มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อรายวิชา
4011301

ฟิ สิ กส์ 1

2 จานวนหน่ วยกิต 3(3-0-6)
3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชา บังคับ

4 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร. ภัททิรา หอมหวล

5 ระดับการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของชั้นปี ที่ 1

6 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7 รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ปฏิบตั ิการณ์ฟิสิ กส์ 1

8 สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9 วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม่ ีการปรับปรุงครั้งล่าสุ ด
1 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เกิดความเข้าใจหลักและทฤษฎีพ้นื ฐานของวิชาฟิ สิ กส์ เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะที่สาคัญใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และ เกิดความเข้าใจถึงอิทธิ พลทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อมวลมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพิ่มการ test เพื่อทดสอบการเข้าใจของนักศึกษาระหว่างเรี ยน และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในงานฟิ สิ กส์ การเคลื่อนที่และแรง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของ
ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติเชิงกลของสสาร สถิตศาสตร์ และพลศาสตร์ ของไหล การสั่นและ
ปรากฏการณ์คลื่น ไฟฟ้ าสถิตและไฟฟ้ ากระแส ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ

2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
จานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย ปฏิบัติ
3
ไม่มี
ไม่มี
6

3 ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
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1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.2 มีระเบียบวินยั

2 วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
- จะสอดแทรกหรื อยกตัวอย่างประกอบระหว่างเรี ยน
- กาหนดหลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิ บตั ิให้นิสิตต้องถื อปฏิ บตั ิในการเรี ยนวิชานี้ เช่ น การตรงต่อเวลา การมี
วินยั ในห้องเรี ยน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- นักศึกษาต้องไม่ทุจริ ตในการสอบหรื อการลอกการบ้านหรื องานของผูอ้ ื่น
- นักศึกษาต้องรู ้จกั แบ่งปั นความรู ้กบั เพื่อนนิสิตด้วยกัน

3 วิธีการประเมินผล
- การเข้าเรี ยนตรงเวลา
- การปฏิบตั ิตางแนวปฏิบตั ิที่อาจารย์กาหนด
- ไม่มีการทุจริ ตในการสอบ หรื อไม่มีการลอกรายงานหรื อลอกการบ้าน

2 ความรู้
(1) ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรื อคณิ ตศาสตร์
(2) วิธีการสอน
-บรรยายประกอบการอภิปรายในหลักการ และทฤษฎีทางฟิ สิ กส์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ในชีวติ ประจาวันที่พบเห็น มีสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็ น
ต้น
- มอบหมายให้อ่านหนังสื อ วารสาร ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต พร้อมทั้งทาแบบฝึ กหัดทางด้านฟิ สิ กส์
(3) วิธีการประเมิน
- ทดสอบความเข้าใจโดยจะมีการสอบย่อย รวมทั้งวัดความรู ้ โดยการสอบกลางภาคเรี ยนและการสอบ
ปลายภาคเรี ยน

3 ทักษะทางปัญญา
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(1) ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) วิธีการสอน
- ในการสอนจะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาได้เข้าใจปั ญหาที่เชื่ อมโยงกับหลักการหรื อทฤษฎี
มอบหมายปั ญหาให้นกั ศึกษาฝึ กวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยอิงบนหลักการและ/หรื อทฤษฎีอย่างถูกต้อง
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของ
- โดยการทดสอบจากข้อสอบ ตลอดจนนาหลักการไปปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
- ประเมินจากการแบบฝึ กหัดในห้องเรี ยน

4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา
(2) วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นกั ศึกษาทาเป็ นกลุ่ม แล้วนาเสนอในชั้นเรี ยน และต้องแนะนาให้นกั ศึกษาเข้าใจใน
การทางานร่ วมกัน
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินจากกระบวนการทางาน การจัดระบบการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน

5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(2) วิธีการสอน
- ให้นกั ศึกษาอ่านตาราภาษาอังกฤษ
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินจากรายงาน หรื องานที่ได้รับมอบหมาย ว่ามีการใช้วารสาร หนังสื อ หรื อฐานข้อมูลที่เป็ น
ภาษาอังกฤษหรื อไม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา(( 1 กรกฎาคม 2558

4

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1

2

3

4

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานสาหรับ
-บรรยายโดยใช้สไลด์
3
ฟิ สิ กส์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
-บรรยายโดยใช้สไลด์
3
ประกอบ
ดร. ภัททิรา หอมหวล
-ทดสอบย่อย
-มอบหมายงาน การบ้าน
การเคลื่อนที่สองมิติ และสาม
-บรรยายโดยใช้สไลด์
3
มิติ
ประกอบ
-ทดสอบย่อย
-มอบหมายงาน การบ้าน
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
-บรรยายโดยใช้สไลด์
3
ประกอบ
-ทดสอบย่อย

5

การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน

3

6

งานและพลังงาน

3

7

งานและพลังงาน

3
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-บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย
-มอบหมายงาน การบ้าน
-บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย
-บรรยายโดยใช้สไลด์
5

8
9

ประกอบ
-ทดสอบย่อย
-มอบหมายงาน การบ้าน
สอบกลางภาค
บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย
ดร. ภัททิรา หอมหวล

การดลและโมเมนตัม

3

10

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ ลฮาร์
มอนิก

3

บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย

11

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ ลฮาร์
มอนิก

3

บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย

12

การเคลื่อนที่แบบหมุน

3

บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย

13

การเคลื่อนที่แบบหมุน

3

14

สมบัติเชิงกลของสสาร

3

-บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย
-มอบหมายงาน การบ้าน
-บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย

15

สมบัติเชิงกลของสสาร

3
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บรรยายโดยใช้สไลด์
6

ประกอบ
-ทดสอบย่อย
16

คลื่น

3

17

บรรยายโดยใช้สไลด์
ประกอบ
-ทดสอบย่อย

สอบปลายภาค

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้ *
1.2, 2.1,3.1
1.2
1.1, 2.1
1.1, 2.1, 3.1
1.1, 2.1, 3.1

กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน การ
สอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)
มอบหมายงาน และประเมินจากงานที่ทา
พฤติกรรมต่างๆ เช่น ระเบียบวินยั การร่ วมอภิปราย
ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

กาหนดการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ที่)
2, 3, 5 , 7, 13
ทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์
8
17

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
10%
20%
30%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา(( 1 กรกฎาคม 2558
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1 ตาราและเอกสารหลัก
Young and Freeman, University Physics with modern Physics

2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
วารสารฟิ สิ กส์ โดยสมาคมฟิ สิ กส์แห่งประเทศไทย

3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ฟิ สิ กส์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์
www.sciencedaily.com
www.physicstoday.com

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นกั ศึกษาประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินของคณะในด้านการสอน สื่ อประกอบการ
สอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนอื่นๆ ซึ่ งมีผลต่อการเรี ยนรู ้ของนิสิต ตามที่
รายวิชานี้ตอ้ งรับผิดชอบ

2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินตามระบบและกลไกที่คณะกาหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง เช่น เชิ ญผูม้ ีประสบการณ์ใน
คณะมาสังเกตการสอนพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ นอกจากนี้ อาจประเมินจากการทดสอบย่อยว่านักศึกษามีความ
เข้าใจในเนื้ อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด

3 การปรับปรุงการสอน
คณะได้กาหนดการปรับปรุ งการสอน แล้วนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุ งวิธีสอน หรื อปรับปรุ งสื่ อ การ
สอบกลางภาค ก็สะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนว่าสามารถทาให้นกั ศึกษามีความเข้าใจหรื อไม่
สรุ ปคือ มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการสอน

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
รายวิชานี้จะดาเนินการทวนสอบตามกลไกของคณะในส่ วนการทวนสอบจากคะแนนสอบ และคะแนนที่
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กาหนดตามแผนการประเมิน

5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
0E1C
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