
Introduction 2/2561

551154 ฟิสิกส์-กลศาสตร์ (Physics - Mechanics) 
เน้ือหาวชิาโดยสังเขป
วิชาบงัคบัก่อน: 551151 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

การวดัและหน่วย เวกเตอร์ของแรงกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั ทฤษฎีบทงานพลงังาน 
ความร้อนแรงอนุรักษก์ารอนุรักษพ์ลงังานกล การอนุรักษโ์มเมนตมัโมเมนตมัเชิงมุมการหมุนการ
เคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกการเคล่ือนท่ีแบบกวดัแกว่ง การเคล่ือนท่ีแบบกวดัแกว่งฮาร์มอนิ
กแบบหน่วงและแบบมีแรงบงัคบั กลศาสตร์ของไหล คล่ืนกล คล่ืนเสียง และพลศาสตร์ของของ
ไหลเบ้ืองตน้ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอุณหพลศาสตร์
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
เม่ือเสร็จส้ินการเรียนในโมดูลน้ีแลว้นกัศึกษาควรท่ีจะสามารถ
1.ระบุหน่วยของปริมาณพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัประยกุตค์ณิตศาสตร์ในการหาองคป์ระกอบของเวกเตอร์ และหาเวกเตอร์ผลลพัธ์
ของเวกตอร์พลงังาน การเคล่ือนท่ี การไหล ความร้อนชนิดของการกวดัแกวง่ฮาร์มอนิกแบบหน่วง
2.ใหนิ้ยามหรือบอกความหมายของส่ิงต่อไปน้ี การกระจดั ความเร็ว ความเร่งของอนุภาคกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั งาน 
พลงังานจลน์ พลงังานศกัย ์พลงังานกล โมเมนตมั โมเมนตค์วามเฉ่ือย มุมกวาด ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม โมเมนตมั
เชิงมุม ทอร์คของแรงคาบและความถ่ีของการกวดัแกวง่ความถ่ีเรโซแนนซ์ ความยาวคล่ืนและอตัราเร็วของคล่ืนกล ความเขม้
และระดบัความเขม้เสียง ความดนัในของเหลวท่ีอยูน่ิ่ง แรงลอยตวั หลกัของปาสคาล ความหนืด อตัราการไหล สมการแห่ง
ความต่อเน่ือง หลกัของเบอร์นูลี กฎของแก๊ส และกฎของเทอร์โมไดนามิกส์
3.ประยกุตค์วามรู้แคลคูลสัเบ้ืองตน้เพ่ือค านวณหาปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ของอนุภาค
หรือของวตัถุเกร็ง
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
เม่ือเสร็จส้ินการเรียนในโมดูลน้ีแลว้นกัศึกษาควรท่ีจะสามารถ
4.ประยกุตท์ฤษฎีบทงานพลงังาน ในการหาปริมาณท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ
5.ประยกุตส์มการแห่งความต่อเน่ืองและสมการเบอร์นูลีในการหาค่าความดนัและอตัราเร็วของของไหลในอุดมคติ
6.ประยกุตส์มการสถานะของแก๊สในอุดมคติ ในการค านวณปริมาณท่ีระบุสถานะของแก๊ส
7.ประยกุตก์ฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ เพื่อค านวณหาความร้อนท่ีไหลเขา้/ออกระบบในกระบวนการท่ีเปล่ียนกลบัได้
8.ใชอุ้ปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวดัปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหารายวิชา
9.ประมาณค่าความคลาดเคล่ือนของการวดั
10.บนัทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฏิบติัการ
11.วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง

30/11/61 3

Introduction 2/2561



ผู้สอน:อาจารยอ์ภิลักษณ์ หล่อนกลาง
อาจารย์ ดร.อุเทน ลีตน อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 ห้อง EE02 เบอร์ติดต่อภายใน 4403
Email: Uthen.leeton@gmail.com, Uthenleeton@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอง่้้วน  อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 ห้อง MAE 7 เบอร์ติดต่อภายใน 4272 
e-mail: prasert.a@sut.ac.th

ต ำรำเรียน: เอกสารการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส, หนังสือ สสวท. E-book, และอื่น ๆ ตามผู้สอน
 ตารางเรียน:

วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. B2101
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วิธีกำรเรียนกำรสอน: 
บรรยาย 24 ชั่วโมง
ท าปฏิบัติการและฝึกทักษะในชั้น 24  ชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง 36 ชั่วโมง
จ านวนชั่วโมงทั้งหมด 84 ชั่วโมง
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วิธีกำรประเมินผล:
การบ้าน 10%
การสอบข้อเขียนกลางภาค 30%
การสอบข้อเขียนปลายภาค 30%
การสอบปฏิบัติและการทดลอง 30%
รวม 100%
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กำรตัดเกรด:
A 80 – 100 B+ 75 – 79
B 70 – 74 C+ 60 – 69
C 50 – 59 D+ 45 – 49
D 40 – 44 F 0 – 39 
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แผนกำรสอนบรรยำย
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สปัดาห์(วนั) หวัขอ้การสอน กิจกรรม
1 -แนะน ารายวชิา หนงัสือท่ีใช ้วตัถุประสงคว์ชิา

-แนะน าเคา้โครงการสอน ตลอดภาค
-อธิบายวธีิการใหค้ะแนน และการตดัเกรด
-ใหก้ารกระตุน้ ขอ้คิดและขอ้เตือนใจในการเรียน
บทท่ี 1 การเคล่ือนท่ี

- ช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการศึกษาวชิาน้ีท่ีมี
ต่อวชิาชีพ
-บรรยายและพาท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้ง
-สัง่การบา้น

2 บทท่ี 2 แรงและกฏของนิวตนั -บรรยายและพาท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้ง
-สัง่การบา้น

3 บทท่ี 3 งานและพลงังาน -บรรยายและพาท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้ง
-สัง่การบา้น

4 บทท่ี 4 ระบบอนุภาค โมเมนตมัและการชน
บทท่ี 5 การเคล่ือนท่ีแบบหมุน

-บรรยายและพาท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้ง
-สัง่การบา้น
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แผนกำรสอนบรรยำย
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สัปดาห์(วนั) หวัขอ้การสอน กิจกรรม
5 STEM Workshop: โมดูลความปลอดภยั

- กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 1 ของนิวตนั (ชีวติและความตายก่อและหลงัเขม็ขดันิรภยั)

- พลงังานและงาน: ท าไมตอ้งมีถุงลมนิรภยั

- กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั: การชนทา้ย

- โมเมนตมั: มุ่งความสนใจไปท่ีการชน

อ่ืน ๆ

ท ากิจกรรมการทดลอง น าเสนอโปสเตอร์
สรุปผลท่ีได ้หลกัการน าไปใชต่้อ

6 สอบกลางภาค
7 บทท่ี 6 การกวดัแกวง่ -ยกตวัอยา่งแบบฝึกหดัทา้ยเล่ม

-สั่งการบา้น
8 บทท่ี 8 สมบติัทัว่ไปของคล่ืนกล -ยกตวัอยา่งแบบฝึกหดัทา้ยเล่ม

-ส่ังการบา้น
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สปัดาห์(วนั) หวัขอ้การสอน กิจกรรม
9 บทท่ี 9 เสียง -บรรยายและพาท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้ง

-สัง่การบา้น
10 บทท่ี 10 สถิตศาสตร์ของไหล -บรรยายและพาท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้ง

-สัง่การบา้น
11 บทท่ี 11 พลศาสตร์ของของไหล -บรรยายและพาท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวขอ้ง

-สัง่การบา้น
12 STEM Workshop: โมดูลมาสนุกกบัเรา คล่ืน เสียง แสง

- หวัขอ้ท่ี 1 เสียงจากเส้นเชือกท่ีสัน่
- หวัขอ้ท่ี 2 สร้างคล่ืน
- แลบ็ทางเทอร์โมไดนามิกส์
อ่ืน ๆ

ท ากิจกรรมการทดลอง น าเสนอโปสเตอร์
สรุปผลท่ีได ้หลกัการน าไปใชต่้อ

13 สอบปลายภาค


