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คําถามประเมินผลหลังเรียน
1. ยีสตที่เหมาะสมตอการใชในอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอลควรมีลักษณะอยางไร และแตกตาง
อยางไรกับยีสตที่ใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. ดวยเหตุใดยีสตจึงไมสามารถดําเนินการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอลไดสูงเกินรอยละ 20
3. วิธีการใดทีน่ ิยมใชสําหรับควบคุมจุลินทรียที่ไมตองการไมใหปนเปอนในกระบวนการหมัก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไมไดกลั่นและเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดกลั่น เพราะเหตุใด
4. แอลกอฮอลมีบทบาทอยางไรตอการนําไปใชเปนสวนผสมในเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต
5. ในจังหวัดที่ทานอาศัยอยูม ีเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นหรือไม ถามีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลชนิดดังกลาวจัดเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดใดตามพระราชบัญญัติสุรา
6. ทานคิดวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดใดในประเทศไทยที่ควรสงเสริมใหเปนสุราประจําชาติ
เพราะเหตุใด
7. จงวิเคราะหปญหาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตในประเทศมาสัก 1 ชนิด พรอมวิธแี กไข เพือ่
พัฒนาเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลดังกลาวเพื่อการสงออก
8. จงแสดงความเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมแอลกอฮอลตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
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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

