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มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 (Classical Mechanics I)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สานักวิชา/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาฟิสิกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1 (Classical Mechanics I)
2. จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ. ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
105111 กลศาสตร์และความร้อน และ 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
-ไม่มี8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกนักศึกษา ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของวิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ กลศาสตร์แบบนิวตัน และกฎ
การอนุรักษ์ การแกว่งกวัด ความโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ภายใต้แรงสู่ศูนย์กลาง พลศาสตร์ของระบบ
หลายอนุภาค การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเป็นความรู้ที่สาคัญในการทาวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ได้ปรับสื่อการสอนให้เข้าใจได้ง่าย
มากขึ้น เสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาในระดับสูงและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
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มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานของวิชากลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้ กลศาสตร์แบบนิวตัน และกฎการอนุรักษ์ การแกว่งกวัด ความโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ภายใต้
แรงสู่ศูนย์กลาง พลศาสตร์ของระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
-ไม่มี-ไม่มี8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
40 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
จัดเวลาให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยแจ้งวันและเวลาให้
นักศึกษาทราบภายหลัง หรือประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็ปไซต์ของสาขาวิชา
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 CLOs ของรายวิชานี้
C1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
C2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
C3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
C4. ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
C5. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลทางฟิสิกส์ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น ตาราง กราฟ
แผนภูมิ
C6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
C7. มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
C8. มีทักษะในการวิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
C9. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
C10. มีทักษะในการทางานเป็นกลุ่มได้
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วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม CLOs
CLOs 1 2
วิ ธีการสอน
1. ผู้สอนต้องแสดงให้เห็นถึงการมี
วินัยและตรงต่อเวลา โดยเริ่มสอน
และเลิกสอนให้ตรงเวลา รวมทั้งจัด
ทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง เพื่อสรุป
บทเรียนผลักดันให้นักศึกษามีวินัย
และตรงต่อเวลา
2. ให้ทางานกลุ่มที่ต้องค้นคว้าและ
อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ (text


books) และนาเสนอ อภิปรายและ
ซักถามในชั้นเรียน
3. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ความมุ่งมั่น และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ระหว่างบทเรียน โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา เช่น ยกตัวอย่างของ
นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
หรือทฤษฎีที่กาลังสอน
5. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจาวันที่สามารถใช้กลศาสตร์ 
คลาสสิคเพื่ออธิบายได้
4. ให้การบ้านที่ต้องใช้ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อให้นักศึกษา  
ใช้ตรรกศาสตร์ที่เหมาะสมที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ให้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายเป็น


ภาษาอังกฤษ นาเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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มคอ. 3

วิธีการประเมินเพื่อส่งเสริม CLOs
CLOs
วิ ธีการประเมิ น
1. ประเมินจากข้อมูลการเข้าเรียน, ประเมิน
จากการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย และ
ประเมินจากการส่งงานค้นคว้าแล้วมีการ
อ้างอิงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2. ทดสอบความเข้าใจโดยการสอบย่อย
รวมทัง้ วัดผลโดยการสอบกลางภาคและการ
สอบปลายภาค
3. คะแนนจากการประเมินการนาเสนอแบบ
ปากเปล่า, ประเมินจากการทางานกลุ่ม และ
ประเมินจากแนวทางแก้ปญั หาทีไ่ ด้จากการ
อภิปราย
4. ตรวจงานนาเสนอปลายภาคเรียนที่
มอบหมายว่า นักศึกษาสามารถค้นคว้าหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่
ตลอดจนทางานกลุ่มและความสามารถในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จานว
น
ชั่วโมง
กลศาสตร์แบบนิวตัน และกฎการ
4
อนุรักษ์
กลศาสตร์แบบนิวตัน และกฎการ
อนุรักษ์
พลศาสตร์ของระบบหลาย
อนุภาค
การแกว่งกวัด
การแกว่งกวัด
ความโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่
ภายใต้แรงสู่ศูนย์กลาง
ความโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่
ภายใต้แรงสู่ศูนย์กลาง
การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ไม่
เฉื่อย
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง

10
11
12
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

1.1.1-1.1.2, 1.1.4, 2.1.1-2.1.3, 3.1.13.1.3, 4.1.1-4.1.2, 5.1.1-5.1.3
1.1.1, 1.1.2, 2.1.1-2.1.3, 3.1.1-3.1.2,
5.1.1
1.1.1, 1.1.2, 2.1.1-2.1.3, 3.1.1-3.1.2,
5.1.1
1.1.1, 1.1.2, 2.1.1-2.1.3, 3.1.1-3.1.2,
5.1.1
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กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

บรรยาย อภิปราย ซักถาม

วรวัฒน์

4

บรรยาย อภิปราย ซักถาม

วรวัฒน์

4

บรรยาย อภิปราย ซักถาม

วรวัฒน์

บรรยาย อภิปราย ซักถาม
บรรยาย อภิปราย ซักถาม
สอบกลางภาค
4
บรรยาย อภิปราย ซักถาม

วรวัฒน์
วรวัฒน์

4

บรรยาย อภิปราย ซักถาม

วรวัฒน์

4

บรรยาย อภิปราย ซักถาม

วรวัฒน์

4
4

บรรยาย อภิปราย ซักถาม
บรรยาย อภิปราย ซักถาม
สอบปลายภาค

วรวัฒน์
วรวัฒน์

4
4

วิธีการประเมิน
มอบหมายงาน
ทดสอบย่อย

วรวัฒน์

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมิน
ทุก
45%
สัปดาห์
5
5%

สอบกลางภาค

6

25%

สอบปลายภาค

12

25%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- An Introduction to Mechanics, Kleppner & Kolenkow, McGraw-Hill 1973
- Classical Dynamics of Particles and Systems, Marion & Thornton, Thomson-Brooks/Cole 1995

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- An Introduction to Mechanics, Kleppner & Kolenkow, McGraw-Hill 1973
- Classical Dynamics of Particles and Systems, Marion & Thornton, Thomson-Brooks/Cole 1995

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- Physics Volume 1, Halliday, Resnick & Krane, Wiley

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
http://science.sut.ac.th/2013/physics
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินที่แจกให้นักศึกษาในชั่วโมงสุดท้าย
ของการเรียนการสอน หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินตามระบบและกลไกที่สานักวิชากาหนด เช่น การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการ
สอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา จากคณาจารย์ที่มีประสอบการณ์มาสังเกตการสอนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
และอาจประเมินจากการทดสอบย่อย
3. การปรับปรุงการสอน
ดาเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วนาข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการสอน หรือสื่อการ
สอน หรือกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้อาจมี การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชาทาได้โดยการทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์
อื่น มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี
การประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ โดย
รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หรือคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา เพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนและพัฒนารายละเอียดวิชาในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อร่วมพิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาเมื่อหลักสูตรใช้ครบรอบที่ต้องปรับปรุง อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้แง่คิดจากงานวิจัยของอาจารย์หรือประสบการณ์ตา่ ง ๆ
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