี)  ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  อาคารเรียนรวม  มศว องครักษ์   

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 1 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียน 

 มีความรู้ ในหลักการพ้ืนฐาน และทฤษฎีทางฟิสิกส ์เพียงพอที่จะศึกษาวิชาอื่นๆ ต่อไป 
 สามารถประยุกต์ความรู้ทางฟิสกิสใ์นการแก้ปัญหาเชิงค านวณและเชิงปฏบัิติการ 
 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitudes) และเจตนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี รวมทั้งมีเจตคติ

ที่ดีต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือความอยู่รอดของมวลมนุษย์ 
 มีทกัษะด้านการสื่อสารและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสบืค้นข้อมูลได้ 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา 

 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้รายวิชามีเน้ือหาสาระสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2553 โดยปรับให้มีการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์เข้ากับโจทย์ใน

รูปแบบและมุมมองที่ทนัสมัย สามารถพัฒนานิสติให้มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ได้ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

เวคเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแขง็เกรง็ การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ

ไหล การเคล่ือนที่แบบคล่ืน เสยีง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอน

เสริม 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

บรรยาย 3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์  

หรือ 

45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

ไม่มี ไม่มีการฝึกปฏบัิติงานภาคสนาม 6  ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสติ (เฉพาะรายที่

ต้องการ) ทุกวันศุกร์ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1. มีความซ่ือสตัย์สจุริต รอง 

2. มีระเบียบวินัย หลัก 

3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รอง 

4. เคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น รอง 

5. มีจิตสาธารณะ รอง 

1.2  วิธกีารสอน 

1. บอกข้อตกลงเกี่ยวกบัการเข้าห้องเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 

2. สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมจากการบรรยายและยกตัวอย่าง 

         3. จัดให้มกีารท างานเป็นกลุ่ม และ/หรือ การศึกษาด้วยตนเอง 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานของนิสติ ตามข้อก าหนดและตามเวลา 

2. ตรวจผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ดา้นความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ ความรับผิดชอบ 

1. มีความรู้พ้ืนฐานทาง ฟิสิกส ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธบิายหลักการ  

    และ ทฤษฏใีนศาสตร์เฉพาะ 

หลัก 

2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิสกิส์ วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ หลัก 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านฟิสกิส ์

และฟิสกิสป์ระยุกต์ 

รอง 

4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รอง 

2.2  วิธกีารสอน   
1.  การบรรยาย และมีการถาม-ตอบรายบุคคลโดยการสุ่ม 

2.                                                                                         
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2.3  วิธกีารประเมินผล   

1. การตรวจผลงาน ได้แก่ การบ้าน การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 

2. การสอบถามในช้ันเรียน 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ  

 วิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

หลัก 

2. น าความรู้ทางฟิสกิส ์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ 

 กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

หลัก 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ

ประสบการณ์ทางภาคปฏบัิติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

รอง 

3.2  วิธกีารสอน    

การบรรยายในช้ันเรียน  การท าโจทย์  และการเรียนรู้จากกรณีปัญหา  

3.3  วิธกีารประเมินผล     

1. การตรวจผลงานโดยพิจารณาจากการบ้านและข้อสอบที่ให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้วย

หลักการและน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

2. การสอบถามในช้ันเรียน  

 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี รอง 

2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  รอง 

3.  สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานได้ 

รอง 

4.2  วิธกีารสอน 
1. ก่อนการเรียนการสอน มีการก าหนดข้อปฎิบัติต่างๆ เมื่ออยู่ในห้องเรียน 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยมอบหมายงานกลุ่ม และงานรายบุคคล เช่น น าตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกบั

รายวิชามาวิเคราะห์ร่วมกนั 

4.3  วิธกีารประเมินผล   

 1. สงัเกตพฤติกรรมการปฎิบัติตัวในห้องเรียนของนิสติ 

 2. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี

 ความคิดเหน็แตกต่าง 

3. การให้นิสติประเมินซ่ึงกนัและกนั 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล  

    การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

รอง 

2. มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

รอง 

3. มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสมและจ าเป็น 

รอง 

4.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและเกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

   และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

หลัก 

5.2  วิธกีารสอน  

1. แนะน าการค้นคว้าและการศึกษาด้วยตนเอง โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถ

เลือกแหล่งข้อมูลให้เหมาะสม 

 2. มอบหมายงานที่ต้องอาศัยการสบืค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3  วิธกีารประเมินผล   

ติดตามและตรวจผลงานที่มอบหมายโดยการค้นคว้าเพ่ิมเติม 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 สปัดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 - แจก course syllabus พร้อมอธบิายเน้ือหา

รายวิชา และท าความตกลงร่วมกนัเกี่ยวกบัข้อ

ปฏบัิติต่างๆ และเกณฑก์ารประเมิน 

- เวกเตอร์ 

3 การอภิปรายในช้ันเรียน 

บรรยาย 

มอบหมายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

2-3 แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 

              

4 โมเมนตัมและพลังงาน 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน  

              

  
 

5-6 การเคล่ือนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบ

อนุภาคและวัตถุแขง็เกรง็ 

3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 
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 สปัดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 

7-8 การเคล่ือนที่แบบสั่น 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 

              

 

9 สอบกลางภาค 3 การตรวจผลงาน               

 

10 สมบัติของสสาร 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 

              

 

11-12 กลศาสตร์ของไหล 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 

              

  

13 การเคล่ือนที่แบบคล่ืน 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 

              

 

14 เสยีง 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 

              

 

15-16 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 3 บรรยาย 

มอบหมายงาน 

              

 

17 สอบปลายภาค 3 การตรวจผลงาน               
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม    

1. มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

2. มีระเบียบวินัย 

3.มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

การเข้าช้ันเรียน 

และสงัเกต 

พฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา - 

- 

- 

4. เคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 

5. มีจิตสาธารณะ 

การประเมิน 

ซ่ึงกนัและกนั 
 

 

 

- 

- 

 

ด้านความรู้    

1. มีความรู้พ้ืนฐานทาง ฟิสิกสวิ์ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ที่จะน ามาอธบิาย 

หลักการและทฤษฏใีนศาสตร์เฉพาะ 

2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทาง ฟิสกิสวิ์ทยาศาสตร์

และ/หรือคณิตศาสตร์ 

3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้

ใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านฟิสกิส์ 

4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ 

ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

การบ้าน 

การตอบค าถาม 

ในช้ันเรียน 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

สงัเกตพฤติกรรม 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

สปัดาห์ที่9 
สปัดาห์ที่ 17 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

ร้อยละ 10 

 

 

ร้อยละ 45 

ร้อยละ 45 

- 

 

- 

ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล 

ตามหลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

2. น าความรู้ทางฟิสกิส ์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ

สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ

ประสบการณ์ทางภาคปฏบัิติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

สงัเกตพฤติกรรม 

 

การตรวจผลงาน 
 

 
การประเมิน 

ซ่ึงกนัและกนั 
 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีภาวะผู้น าโดยสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น า

และสมาชิกที่ดี 

2. มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและองค์กร 

3. สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมของ

องค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้ 

 

 

สงัเกตพฤติกรรม 

การประเมิน 

ซ่ึงกนัและกนั 
 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

- 

- 

- 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือ

การวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2. มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ 

   อื่นเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและเกบ็ 

    รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสทิธภิาพและเหมาะสม 

    กบัสถานการณ์ 

 

 

สงัเกตพฤติกรรม 

แ ะตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

 เอกสารประกอบการสอนส าหรับรายวิชา PY101 ภาควิชาฟิสกิส ์คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
 หนังสือเรียนฟิสกิสพ้ื์นฐานช้ันปีที่ 1 ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกบัเน้ือหาที่

เรียน เช่น 
1. Physics  for Scientists & Engineers with Modern Physics , 6

th
edition, Serway, R.A., 

Saunders College Publishing,1996. 

2. Fundamental of Physics, 7
th
edition, Halliday, D. , John Wiley & Sons,Inc.2005. 

3. Physics with modern physics, 2
nd
edition,Wolfson R., Pasachoff  ,Jay M.,Harper Collins 

College Publisher, 1995. 

4. University Physics, extended version with Modern Physics, 9
th
edition,Young H.D., 

Freedman R.A., Addison-Wesley Publishing Company , Inc. ,1996. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

 เอกสารประกอบการสอนส าหรับรายวิชา PY101 ภาควิชาฟิสกิส ์คณะวิทยาศาสตร์ มศว บนระบบ 
ATutor 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า  ไม่มี 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

การเปิดโอกาสให้นิสติประเมินอาจารย์ผู้สอนตามแบบประเมิน  ปค 003 รวมถึงประเมินประสทิธภิาพ

การสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจาก 

1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

2. การประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนของนิสติในช้ันเรียน 

ทั้งน้ีให้ยึดวิธกีารและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  รวมทั้งมีการประเมินหลายคร้ัง เพ่ือความน่าเช่ือถือของ

ผลที่ได้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพ่ือประมวลความคิดเหน็ของนิสติ สรุปปัญหา และ แนว

ทางแก้ไขในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและสอดคล้องกบัความสนใจของนิสติรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติให้

เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอน   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1.  น าข้อคิดเหน็ของนิสติจากข้อ 1 กลยุทธก์ารประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนิสติ                

มาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง  ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2  กลยุทธก์ารประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม

เทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย  ปรับวิธกีารเรียนการสอน 

และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 


