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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4011313 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
2. จานวนหน่วยกิต
1(0–3–2) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ดร.ชาติ ทีฆะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทาการทดลองในหั วข้อเรื่อง การวัด เวกเตอร์ การ
เคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 และ 2 มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการประยุกต์ใช้
กฎของนิ ว ตัน , งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พ ลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้ นและการชน กฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม การหมุนและวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมเชิงมุม สมดุลสถิตและสภาพยืดหยุ่น แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์
ของไหล การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต คลื่นและเสียง อุณหพลศาสตร์
2. เพื่ อให้ นั ก ศึกษามี ทั กษะในด้านการคิ ดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาจากการทดลองในเรื่องต่างๆ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้รายวิชามีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์
และครุศาสตร์ พ.ศ. 2554 โดยปรับให้มีการใช้หลักการของรายวิชาฟิสิกส์ 1 เพื่ออธิบายผลการทดลองทาง
ฟิสิกส์ และสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับการวัด เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 และ 2 มิติ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน , งานและพลังงาน กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การหมุนของวั ตถุ วัตถุแข็งเกร็ง โม
เมนตัมเชิงมุม สมดุลสถิตและสภาพยืดหยุ่น แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
คลื่นและเสียง อุณหพลศาสตร์
Laboratory regarding measurement, vector, motion in one and two dimensions,
Newton’s law of motion, circular motion and other applications of Newton’s laws, work
and energy, conservation of energy, linear momentum and collisions, conservation of
momentum, rotation of a rigid object, Rigid Body, Angular momentum, static equilibrium
and elasticity, gravitational force, fluid mechanics, oscillatory motion, waves and sound,
thermodynamics.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี/สอนเสริมตามความ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต้องการของนักศึกษา
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษาทุกวันตามที่นัด
หมายตามเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 (2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
 (3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
 (4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 (5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
การบันทึกข้อมูลดิบผลการทดลองตามความเป็นจริง
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
(3) การใช้กรณีศึกษา (Case study) จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ผลการทดลองจริง
(2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(3) วัดและประเมินจากการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกฟิสิกส์ และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกฟิสิกส์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
 (2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
 (3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาฟิสิกส์อย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์
 (4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
(1) การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละการเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบ (Inquiry
method)
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
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(3) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ จากรายงานผลการ
ทดลองและการสอบปลายภาค
(2) วัดและประเมิน จากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ จาก
รายงานผลการทดลองและการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 (2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่ างสร้างสรรค์ โดยคานึ งถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
 (3) มี ค วามเป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญาในการคิ ด พั ฒ นางานอย่ างสร้า งสรรค์ มี วิ สั ย ทั ศ น์
รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
 (4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และ
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนฟิสิกส์
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์ แบบวิภ าษวิธีเกี่ยวกับ ข้อมูล ผลการทดลองในห้ องปฏิบัติการเทียบกับ
ทฤษฎีและข้อมูลจากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(2) การสรุปผลการทดลองให้สอดคล้องกับทฤษฎีการทดลอง
(3) การออกแบบและพัฒ นาชุดทดลองเพื่ อทาเป็น นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
วิสัยทัศน์
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากผลการวิเคราะห์แบบวิภ าษวิธีเกี่ยวกับ ข้อมูลผลการทดลองจาก
บทความวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการจากรายงานผลการทดลอง
(2) วัดและประเมินจากการรายงานการสรุปผลการทดลอง
(3) วัดและประเมินจากรายงานผลการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเพื่อทาเป็นนวัตกรรม
การเรียนการสอน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นใน
การท างานและการอยู่ ร่ว มกัน อย่ างเป็ น กัล ยาณมิ ตร และในการเรียนรู้พั ฒ นาตนเองและวิช าชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง
 (2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
 (3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 (4) มี ค วามไวในการรับ รู้ แ ละเข้า ใจความรู้สึ ก ของผู้ เรี ย นฟิ สิ ก ส์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ การ
คานวณโจทย์ทางฟิสิกส์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว
 (2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 (3) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งการพู ด การเขี ย น และ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
 (4) มี ความไวในการวิเคราะห์ ส รุป ความคิดรวบยอดข้อมู ล ข่าวสารด้านฟิ สิ ก ส์ จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศสาหรับผู้เรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง และนาเสนอรายงานผลการทดลองโดยใช้ตัวเลขเชิง
สถิติ
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(2) การสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ รูปแบบการนาเสนอข้อมูลและนาเสนอรายงานได้
อย่างถูกต้อง
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็ น ทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรู ป แบบไม่ เป็ น ทางการ (Informal) อย่ าง
สร้างสรรค์
 (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
 (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) การฝึกสอนหน้าชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
- แนะน าเนื้ อ หารายวิ ช าและ
วิธีก ารเรีย นการสอนชี้ แจง
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
- บทนา
- การใช้ โ ป รแกรม Tracker
เบื้องต้น
1
3

บทปฏิบัติการที่ 1
กราฟและการวิเคราะห์ ข้ อมู ล
จากกราฟ

3

บทปฏิบัติการที่ 2
การวัดอย่างละเอียด

3

2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่
ที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนแนะนาเนื้อหารายวิชา
บรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. โปรแกรม Tracker
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. โปรแกรม Microsoft Excel
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง

ผู้สอน
อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
4
บทปฏิบัติการที่ 3
การเคลื่อนที่และโมเมนตัม

5

6

7

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่
ชั่วโมง
ที่ใช้
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 4
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
การชน: สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการ
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
สะท้อน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 5
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 6
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
โมเมนต์ความเฉื่อยของการกลิ้ง
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
ของวัตถุตามพื้นเอียง
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง

ผู้สอน
อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ
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สัปดาห์
ที่

8

9

10

11

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่
ชั่วโมง
ที่ใช้
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 7
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
เพนดูลัมอย่างง่าย
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 8
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
การเคลื่ อ นที่ แ บบฮาร์ ม อนิ ก อ
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
ย่างง่าย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 9
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
แรงลอยตัวและความ
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
ถ่วงจาเพาะ และสัมประสิทธิ์
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ความหนืด
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 10
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
ความจุความร้อนของวัตถุ
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ
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สัปดาห์
ที่

12

13

14

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่
ชั่วโมง
ที่ใช้
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 11
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
กฎการเย็นตัวของนิวตัน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 12
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
คลื่นนิ่ง
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 13
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
การหาความเร็วเสียงในอากาศ
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
โดยวิธีการกาทอน
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนทาการทดลองและ
เขียนรายงานผลการทดลอง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ
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สัปดาห์
ที่

15

16
17

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่
ชั่วโมง
ที่ใช้
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อุปกรณ์การทดลอง
นักศึกษาออกแบบและจั ดท า 3 กิจกรรมการเรียนการสอน
บทปฏิบัติ
ให้นักศึกษาออกแบบและจัดบท
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
รายวิชาฟิสิกส์ 1
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. อุปกรณ์การทดลอง
นั ก ศึ ก ษ าน าเส น อ วิ ธี ก าร
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทดลองและผลการทดลอง
ให้นักศึกษานาเสนอบท
ปฏิบัติการที่ออกแบบทั้งวิธีการ
ทดลองและผลการทดลองที่ได้
สอบปลายภาค
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

อาจารย์
ดร.ชาติ ทีฆะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 (2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการ (1) วั ด และประเมิ น จากผลการ 1 - 16
วิเคราะห์ผลการทดลองจริง
พัฒนาที่ยั่งยืน
 (4) มี จิ ต ส าธาร ณ ะ เสี ย ส ล ะ แ ล ะ เป็ น (2) วั ด และป ระเมิ น จากกลุ่ ม
แบบอย่างที่ดี
เพื่อน
 (5) ให้ ค วามเคารพและยึ ด ถื อ ในกฎระเบี ย บ (3) วั ด แ ล ะป ระเมิ น จ าก ก าร
และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น
ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาศึ กษาทั่วไป (1) วั ด และประเมิ น จากผลการ 2 – 14
วิชาชีพครู วิชาเอกฟิสิกส์ และ การบูรณา วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์
การวิ ช าชี พ ครู กั บ วิ ช าเอก ฟิ สิ ก ส์ อ ย่ า ง ความรู้จากรายงานผลการทดลอง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
และการสอบปลายภาค
 (2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีใน (2) วั ด และประเมิ น จากผลการ 2 – 14
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูร ทบทวนวรรณ กรรมและสรุ ป
ณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่ง ส ถ าน ะข อ งอ งค์ ค ว าม รู้ จ าก
ความเป็นจริง
รายงานผลการทดลองและการ
 (3) มี ค วามเข้ า ใจความก้ า วหน้ า ของความรู้

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
5%

30%

25%
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

เฉพาะด้านในสาขาวิชาฟิสิกส์อย่างลึกซึ้ง ตระหนัก สอบปลายภาค
ถึงความสาคัญ ของงานวิจัยและการวิจั ยต่อยอด
ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์

ด้านทักษะทางปัญญา
 (1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ
เข้าใจ และประเมิน ข้อมู ล สารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา
และทาการวิจัยเพื่อพัฒ นางาน และพัฒ นา
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 (2) สาม ารถ คิ ดแ ก้ ปั ญ ห าที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นใน
การท างานและการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น
กัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล
สารสนเทศทั้ งที่ เป็น ตัวเลขเชิ งสถิติ การคานวณ
โจทย์ทางฟิสิกส์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผล
ให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว
 (3) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน

(1) วั ด และประเมิ น จากผลการ 2 – 14
วิเคราะห์ แ บบวิภ าษวิธี เกี่ ย วกั บ
ข้อมูลผลการทดลองจากบทความ
วิ จั ย แ ละข้ อ มู ล ที่ ได้ จาก การ
ทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจาก
รายงานผลการทดลอง
(2) วัดและประเมินจากการ
2 – 14
รายงานการสรุปผลการทดลอง
(3) วัด และประเมิ น จากรายงาน 15 – 16
ผลการออกแบบและพั ฒ นาชุ ด
ทดลองเพื่อทาเป็นนวัตกรรมการ
เรียนการสอน

10%

5%
10%

(1) วั ด และประเมิ น จากผลการ 2 – 16
เรียนแบบร่วมมือ
(2) วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล
นาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็น
ผู้นาในการอภิปรายซักถาม

5%

(1) วั ด และประเมิ น จากผลการ 2 – 15
วิ เคราะห์ รู ป แบบการน าเสนอ
ข้ อ มู ล และน าเสนอรายงานได้
อย่างถูกต้อง
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการ
สื บ ค้ น แ ละน าเส น อ ราย งาน
ประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนตามแบบประเมิน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา
2. สังเกตการสอนของอาจารย์โดยผู้ร่วมทีมสอนในกรณีรายวิชามีอาจารย์สอนหลายคน หรือส่งผู้
สังเกตการณ์เข้าฟังการสอนของอาจารย์กรณีผู้สอนเดี่ยว
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3. อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน ทั้งนี้ให้ยึดวิธีการและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือของผลที่ได้
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ผ ลวิเคราะห์ การประเมิน การสอนเพื่ อประมวลความคิดเห็ น ของนักศึกษา สรุปปัญ หา และ
แนวทางแก้ไขการปรับปรุงการจัดการเรยนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินการเรียนรู้ของนักศึ กษา โดยการสุ่มตรวจข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อที่ 1 กลยทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษามา
ประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในรุ่นต่อไป
2. นาผลสังเกตการสอนจากข้อที่ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อคิดเห็น
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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