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ประมวลการสอนรายวิชา 

ภาควิชาฟสิกส                  คณะวิทยาศาสตร                   มหาวิทยาลัยรังสิต         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รหัสวิชา     PHY  131                           จํานวนหนวยกิต         4(3-3) 
ชื่อวิชา     ฟสิกสเบ้ืองตน   
                 (Introductory Physics)  

- เรียนในหองบรรยาย    3       ช่ัวโมง/สัปดาห 
- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง     6-9    ช่ัวโมง/สัปดาห 
- เรียนในหองปฏิบัติการ   3        ช่ัวโมง/สัปดาห 
- ศึกษาคนควาดวยตนเอง     6       ช่ัวโมง/สัปดาห 

ภาคการศึกษา       2                                                                                    ปการศึกษา     2550 
ผูเรียน       เฉพาะนักศึกษาคณะเทคโลโนยีสารสนเทศ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมสมัลติมีเดีย 
ผูสอนบรรยาย         ผศ.เสมา    สอนประสม 
ผูสอนปฏิบัติการ  1. ผศ. กาญจนา    จันทรประเสริฐ 2. ผศ.เสมา           สอนประสม 
   3. อ.ภูมิภัทร         บุปผา  4. ผศ.ปรียา         อนุพงษองอาจ 
เวลาสอน       บรรยาย 02 TH 10 :30  - 12:00 น.  หอง 4-616 

03 WF 09:00 - 10:30 น.    หอง  4-616 
        ปฏิบัติการ 12 M 16.00 - 18.50น. หอง 4-113 
   13 T 16.00  - 18.50น. หอง 4-113  
วิชาบังคับกอน      MAT  132    แคลคูลัสเบ้ืองตน 
ลักษณะวิชา    ทําไมเราจึงจําเปนตองเรียนฟสิกส  เนื้อหาเปนการศึกษาวิชาฟสิกส และการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตน เพื่อสรางรูปทรงเรขาคณิต ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาท้ังในภาคบรรยายและ
ปฏิบัติการ  จลนศาสตรของอนุภาค  จลนพลศาสตรของอนุภาค  ทอรคและสมดุลของวัตถุ   งาน  
พลังงานกล  และกําลัง   เคร่ืองกลอยางงาย  โมเมนตัม  ความยืดหยุน   ความรอนและอุณหภูมิ    อุณ
หพลศาสตร   สถิตศาสตรของของไหล  พลศาสตรของของไหลและการประยุกตใชในทาง
การแพทย    ไฟฟาสถิต  ไฟฟากระแสตรง  ไฟฟากระแสสลับ  คล่ืน   เสียง   และทัศนศาสตร  
ฟสิกสของอะตอม  ฟสิกสของนิวเคลียส   และกัมมันตรังสี   โดยจะมุงการสอนหลักการเพื่อ
นําไปสูการประยุกตใชและการพัฒนาเกมสมัลติมีเดีย 
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วัตถุประสงค     
บรรยาย  
1.  เพื่อใหนักศึกษา มีความรูถึงหลักการ ทฤษฎี  และเสริมความเขาใจ  โดยการทํา

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลศาสตรของอนุภาค  หลักการของงาน  พลังงาน  กําลังและ
เคร่ืองกลอยางงาย  กลศาสตรของของไหล  ความรอน  ทฤษฎีบทจลนของกาซ  อุณ
หพลศาสตร  กระแสไฟฟา  คล่ืน  แสง  เสียง  ทัศนศาสตร  ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียร 

2.  เพื่อใหนักศึกษานําความรูในขอ  1   ไปเปนพื้นฐานของการศึกษา และประยุกตใชใน
การพัฒนาเกมสมัลติมีเดีย 

ปฏิบัติ 
1.  เพื่อใหนักศึกษาทําปฏิบัติการที่สอดคลอง กับเนื้อหาวิชาฟสิกสเบ้ืองตน   เพื่อเปนการ

เสริมความเขาใจเนื้อหาวิชา  ใหดียิ่งข้ึน 
2.  เพื่อจัดใหมีความรูท่ีเปนจริง (factual  knowledge)  ประกอบหลักทฤษฎีในวิชาท่ีเรียน   

โดยใหผูเรียนเปนผูทดลอง และ  “ คนพบ ”  โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  การให
ผูอ่ืนลองทําใหดูนั้น แมจะเห็นจริงก็ยังไมไดผลโดยสมบูรณเทาการลงมือปฏิบัติ 

3.  เพื่อใหทราบถึงหลักการและองคประกอบตาง ๆ ท่ีจําเปนในการพัฒนาเกมส  เชนหลัก
คณิตศาสตร หลักฟสิกส  การเขียนโปรแกรม JavaScript  การบันทึกขอมูล 

4.  เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณและทักษะในการเขียนคําส่ัง JavaScript เพื่อแสดง
รูปทรงเรขาคณิต กราฟฟก ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว  รูจักการ  จัดทําขอมูล  การ
เขียนกราฟ   

5.  ใหเขาใจเกี่ยวกับทัศนะคติและวิธีการของวิทยาศาสตร  อันอาจมีผลตอเนื่องไปในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต  ท่ีสามารถใชกระบวนวิธีการตั้งสมมติฐาน  การ
สังเกต  การแปลความหมาย  จนสามารถนําไปใชไดโดยอัตโนมัติ 

6.  ใหเขาใจเกี่ยวกับความถูกตอง (exactness) และขีดจํากัดของการคนหาความรูและความ
เขาใจ  เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ความเขาใจในดานนี้อาจนําไปสูความเขาใจกฎเกณฑ 
และความเปนไปของธรรมชาติ  และอาจนําไปสูแนวคิดใหม เกี่ยวกับปรากฏการณ
ตางๆ  ในธรรมชาติได 

7.  ความเคารพและยอมรับนับถือในความนาเช่ือถือของผูท่ีสมควรเช่ือ หลักนี้เปนหลักท่ี
นักวิทยาศาสตรยอมรับ และใชติดตอกันมาโดยตลอด  ไดแก  การยอมรับในผลการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตรดวยกันวามีลักษณะท่ีตรงไปตรงมา  ตัวเลข  ขอมูล  และผล
การทดลอง  เปนส่ิงท่ีปฏิบัติไดจริง  สามารถทําซํ้าได และอางอิงได 

8.  การพัฒนาคุณลักษณะและความสํานึกรับผิดตอสังคม  เพราะการทดลองฟสิกสก็
เชนเดียวกับการทดลองวิทยาศาสตรแขนงอ่ืนๆ  ท่ีมีระเบียบของการทดลอง  มีกติกา  มี
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ขอแนะนํา  มีขอหาม  เพื่อใหเกิดบุคลิกตางๆ  เชน  ความนาเช่ือถือ  ความรวดเร็ว  ความ
ซ่ือตรง  การตรงตอเวลา  การมีวิจารณญาณ  การใชความคิด  การวิเคราะห  และการ
รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน  การรูจักยอมรับความคิดและผลงานของคนอ่ืน  การซ่ือตรงตอ
ตนเอง  เหลานี้ถาเม่ือเกิดข้ึน  ยอมเปนคุณลักษณะท่ีจะติดตัวไปและใชไดดีทุกเม่ือใน
สังคม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาคบรรยาย  สอนดวยรูปแบบวิธี 

• ระบบการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instructional System : IIS )  ประกอบดวย 

• การเรียนเพื่อรอบรู (Mastery  Learning) 

• การเรียนแบบรวมมือ(Co-operative Learning) 
ภาคปฏิบัติ  สอนดวยรูปแบบ 

• การเรียนรูดวยการปฏิบัติ(Hands-on  Activities) 

• การเรียนรูโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน(Problem  Based Learning) 
การวัดและการประเมินผล 
ภาคบรรยาย    75%    แบงการวัดดังนี้       - QUIZ  10% 
     - CASE STUDY 5% 
     - MID-TERM EX 30% 
     - FIINAL    EX   30% 
ภาคปฏิบัติ    25%   แบงการวัดดังนี้ -LAB 12 LAB 5% 
     - LAB EX 10% 
     -PROJECT 10% 
การประเมินผล   40% เกรด D   สวนเกรดอ่ืนประเมินแบบอิงกลุม (พิจารณาจากคาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
หมายเหตุ     

• นักศึกษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวา 80%  (ภาคบรรยาย  ขาดไดไมเกิน 3 คร้ัง/คร่ึงภาค
เรียน ภาคปฏิบัติ ขาดไดไมเกิน 3 คร้ัง/ภาคเรียน)  ถานักศึกษามีเวลานอยกวา 80% จะไมมีสิทธ์ิ
เขาสอบ ไดรับเกรด F ขาดสอบ 

• ถานักศึกษาขาดการเขาสอบคร้ังใดก็ตามจะไดรับการประเมินผล F ขาดสอบ 
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เอกสารประกอบการเรียน 
กาญจนา  จันทรประเสริฐ,  ฟสิกสเบื้องตน(INTRODUCTORY PHYSICS) สําหรับนักศึกษา

พยาบาลและสาขาวิชาชีพ,สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547 
วันชัย  แซเตีย & สิทธิชัย ประสานวงศ ,  Dynamic Web Pages  JavaScript ,หางหุนสวนจํากัด  

ยงพลเทรดดิ้ง , 2543 
สุรเชษฐ  วงศชัยพรพงษ  &  สุธี  พงศาสกุลชัย, คัมภีร  การออกแบบและพัฒนาเกมสดวย Flash  

MX 2004, หจก. ไทยเจริญการพิมพ , 2548  
Wolfgang Christian & Mario Belloni ,  Physleet Physics ,Pearson Education, Inc. 2004 
เอกสารคําสอน  ผศ. เสมา  สอนประสม  Physics  Animation 
ขอปฏิบัติอ่ืนๆ  ในการศึกษา 
บรรยาย 

1.  การเช็คช่ือเขาช้ันเรียน  นักศึกษาจะไดรับการเช็คช่ือ  เม่ือเขาช้ันเรียนกอนท่ีอาจารยจะ
ดําเนินการเช็คช่ือนักศึกษาภายในกลุมเสร็จเรียบรอย 

2.  การมีสิทธ์ิเขาสอบ 
 - ชวงเวลากอนสอบกลางภาค ขาดเกิน   3 คร้ัง ไมมีสิทธ์ิเขาสอบกลางภาค 
 - ชวงเวลาหลังสอบกลางภาคถึงสอบปลายภาคขาดเกิน 3 คร้ัง ไมมีสิทธ์ิเขาสอบปลายภาค 
 - นักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบกลางภาค   เขาสอบปลายภาคไดถาขาดเรียนไมเกิน   3 คร้ัง 
 - ขาดเรียนท้ังหมดต้ังแต   6 คร้ังข้ึนไป จะไมไดรับการประเมินผลรายวิชา 
ปฏิบัติ 

1.  นักศึกษาเขาหองเรียนสายไดไมเกิน  15  นาที 
2.  นักศึกษาที่มาสายต้ังแต  16-30  นาที  จะโดนหักคะแนนครั้งแรก  5  คะแนน  ครั้งตอไปเพ่ิมขึ้นครั้ง

ละ  5  คะแนน  เปนลําดับเลขคณิต  โดยนักศึกษาจะมาสาย  16-30  นาที  ได  ≤  3   ครั้ง 
3.  ไมอนุญาตใหนักศึกษาที่มาสายเกิน  30  นาที  เขาหองปฏิบัติการ  และถือวาขาดเรียน ในปฏิบัติการ

น้ันๆ    

4.  นักศึกษาที่ขาดเรียน  หรือมาสาย ตามขอ  3    >  3  ครั้ง    จะไมมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผล 
5.  การทํา  lab  ชดเชย  อนุญาตใหในกรณีตอไปน้ีเทาน้ัน 

5.1 ปวยโดยมีอาการสังเกตได 
5.2 ญาติใกลชิด (พอ , แม ,  พ่ี ,   นอง ,   ปู ,  ยา ,   ตา ,  ยาย )  สูญเสีย  โดยมีหลักฐานเปน

ใบมรณะบัตร มาเปนหลักฐานเทาน้ัน 
6.  ไมอนุญาตใหนักศึกษาแตงกายไมถูกตอง  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เขาปฏิบัติการโดยเด็ดขาด 
7.  ระหวางปฏิบัติการ  ถาเสื้อหลุดออกนอกกางเกง  จะหักคะแนนครั้งแรก   5  คะแนน  ครั้งตอไป

เพ่ิมขึ้น ครั้งละ  5  คะแนน  เปนลําดับเลขคณิต 
8.  การสงรายงาน  ผลการทดลอง   ใหสงในวันทดลอง ครั้งตอไป  กอนลงมือ Brief lab  เทาน้ัน 
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9.  การออกจากหองปฏิบัติการตองเช็คช่ือ  พรอมกับไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนทุกครั้ง 

 
แผนการเรียนวิชา PHY 131 (บรรยาย+ปฏิบัติการ)  เทอมตน 
 

สัปดาหท่ี วันท่ี เนื้อหาบรรยาย เนื้อหาLAB หมายเหตุ 
1 29 ตค.-2 พย.

50 
บทนํา Brief  +  การทดลองท่ี 1 

2 5 -  9 พย.50 จลนศาสตรของ
อนุภาค 

การทดลองท่ี 2 
(หัวขอโครงงาน) 

3 12  -16 พย.50 จลนศาสตรของ
อนุภาค 

การทดลองท่ี 3 
(เสนอช่ือโครงงาน) 

4 19  -23 พย.50 แรง การทดลองท่ี 4 
5 26 - 30 พย.50 งาน พลังงาน  

โมเมนตัม 
การทดลองท่ี 5 

(สงเคาโครง โครงงาน) 
6 3 - 7 ธค.50 กลศาสตรของไหล การทดลองท่ี 6   
7 10 - 14 ธค.50 กลศาสตรของไหล การทดลองท่ี  7 

เวลาเรียนท่ีตรง
กับวันหยุดจะมี
ขอตกลง
ระหวางอาจารย
ผูสอนกับ
นักศึกษาในการ
เรียนชดเชย 

 

สอบ lec วันเสารท่ี  15  ธันวาคม 2550 เวลา 09:00-12:00 น.หอง 3-101 
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แผนการเรียนวิชา PHY 131 (บรรยาย+ปฏิบัติการ)  เทอมปลาย 
 
 

สัปดาหท่ี วันท่ี เนื้อหาบรรยาย เนื้อหาLAB หมายเหตุ 
8-9 17 ธค. – 26 ธค. 50 หยุดเรียน  (มหาวิทยาลัยสอบกลางภาค) ( 27 – 28 ธค. 50 หยุด) 
10 31ธค.- 4 มค.

51 
ตรงกับวันท่ี 31 ธค. 50 

และ 1 มค. 51 
 

11 7 - 11 มค. 51 ความรอน กาซ อุณ
หพลศาสตร 

การทดลองท่ี 8 
(ตรวจรายงานบทท่ี 1) 

12 14 - 18 มค. 
51 

ความรอน กาซ อุณ
หพลศาสตร 

การทดลองท่ี 9 

13 21 – 25  มค.
51 

ไฟฟาและแมเหล็ก การทดลองท่ี 10    
(ตรวจรายงานบทท่ี 2) 

14 28 -  1 กพ. 51 คล่ืนและเสียง การทดลองท่ี 11 
15 4 - 8 กพ. 51 แสงและทัศนศาสตร การทดลองท่ี 12 

(ตรวจรายงานบทท่ี 1-4)  

เวลาเรียนท่ีตรง
กับวันหยุดจะมี
ขอตกลง
ระหวางอาจารย
ผูสอนกับ
นักศึกษาในการ
เรียนชดเชย 

 

16 11 -  15 กพ.
51 

แสงและทัศนศาสตร สงรายงานบทท่ี  1-5 
นําเสนอโครงงาน 

 

17 11 -  15 กพ.
51 

ฟสิกสควอนตัม +
ฟสิกสนิวเคลียร 

สอบ LAB (10%)  

สอบ lec วันเสารที่ 23   กุมภาพันธ  2551 เวลา 9: 00 – 12: 00น. หอง 3-101 
 


