หลักสูตรรายวิชา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13-080-131 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
PHYSICS I FOR ENGINEERS

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ลักษณะรายวิชา

1. รหัสและชื่อ
2. สภาพรายวิชา
3. ระดับรายวิชา
4. พื้นฐาน
5. เวลาศึกษา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

6. หนวยกิต
7. จุดมุง หมายรายวิชา

13-080-131 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
PHYSICS I FOR ENGINEERS
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 1
54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี 3 คาบตอสัปดาห ปฏิบัติ - คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 หนวยกิต
1. เขาใจหลักการพื้นฐานทางฟสิกส ตามหัวขอตางๆในคําอธิบาย
รายวิชา
2. แกปญหาทางฟสิกสได และประยุกตวิชาฟสิกส 1สําหรับวิศวกร
กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมๆ ได
3. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร

8. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ
อนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร
ของไหล สมบัติเชิงกลของสาร ความรอนและอุณ หพลศาสตรเบื้ องตน คลื่น
และคลื่นเสียง

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รายการ

เวลา

ท. 3 คาบ
20 นาที

50 นาที

30 นาที

50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

1. เวกเตอร
1.1 เวกเตอรและสเกลาร
1.1.1 ปริมาณสเกลาร
1.1.2 ปริมาณเวกเตอร
1.2 การรวมเวกเตอร
1.2.1 การรวมเวกเตอรโดยใชแผนภาพ
1.2.2 การรวมเวกเตอรโดยการคํานวณ
1.3 เวกเตอรหนึ่งหนวย
1.3.1 เวกเตอรหนึ่งหนวย
1.3.2 องคประกอบของเวกเตอร
1.4 การคูณเวกเตอร
1.4.1 ผลคูณแบบสเกลาร
1.4.2 ผลคูณแบบเวกเตอร

คล

รหัส

2. แรงและการเคลื่อนที่
2.1 ความเร็วและความเรง
2.1.1 เวกเตอรบอกตําแหนง
2.1.2 การกระจัด
2.1.3 ความเร็ว
2.1.4 ความเรง
2.2 การเคลื่อนที่แบบตางๆ
2.2.1 การเคลื่อนที่เปนเสนตรงดวยความเร็วคงที่
2.2.2 การเคลื่อนที่เปนเสนตรงแบบมีความเรง
2.2.3 การเคลื่อนที่บนระนาบและโปรเจกไตล

ท. 5 คาบ
40 นาที

70 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

2.3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
2.3.1 การเคลื่อนที่ดวยความเร็วเชิงมุมคงที่
2.3.2 การเคลื่อนที่แบบมีความเรงเชิงมุม
2.4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.4.1 กฎขอที่ 1
2.4.2 กฎขอที่ 2
2.4.3 กฎขอที่ 3
2.4.4 แรงสูศูนยกลาง

70 นาที

์ราช

มง

คล

ท. 4 คาบ
70 นาที

ฟิส

ิกส

3. โมเมนตัมและพลังงาน
3.1 การดลและโมเมนตัม
3.1.1 การดล
3.1.2 โมเมนตัม
3.1.3 กฎการอนุรักษโมเมนตัม
3.2 งานและกําลัง
3.2.1 งาน
3.2.2 กําลัง
3.3 ทฤษฎีงาน – พลังงาน
3.3.1 พลังงานศักย
3.3.2 พลังงานจลน
3.3.3 การอนุรักษพลังงาน

70 นาที

4. ระบบอนุภาค
4.1 การเคลื่อนที่ของจุดศูนยกลางมวลของระบบอนุภาค
4.1.1 จุดศูนยกลางมวล
4.1.2 การเคลื่อนที่ของจุดศูนยกลางมวล
4.1.3 มวลลดทอน

30 นาที

100 นาที

ท. 5 คาบ
80 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

4.2 โมเมนตัมและพลังงานของระบบอนุภาค
4.2.1 โมเมนตัมของระบบอนุภาค
4.2.2 พลังงานของระบบอนุภาค
4.3 การชนกันของระบบอนุภาค
4.3.1 การชนใน 1 มิติ
4.3.2 การชนใน 2 มิติ

85 นาที

85 นาที

ท. 5 คาบ
50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

5. การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
5.1 โมเมนตัมเชิงมุม
5.1.1 โมเมนตัมเชิงมุม
5.1.2 ทอรก
5.1.3 ความสัมพันธระหวางทอรกกับโมเมนตัมเชิงมุม
5.2 โมเมนตของความเฉื่อย
5.2.1 โมเมนตความเฉื่อย
5.2.2 โมเมนตของความเฉื่อยของวัตถุรูปทรงตางๆ
5.2.3 ทฤษฎีแกนขนานและแกนตั้งฉาก
5.3 พลศาสตรการหมุน
5.3.1 การเคลื่อนที่แบบหมุน
5.3.2 พลังงานจลนของการหมุน
5.3.3 การอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม
5.4 สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
5.4.1 จุดศูนยถวง
5.4.2 เงื่อนไขการสมดุล

80 นาที

60 นาที

60 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

มง

ท. 5 คาบ
150 นาที

100 นาที

ท. 5 คาบ
50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

7 กลศาสตรของไหล
7.1 สมบัติเชิงกลของสาร
7.1.1 ความเคนและความเครียดดึง
7.1.2 ความเคนและความเครียดบัลค
7.1.3 ความเคนและความเครียดเฉือน
7.2 สถิตยศาสตรของไหล
7.2.1 ความหนาแนน
7.2.2 ความดัน
7.2.3 กฎของปาสคาล
7.3 พลศาสตรของไหล
7.3.1 สมการความตอเนื่อง
7.3.2 สมการของเบอรนูลลี
7.3.3 ความหนืด

คล

6. การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
6.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
6.1.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
6.1.2 สมการการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
6.1.3 พลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
6.2 การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกที่ถูกหนวงและมีแรงบังคับ
6.2.1 การออสซิลเลตที่ถูกหนวง
6.2.2 การออสซิลเลตที่มีแรงบังคับ

80 นาที

120 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

ท. 5 คาบ
30 นาที

50 นาที

85 นาที

85 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

8 ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
8.1 ปริมาณความรอน
8.1.1 อุณหภูมิและความรอน
8.1.2 ความจุความรอน
8.2 การถายโอนความรอน
8.2.1 การถายโอนความรอนโดยการนํา
8.2.2 การถายโอนความรอนโดยการพา
8.2.3 การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี
8.3 ทฤษฎีจลนของกาซ
8.3.1 กฎของกาซ
8.3.2 ทฤษฎีจลนของกาซ
8.4 อุณหพลศาสตรเบื้องตน
8.4.1 พลังงานภายใน
8.4.2 กฎขอที่ 1 ของอุณหพลศาสตร
8.4.3 กฎขอที่ 2 กับกระบวนการตางๆ
9 คลื่นและคลื่นเสียง
9.1 การเคลื่อนที่ของคลื่น
9.1.1 ชนิดของคลื่น
9.1.2 สมการการเคลื่อนที่ของคลื่น
9.1.3 สมบัติของคลื่น
9.1.4 คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุน
9.1.5 คลื่นนิ่ง
9.2 คลื่นเสียง
9.2.1 ธรรมชาติของเสียง
9.2.2 เสียงกับการไดยิน
9.2.3 ปรากฏการณของเสียง

ท. 5 คาบ
125 นาที

125 นาที

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รายการ

เวลา

ิกส

์ราช

มง

คล

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

ฟิส

รหัส

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

ท. 3 คาบ
20 นาที

50 นาที

30 นาที

50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. เวกเตอร
1.1 เขาใจเวกเตอรและสเกลาร
1.1.1 อธิบายปริมาณสเกลาร
1.1.2 อธิบายปริมาณเวกเตอร
1.2 แกปญหาการรวมเวกเตอร
1.2.1 อธิบายการรวมเวกเตอรโดยใชแผนภาพ
1.2.2 อธิบายการรวมเวกเตอรโดยการคํานวณ
1.3 เขาใจเวกเตอรหนึ่งหนวย
1.3.1 อธิบายเวกเตอรหนึ่งหนวย
1.3.2 อธิบายองคประกอบของเวกเตอร
1.4 แกปญหาการคูณเวกเตอร
1.4.1 หาคาการคูณเวกเตอรที่ใหผลลัพธเปนสเกลาร
1.4.2 หาคาการคูณเวกเตอรที่ใหผลลัพธเปนเวกเตอร

2. แรงและการเคลื่อนที่
ท. 5 คาบ
2.1 เขาใจความเร็วและความเรง
40 นาที
2.1.1 อธิบายเวกเตอรบอกตําแหนง
2.1.2 อธิบายการกระจัด
2.1.3 อธิบายความเร็ว
2.1.4 อธิบายความเรง
2.2 แกปญหาการเคลื่อนที่แบบตางๆ
70 นาที
2.2.1 คํานวณหาคาตางๆของการเคลื่อนที่เปนเสนตรงดวยความเร็วคงที่
2.2.2 คํานวณหาคาตางๆของการเคลื่อนที่เปนเสนตรงแบบมีความเรง
2.2.3 คํานวณหาคาตางๆของการเคลื่อนที่บนระนาบและโปรเจกไตล

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

2.3 แกปญหาการเคลื่อนที่แบบวงกลม
70 นาที
2.3.1 คํานวณหาคาตางๆของการเคลื่อนที่ดวยความเร็วเชิงมุมคงที่
2.3.2 คํานวณหาคาตางๆของการเคลื่อนที่แบบมีความเรงเชิงมุม
2.4 แกปญหากฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
70 นาที
2.4.1 อธิบายกฎขอที่ 1
2.4.2 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช กฎขอที่ 2
2.4.3 อธิบายกฎขอที่ 3
2.4.4 อธิบายแรงสูศูนยกลาง

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

3. โมเมนตัมและพลังงาน
ท. 4 คาบ
3.1 แกปญหาการดลและโมเมนตัม
70 นาที
3.1.1 อธิบายการดล
3.1.2 อธิบายโมเมนตัม
3.1.3 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช กฎการอนุรักษโมเมนตัม
3.2 เขาใจงานและกําลัง
30 นาที
3.2.1 อธิบายงาน
3.2.2 อธิบายกําลัง
3.3 แกปญหาทฤษฎีงาน – พลังงาน
100 นาที
3.3.1 อธิบายพลังงานศักย
3.3.2 อธิบายพลังงานจลน
3.3.3 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช การอนุรักษพลังงาน
4. ระบบอนุภาค
4.1 เขาใจการเคลื่อนที่ของจุดศูนยกลางมวลของระบบอนุภาค
4.1.4 อธิบายจุดศูนยกลางมวล
4.1.5 อธิบายการเคลื่อนที่ของจุดศูนยกลางมวล
4.1.6 อธิบายมวลลดทอน

ท. 5 คาบ
80 นาที

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

4.2 เขาใจโมเมนตัมและพลังงานของระบบอนุภาค
85 นาที
4.2.1 อธิบายโมเมนตัมของระบบอนุภาค
4.2.3 อธิบายพลังงานของระบบอนุภาค
4.3 เขาใจการชนกันของระบบอนุภาค
85 นาที
4.3.3 อธิบายการชนใน 1 มิติ
4.3.4 อธิบายการชนใน 2 มิติ
5. การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
ท. 5 คาบ
5.1 เขาใจโมเมนตัมเชิงมุม
50 นาที
5.1.1 อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม
5.1.2 อธิบายของทอรก
5.1.3 อธิบายความสัมพันธระหวางทอรกกับโมเมนตัมเชิงมุม
5.2 เขาใจโมเมนตของความเฉื่อย
80 นาที
5.2.1 อธิบายโมเมนตความเฉื่อย
5.2.2 อธิบายโมเมนตของความเฉื่อยของวัตถุรูปทรงตางๆ
5.2.3 อธิบายทฤษฎีแกนขนานและแกนตั้งฉาก
5.3 แกปญหาพลศาสตรการหมุน
60 นาที
5.3.1 อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุน
5.3.2 อธิบายพลังงานจลนของการหมุน
5.3.3 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช กฎการอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม
5.4 แกปญหาสมดุลของวัตถุเกร็ง
60 นาที
5.3.1 อธิบายจุดศูนยถวง
5.3.2 อธิบายเงื่อนไขการสมดุล
6.

การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
6.1 เขาใจการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
6.1.1 อธิบายการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
6.1.2 อธิบายสมการการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก
6.1.3 อธิบายพลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก

ท. 5 คาบ
150 นาที

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

6.2 เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกที่ถูกหนวงและมีแรงบังคับ
6.2.1 อธิบายการออสซิลเลตที่ถูกหนวง
6.2.2 อธิบายการออสซิลเลตที่มีแรงบังคับ

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

7 กลศาสตรของไหล
ท. 5 คาบ
7.2 สมบัติเชิงกลของสาร
50 นาที
7.1.1 อธิบายความเคนและความเครียดดึง
7.1.2 อธิบายความเคนและความเครียดบัลค
7.1.3 อธิบายความเคนและความเครียดเฉือน
7.2 แกปญหาสถิตยศาสตรของไหล
80 นาที
7.2.1 อธิบายความหนาแนน
7.2.2 อธิบายความดัน
7.2.3 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช กฎของปาสคาล
7.3 แกปญหาพลศาสตรของไหล
120 นาที
7.3.1 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช สมการความตอเนื่อง
7.3.2 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช สมการของเบอรนูลลี
7.3.3 อธิบายความหนืด

จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

8 ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
ท. 5 คาบ
8.2 เขาใจปริมาณความรอน
30 นาที
8.2.1 อธิบายอุณหภูมิและความรอน
8.2.2 อธิบายความจุความรอน
8.3 เขาใจการถายโอนความรอน
50 นาที
8.3.1 อธิบายการถายโอนความรอนโดยการนํา
8.3.2 อธิบายการถายโอนความรอนโดยการพา
8.3.3 อธิบายการถายโอนความรอนโดยการแผรังสี
8.4 แกปญหาทฤษฎีจลนของกาซ
85 นาที
8.4.1 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช กฎของกาซ
8.4.2 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช ทฤษฎีจลนของกาซ
8.5 แกปญหาอุณหพลศาสตรเบื้องตน
85 นาที
8.5.1 อธิบายพลังงานภายในของระบบ
8.5.2 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช กฎขอที่ 1 ของอุณหพลศาสตร
8.5.3 คํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของ โดยใช กฎขอที่ 2 กับกระบวนการตางๆ
9 คลื่นและคลื่นเสียง
9.2 แกปญหาการเคลื่อนที่ของคลื่น
9.2.1 อธิบายชนิดของคลื่น
9.2.2 อธิบายสมการการเคลื่อนที่ของคลื่น
9.2.3 อธิบายสมบัติของคลื่น
9.2.4 อธิบายคลื่นกลในตัวกลางยืดหยุน
9.2.5 อธิบายคลื่นนิ่ง
9.3 คลื่นเสียง
9.3.1 อธิบายธรรมชาติของเสียง
9.3.2 อธิบายเสียงกับการไดยิน
9.3.3 อธิบายปรากฏการณของเสียง

ท. 5 คาบ
125 นาที

125 นาที

จุดประสงคการสอน
รายการ

เวลา

ิกส

์ราช

มง

คล

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

ฟิส

รหัส

42 คาบ
12 คาบ
54 คาบ

การประเมินผลรายวิชา

รายวิชานี้แบงเปน 9 หนวยเรียน แยกได 28 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาใหดําเนินการ ดังนี้
1. วิธีการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแยก
คะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 10 คะแนน หรือรอยละ 10
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม)
10 คะแนน หรือรอยละ 10

1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 80 คะแนน หรือรอยละ 80 โดยจัด
แบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป
ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม

3. เกณฑคาระดับคะแนน

กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑ ดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ
ไดรับคาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนน ตามเกณฑ
80
คะแนนรอยละ
ขึ้นไป ได ก หรือ
75-79
คะแนนรอยละ
ได ข หรือ
คะแนนรอยละ
ได + หรือ
70-74
คะแนนรอยละ
ได ข หรือ
65-69
คะแนนรอยละ
ได ค หรือ
60-64
คะแนนรอยละ
ได + หรือ
55-59
คะแนนรอยละ
ได ค หรือ
50-54
ง+
ง

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา

2 จะ
ดังนี้
AB
+

B
C+
C
D+
D

รวมทั้งสิ้น

สูงกวา

ทักษะพิสัย

ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
คลื่นและคลื่นเสียง

การนําไปใช

คล
มง

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย

์ราช

ก

กลศาสตรของไหล

ฟิส

เวกเตอร
แรงและการเคลื่อนที่
โมเมนตัมและพลังงาน
ระบบอนุภาค
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต

ความเขาใจ

พุทธิพิสัย

ความรู – ความ

และน้ําหนักคะแนน

คะแนนรายหนวย

น้ําหนักคะแนน

ชื่อหนวย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข
ค

คะแนนรายหนวย

ิกส

เลขที่หนวย

ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน

5
10
8
8
10
10
8
10
11

1
2
1
2
1
1
2
1

2
3
3
2
4
4
3
3
4

1
3
2
2
3
3
3
3
4

1
2
2
2
2
2
2
2
2

-

80 11 28
10 หมายเหตุ
10
100

24

17

-

ฟิส
ิกส
์ราช
มง
คล

