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ชื่อนักศึกษา ___________
นามสกุล____________
ชื่อผูใชงาน ___________( เปนชื่อที่สมัครในกระดานขาว)
Email :____________
เลขที่ ______________sec___________
เรียนกับอาจารย________________
ตรวจใหคะแนน
ครั้งละ 10 คะแนน
ครั้งที่

วันที่

คะแนน

ลายเซ็นอาจารย

1
2
3
4
5
บันทึกความคิดเห็นของอาจารย
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

บทนํา-2
คํานํา
คูมือการเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส ฟสิกส 1 เลมนี้ ใชคูกับการเรียนฟสิกส 1 ในหองเรียน ซึ่ง
จะชวยเสริมใหนักศึกษาเขาใจ การเรียนการสอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ตมากยิ่งขึ้น
ฟสิกสราชมงคล (http://www.rmutphysics.com ) ไดเริ่มตนการเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ต
เปนแหงแรกของประเทศ ตั้งแตป 2543 อยางไรก็ตาม หลังจากเริ่มตนมาหลายป ผูเรียนก็ยังไมคอยเขาใจ
หลักเกณฑ การเรียนแบบนี้
ฟสิกสราชมงคล จึงจําเปนตองเขียนคูมือการเรียนเลมนี้ขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดทําการสรุป เรื่อง
ตางๆ ในโฮมเพจ ตามเนื้อเรื่องตางๆ ที่กําหนด และบันทึกการเขา ตามวันเวลา ที่ไดสรุปจริง ลงในกระทู
ที่ไดจัดเตรียมไวให รวมทั้งการฝกทําแบบฝกหัดเสริมกับการเรียนในหอง
การเรียนการสอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต มีจุดประสงคหลักคือ การเรียนรูฟสิกสดวยตนเอง
แตวาการจะไปถึงจุดประสงคนั้นได ผูเรียนตองมีวินัย และ รูจักการบังคับใจตนเอง เปนสําคัญ ซึ่งไมใชเรื่อง
งายๆ โฮมเพจฟสิกสราชมงคล จะเปนตัวชวยนักศึกษา โดยเขาตรวจสอบวันเวลา ทุกครั้งที่ทานไดเขามา
เซ็นชื่อลงเวลาในกระดานขาว
อาจารยผูตรวจ ก็จะเปนผูชวยทาน อีกทางหนึ่ง โดยการตรวจรายงานสรุป และแบบฝกหัดทายบท
ของทานวามีเนื้อหาถูกตองเหมาะสม นําวันที่ เวลา และสถานที่ ในคูมือการเรียน ไปเทียบกับ วันเวลา ใน
กระดานขาว วาตรงกันหรือไม ใหคะแนนเปนครั้งๆ เพื่อใหทานบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนฟสิกส 1
และใหทานสามารถสรางวินัยใหกับตัวของทานเอง
สัปดาหแรกที่ทานเริ่มทําอาจมีความรูสึกฝนบาง ยกตัวอยาง ไมสามารถทดลองผานเว็บได
ตรวจสอบเวลาในกระทูไมตรงกับคูมือการเรียน ไมถนัดกับการพิมพ เขียน หรือแสดงความคิดเห็น
ขอใหทานอดทนไปสักพัก สอบถามเพื่อน หรือผูสอน ทําความเขาใจ และ ใหถูกตองตามกติกา เพียง 2 –
3 สัปดาห ทานจะสนุกกับเรียนรูแบบใหมนี้ ไดดวยตนเอง
ทางทีมงานจะแกปญหาใหทานทุกขอ โดยจะทําการเฉลย ลงในอินเตอรเน็ต กอนทานสอบครึ่งเดือน
และแบบฝกหัดทายบท ที่ทานไดทํา ก็จะถูกคัดเลือก ไปทดสอบกลางเทอม และปลายเทอม อีกครั้งหนึ่ง
การแจงผลการสอบ หรือ เฉลย แนวขอสอบตางๆ ก็จะใช สื่อทางอินเตอรเน็ต แจงใหกับผูเรียนทุกทานที่ได
ลงทะเบียนในกระดานขาว อยางรวดเร็ว
Sir Isaac Newton Scientist and Mathematician 1642 - 1727
If I have been able to see further, it was only
because I stood on the shoulders of giants.
—Sir Isaac Newton ทานเซอรไอแซค นิวตัน
ถาหากขาพเจาสามารถเห็นไดไกลกวาผูอื่น นั่นก็เปนเพราะขาพเจายืนอยูบนไหลของยักษ
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ขั้นตอนและวิธีการลงโปรแกรม Adobe Flash Player
หากตองการลงโปรแกรม Adobe Flash Player ในเครื่อง PC นั้นควรจะปดโปรแกรมที่ใชงานอยูใหหมดกอน
แลว ใหเขา
ไปที่เว็บไซตของ Macromedia โดยใหคลิกที่ปุม

เขาเว็ปที่นี่ครับ
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&ogn=
EN_US-gntray_dl_getflashplayer
เมื่อเขาสูหนาเว็บไซตของ Macromedia แลวใหเลือกคลิกที่ปุม

จะทําการดาวนโหลดและลงโปรแกรม Adobe Flash Player ใหกับ Microsoft Internet Explorer โดยอัตโนมัติ
แตหาก security settings แจงเตือน ดังรูป

ใหคลิกที่ แทบสีเหลืองที่แจงเตือนนั้น แลวเลือก

install the ActiveX control จากนั้น จะปรากฎหนา ดังรูป

หากตองการลง Adobe Flash Player 9 ใหคลิกเลือก Install รอจนเสร็จสิ้น เมื่อลงเสร็จแลว ใหกด Refresh
หรือ ปุม F5 บนคียบอรด
Cradit: http://www.cat2learn.com/EITProject/content/download.htm
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วิธีการ Set up Java
คลิกที่ ไอคอน
หรือเขาเว็ปที่นี่ครับ
http://www.proton.rmutphysics.com/program-download/jre/j2re-1_3_1_18-windows-i586-i.exe

Download โปรแกรม จากฟสิกสราชมงคล มาไวที่เครื่อง คลิกที่ตัวโปรแกรม จะปรากฎหนาตาง

คลิก run

คลิก Accept

คลิก Finish เปนอันเสร็จสิ้น
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วิธีการ setup windows media
คลิกที่ไอคอน
เขาเว็ปที่นี่ครับ
http://www.proton.rmutphysics.com/program-download/Mp10setup.exe

Download โปรแกรม จากฟสิกสราชมงคล มาไวที่เครื่อง คลิกที่ตัวโปรแกรม จะปรากฎหนาตาง

คลิก run

คลิก I accept รอโปรแกรม setup จนเสร็จสิ้น
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ขั้นตอนสําคัญ
วิธีการ สมัครสมาชิกกระดานขาว คลิกเขาไปที่
http://www.electron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php

คลิกที่สมัครสมาชิก

กรอกขอมูลใหครบถวนดังตัวอยาง เสร็จแลวให ใสรหัส จําลองการตรวจสอบ

คลิกที่ตกลง และกดที่สมัครสมาชิก
ถึงจะตอบกระทูได

ตัวอยางการบันทึกลงในคูมือการเรียน
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เรื่อง การทดลองสวนประกอบของเวกเตอร
สวนประกอบของเวกเตอร

คลิกที่รูปภาพเขาสูการทดลอง
วิธีการทดลอง

กดปุม

ดูการรวมเวกเตอร

ตอบคําถามตอไปนี้
1. การรวมเวกเตอรสามารถแยกแกน x และ แกน y เปนอิสระจากกันไดหรือไม เพราะอะไร
2. A + B = ______ ใหตอบอยูในรูปของแกน x และ แกน y
ตัวอยางการตอบ
ตอบขอที่ 1. สามารถแยกออกจากกันได แกน x และ แกน y เปนอิสระจากกัน โดยรวมคาทั้งหมดดวย
วิธีบวกลบ บนแกน x และรวมคาทั้งหมดดวยวิธีบวกลบบนแกน y สุดทายนําคาทั้งสองมาบวกกันโดยใช
ทฤษฎีพิธากอรัส
ตอบขอที่ 2 ไดคา 12 หนวยบนแกน x และ 14 หนวยบนแกน y เขียนอยูในรูปของเวกเตอรไดดังนี้
12 i + 14j
วันที่ 12 เมษายน 2008 เวลา 16.44 น. ที่หองเรียนรูฟสิกสดวยตนเอง

นําวันที่ เวลา และสถานที่ ไปตอบลงในกระทู ดังนี้
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เมื่อเสร็จการทดลอง สรุปเรื่องตางๆ หรือ ทดสอบกอนเรียนหลังเรียน ที่มีในกระดานขาว ให ตอบกระทู จน
ครบทุกเรื่อง เวลาที่อยูในคูมือการเรียนและกระดานขาว ตองตรงกัน หรือผิดพลาดไดไมควรเกิน ± 20
นาที แบบฝกหัดทายบทยกเวนไมตองตอบกระทู
ทดสอบกอนเรียน วิชาฟสิกส 1
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/testonline/testonline-physics1/index.htm

(วิธีทํา ให ใสชื่อ สกุล เลือกวิชาที่สอบ และจํานวนขอ แตตองไมเกินจากที่กําหนดไว เชน
กําหนดไว 20 ขอ เวลาเลือกจํานวนขอ ใหเลือก 5 , 10 , 15 และ 20 ขอไมเกินจากนี้
เปนตน เมื่อทําเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผูทําขอสอบไดทันที
ฟสิกส 1 ของ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 100 ขอ กอนเรียน คลิกคะ
หลังเรียน คลิกคะ
เลือกทําจํานวน _______ขอ ทําได ________ขอ
เขาทดสอบ วันที่ ___________เวลา ___________สถานที่______________

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

