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รายละเอิียดของรายวิิชา
ชิ่อสถาบนอิุดมศิึกษา
วิิทยาเขต/คณะ/ภาควิิชา

มหาวิทยาลิยสวนดิสิต
คณะวิทยาศาสตริและเทคโนโลยี

หมวดทิ่ีิ1 ขิอมิูลทิ่วไป
1. รหิสและช่อวชา
4011313 ปฏิบิติการฟิสิกส 1
2. จิานวนหนวยกิิต
(0–1–3) หนิวยกิต
3. หลิกสิูตรและประเภทของรายวิิชา
ศิกษศาสตรบิณฑิติสาขาวิชาฟิสิกส วิชาเอกบิงคิบ
4. อาจารยผ์ผิ ูรบผิิดชอบรายวิิชาและอาจารยิ์ผสอน
ู
ดร.ริงสินต จอมทะรกษ
5. ภาคการศิึกษา/ชิ้นปิีทีเ่ิริียน
ภาคการศิกษาทิีิ1 / ชิ้นปิีทีิ1
6. รายวิิชาทิี่ตองเริียนมากิ่อน (Pre-requisite) (ถิามิี)
ไมิมี
7. รายวิิชาทิี่ตองเริียนพริอมกินิ(Co-requisites) (ถิามิี)
ไมิมี
8. สถานทิี่เริียน
อาคารเฉลมพระเกียรติ50ิพรรษาิมหาวชราลงกรณ
9. วินทิี่จิดทิาหริอปริบปริุงรายละเอิียดของรายวิิชาครงิลิ่าสิุด
10 กรกฎาคมิ2561

หมวดทิ่ีิ2 จิุดมิุ่งหมายและวิตถิุประสงค์
1. จิุดมิุ่งหมายของรายวิชา
1. เพิ่อใหินิกศิกษามิีความริิความเขิาใจและทิาการทดลองในหิวขิอเริิองิ การวิด เวกเตอร การิ
เคลิิอนทิีิของวิตถิใน 1 และ 2 มิติกฎการเคลิิอนทิีิของนิวติน การเคลิิอนทิีิแบบวงกลมและการประยิกติใชิ
กฎของนิวติน, งานและพลิงงาน กฎการอนิริกษิพลิงงาน โมเมนติมเชิงเสินและการชน กฎการอนิริกษิ
โมเมนติม การหมินและวิตถิแขิงเกริงิโมเมนติมเชิงมิม สมดิลสถิตและสภาพยิดหยิิน แรงโนิมถิวง กลศาสตริ
ของไหลิการเคลิ่อนทิี่แบบออสซิลเลติคลิ่นและเสิียงิอิณหพลศาสตร
2. เพิิอใหินิกศิกษามิีทิกษะในดิานการคิดวิเคราะห สิงเคราะหิและเสนอแนะแนวทางในการิ
แกิปิญหาจากการทดลองในเริ่องติางๆ
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2. วิตถิุประสงคิ์ในการพิฒนา/ปริบปริุงรายวิิชา
เพิิอใหิรายวิชามิีเนิิอหาสาระสอดคลิองกิบเกณฑิมาตรฐานคิณวิฒิระดิบปริญญาตริีสาขาศิกษาศาสตร
และคริศาสตริพ.ศ. 2554 โดยปริบใหิมิีการใชิหลิกการของรายวิชาฟิสิกสิ1 เพิิออธิบายผลการทดลองทางิ
ฟิสิกส และสามารถพิฒนานิกศิกษาใหิมิีคิณลิกษณะบิณฑิตทิี่พิงประสงคิได

หมวดทิ่ีิ3 ลิกษณะและการดิาเนิินการ
1. คิาอธบายรายวิิชา
ปฏิบิติการเกิีิยวกิบศิกษาเกิีิยวกิบการวิด เวกเตอริการเคลิิอนทิีิของวิตถิใน 1 และ 2 มิติกฎการ
เคลิิอนทิีิของนิวติน การเคลิิอนทิีิแบบวงกลมและการประยิกติใชิกฎของนิวติน, งานและพลิงงาน กฎการิ
อนิริกษิพลิงงาน โมเมนติมเชงเสินและการชน กฎการอนิริกษิโมเมนติม การหมินของวตถิวตถิแขิงเกริง โมิ
เมนติมเชิงมม สมดิลสถิตและสภาพยดหยิิน แรงโนิมถวงิ กลศาสตริของไหล การเคลิิอนทิีิแบบออสซิลเลติ
คลิ่นและเสิียงิอิณหพลศาสตร
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. จิานวนชิ่วโมงทิี่ใชิติ่อภาคการศิึกษา
บรรยาย การฝิึก
สอนเสริิม

ปฏิิบิติิ/งาน
การศิึกษาดิวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝิึกงาน
บรรยายิ3 ชิ่วโมงติอ
ไมิมิี/สอนเสรมตามความ ไมิมิีการฝิกปฏบิิติงาน
6 ชิ่วโมงติอสิปดาห
สิปดาห หริอ 45 ชิ่วโมง ติองการของนิกศิกษา
ภาคสนาม
ติอภาคการศิกษา
3. จิานวนชิ่วโมงติ่อสิปดาหทิ์ิี่อาจารยใหิคาปริึกษาและแนะนาทางวิิชาการแกิ่นิกศิึกษาเปนิ
รายบิุคคล
อาจารยิจิดเวลาใหิคิาปริกษาเปินรายบิคคลหริอรายกลิิมตามความติองการของนิกศิกษาทิกวินตามทิี่นิดิ
หมายตามเวลาทิี่เหมาะสม ประมาณ 3 ชิ่วโมงติอสิปดาห
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หมวดทิ่ีิ4 การพิฒนาการเริียนริูของนิกศิึกษา
1. คิุณธรรม จริิยธรรม
1.1 คิุณธรรม จริิยธรรมทิี่ตองพิฒนา
 (1) แสดงออกซิ่งพฤติกรรมดิานคิณธรรมิและจรรยาบรรณวิชาชิีพคร
 (2) มิีคิณธรรมจริยธรรมทิี่เสริมสริางการพิฒนาทิี่ยิ่งยิน
 (3) มิีความกลิาหาญทางจริยธรรมิมิีความเขิาใจผิอิ่นิและเขิาใจโลก
 (4) มิีจิตสาธารณะิเสิียสละิและเปินแบบอยิางทิี่ดี
 (5) ใหิความเคารพและยิดถิอในกฎระเบิียบและขิอบิงคิบติางๆขององคิกรและสิงคม
 (6) สามารถจิดการและแกิปญหาทางคิณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชิีพคริเชิง
สิมพิทธิโดยใชิดิลยพินิจทางคิานิยม ความรสิิกของผิอิ่นิและประโยชนิของสิงคมสิวนรวม
1.2 วิิธีกิ ารสอน
(1) การวิเคราะหิแบบวภาษวิธิี(Diallectics) ในประเดินวกฤตดิานคิณธรรมจริยธรรมของิ
การบินทิกขิอมิลดิบผลการทดลองตามความเปินจริง
(2) การเริียนริโดยการปฏิสิมพินธิเชิงปฏิบิติการ (Interactive action learning)
(3) การใชิกรณิีศิกษาิ(Case study) จากบทความวิจิยทิี่เกิี่ยวขิองกิบการทดลอง
1.3 วิิธีกิ ารประเมิินผล
(1) วิดและประเมินจากผลการวิเคราะหิผลการทดลองจริง
(2) วิดและประเมินจากกลิมเพิ่อน
(3) วิดและประเมินจากการอิางอิงผลงานของผิอิ่น
2. ความริูิ
2.1 ความริูทิี่ติองไดิริบ
 (1) มิีความรอบริิในดิานวิชาศิกษาทิิวไป วิชาชิีพคร วิชาเอกฟิสิกสิและการบิรณาการ
วิชาชิีพคริกิบวิชาเอกฟิสิกสิอยิางกวิางขวาง ลิกซิ้งิและเปินระบบ
 (2) มิีความตระหนิกริิหลิกการ และทฤษฎิีในองคิความริิทิีิเกิีิยวขิองอยิางบิรณาการ ทิิง
การบิรณาการขิามศาสตร และการบิรณาการกิบโลกแหิงความเปินจริง
 (3) มีความเขิาใจความกิาวหนาของความริิเฉพาะดานในสาขาวชาฟิสิกสิอยิางลกซิิง
ตระหนิกถิงความสิาคิญของงานวิจิยและการวิจิยติอยอดความริทางดิานการเริียนการสอนฟิสิกส
 (4) มิีความสามารถในการวิเคราะห สิงเคราะห และประเมินคิาองคิความริิและ
สามารถนิาไปประยิกติใชิในการปฏิบิติงานวิชาชิีพคริอยิางมิีประสิทธิภาพ
2.2 วิิธีกิ ารสอน
(1) การวิเคราะหิและสิงเคราะหิองคิความริิและการเริีย นริิแบบสิบสอบ ( Inquiry
method)
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสริปสถานะขององคิความริิ
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(3) การเริียนริิริวมมิอ (Collaborative learning) เพิิอประยิกติและประเมินคิาองคิความริิ
ในสถานการณิโลกแหิงความเปินจริง
2.3 วิิธีกิ ารประเมิินผล
(1) วิดและประเมนจากผลการวเคราะหและสงเคราะหองคความริิจากรายงานผลการ
ทดลองและการสอบปลายภาค
(2) วิดและประเมนจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรปสถานะขององคความริิจากิ
รายงานผลการทดลองและการสอบปลายภาค
3. ทิกษะทางปิญญา
3.1 ทิกษะทางปิญญาทิี่ติองพิฒนา
 (1) สามารถคิดคินหาขิอเทิจจริง ทิาความเขิาใจ และประเมินขิอมิลสารสนเทศและ
แนวคดจากแหลงขอมลทิีิหลากหลาย เพิิอใชิในการปฏิบตงาน การวินจฉย แกปัญหา และทาการวิจย
เพิ่อพิฒนางาน และพิฒนาองคิความริไดิดิวยตนเอง
 (2) สามารถคิดแกิปิญหาทิีิมิีความสลิบซิบซิอน เสนอทางออก และนิาไปสิิการแกิไขได
อยิางสริางสรรค โดยคิานิงถิงความริิทางทฤษฎิี ประสบการณิภาคปฏิบิต และผลกระทบจากการ
ติดสินใจ
 (3) มีความเป็นผิินาทางปัญญาในการคดพฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสยทศน
รวมทิ้งมิีการพิฒนาศาสตริทางคริศาสตริ/ศิกษาศาสตร และการพิฒนาทางวิชาชิีพอยิางมิีนวิตกรรม
 (4) มิีการคิดวิเคราะหิสิงเคราะหิประเมินคิา และนิาความริิเกิีิยวกิบแนวคิด ทฤษฎิี
และหลิกการทิี่เกิี่ยวขิองในศาสตริสาขาฟิสิกสิไปใชิในการจิดการเริียนริิแกิปิญหาการพิฒนาผิเริียนิและ
การวิจิยติอยอดองคิความริิมิีความเปินผินิาในการปฏิบิติงานอยิางมิีวิสิยทิศนิในการพิฒนาการเริียนการ
สอนฟิสิกส
3.2 วิิธีกิ ารสอน
(1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธิีเกิีิยวกบขอมิลผลการทดลองในหิองปฏิบิตการเทียบกิบ
ทฤษฎิีและขิอมิลจากบทความวิจิยทิี่เกิี่ยวขิอง
(2) การสริปผลการทดลองใหิสอดคลิองกิบทฤษฎิีการทดลอง
(3) การออกแบบและพิฒนาชิดทดลองเพิิอทิาเปินนวิตกรรมการเริียนการสอนอยิางมี
วิสิยทิศน
3.3 วิิธีกิ ารประเมิินผล
(1) วิดและประเมนจากผลการวเคราะหแบบวิภาษวิธีเกิีิยวกบขิอมลผลการทดลองจากิ
บทความวิจิยและขิอมิลทิี่ไดิจากการทดลองในหิองปฏิบิติการจากรายงานผลการทดลอง
(2) วิดและประเมินจากการรายงานการสริปผลการทดลอง
(3) วิดและประเมินจากรายงานผลการออกแบบและพิฒนาชิดทดลองเพิิอทิาเปินนวิตกรรมิ
การเริียนการสอน
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4.1 ทิกษะความสิมพนธิ์ระหวิ่างบคคลและความริบผดชอบทิี่ติองพฒนา
 (1) มิีความริิความเขิาใจในบทบาทหนิาทิีิและความริบผิดชอบของตนเอง และผิิอิินใน
การทิางานและการอยิิริวมกินอยิางเปินกิลยาณมิตร และในการเริีย นริิพิฒนาตนเองและวิชาชิีพอยิาง
ติอเนิ่อง
(2) มิีความเอาใจใสิชิวยเหลิอและเอิิอติอการแกิปิญหาในกลิิมและระหวิางกลิิมไดิอยิาง
สริางสรรค
(3) มิีภาวะผิินิาและผิิตามทิีิดีิมิีความสิมพินธิทิีิดิีกิบผิิเริียน และมิีความริบผิดชอบติอ
สิวนรวมทิ้งดิานเศรษฐกิจิสิงคม และสิ่งแวดลิอม
(4) มีความไวในการริบริิและเขาใจความริิสิกของผิิเรียนฟิสกสระดิบมธยมศกษา
ตลอดจนบิคคลอิ่นิมิีมิมมองเชิงบวกิมิีวิฒิภาวะทางอารมณิและสิงคม เอาใจใสิในการริบฟิง และพิฒนา
ความสิมพินธิระหวิางบิคคลอยิางมิีความริบผิดชอบ
4.2 วิิธีกิ ารสอน
(1) การเริียนแบบมิีสิวนริวมปฏิบิติการิ(Participative learning through action)
(2) การเปินผินิาแบบมิีสิวนริวม (Shared leadership) ในการนิาเสนองานวิชาการ
4.3 วิิธีกิ ารประเมิินผล
(1) วิดและประเมินจากผลการเริียนแบบริวมมิอ
(2) วิดและประเมินจากผลนิาเสนอผลงานกลิม และการเปินผินิาในการอภิปรายซิกถาม
5. ทิกษะการวิิเคราะหเชิิงตวเลขิการสิอ่ สาริและการใชิเทคโนโลยสารสนเทศ
5.1 ทิกษะการวิิเคราะหิ์เชงติวเลขิการสอ่ิ สาริและการใชิเทคโนโลยสารสนเทศทิี่ตองพิฒนา
 (1) มิีความไวในการวิเคราะหิและเขิาใจขิอมิลสารสนเทศทิิงทิีิเปินติวเลขเชงสถิต การ
คิานวณโจทยทางฟิสิกส ภาษาพิดและภาษาเขิียน อินมิีผลใหิสามารถเขิาใจองคิความริิหริอประเดินปิญหา
ไดิอยิางรวดเริว
 (2) มิีความสามารถในการใชิดิลยพินิจทิีิดิีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลิอกใชิขิอมิลสารสนเทศิโดยใชิเทคโนโลยิีสารสนเทศไดิอยิางสมิ
ําเสมอและติอเนิ่อง
 (3) มิีค วามสามารถในการสิิอสารอยิางมิีป ระสิทธิภาพทิิงการพิด การเขิีย น และ
นิาเสนอดิวยริปแบบทิี่เหมาะสมสิาหริบบิคคลและกลิมทิี่มีิความแตกติางกิน
 (4) มิีค วามไวในการวิเคราะหิสริปความคิดรวบยอดขิอมิลขิาวสารดิานฟิสิกสิจาก
ผิิเรียนระดิบประถมศิกษาและมิธยมศิกษา สามารถสิิอสาร มิีดิลยพนิจในการเลิอกใชิและนิาเสนอขอมิล
สารสนเทศสิาหริบผิเริียนฟิสิกสิระดิบมิธยมศิกษาไดิอยิางเหมาะสม
5.2 วิิธีกิ ารสอน
(1)การวิเคราะหิขิอมิลผลการทดลอง และนิาเสนอรายงานผลการทดลองโดยใชิติวเลขเชิง
สถิต
(2)การสิบคินและนิาเสนอรายงานประเดินสิาคิญดิานการศิกษาโดยใชิเทคโนโลยิี
สารสนเทศ
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5.3 วิิธีกิ ารประเมิินผล
(1)วิดและประเมินจากผลการวิเคราะห ริปแบบการนิาเสนอขิอมิลและนิาเสนอรายงานได
อยิางถิกติอง
(2)วดและประเมินจากผลการสิบคินและนิาเสนอรายงานประเดินสิาคิญดิานการศิกษา
โดยใชิเทคโนโลยิีสารสนเทศ
6 ดิานทิกษะการจิดการเริียนริูิ
6.1 ผลการเริียนริูดิานทิกษะการจิดการเริียนริูทิี่ติองพิฒนา
 (1) มิีความเชิีิยวชาญในการจิดการเรียนริิฟิสิกสิทิีิมิีริปแบบหลากหลาย ทิ้งรปแบบทิีิ
เปินทางการิ(Formal) ริปแบบกิิงทางการ (Non-formal) และริปแบบไมิเปินทางการ (Informal) อยิาง
สริางสรรค
 (2) มิีความเชิี่ยวชาญในการจิดการเริียนริฟิสิกสิสิาหริบผิเริียนทิี่หลากหลาย ทิ้งผิเริียนทิี่มี
ความสามารถพิเศษ ผิเริียนทิี่มีิความสามารถปานกลาง และผิเริียนทิี่มีคิ วามติองการพิเศษอยิางมิีนวิตกรรม
 (3) มิีความเชิี่ยวชาญในการจิดการเริียนริในวิชาฟิสิกสิอยิางบิรณาการ
6.2 กลยิุทธิ์การสอนทิี่ใชิในการพิฒนาการเริียนริูดิานทิกษะการจิดการเริียนริูิ
(1) การฝิกสอนหนิาชิ้นเริียน
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หมวดทิ่ีิ5 แผนการสอนและการประเมิินผล
1. แผนการสอน
สิปดาห
จิานวน กิจกรรมการเรยนการสอน/สอิ
หิวขิอ/รายละเอิียด
ทิีิ
ชิ่วโมง
ทิี่ใชิ
- แนะนิาเนิิอหารายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธิีการเริีย นการสอนชิีิแจงิ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
รายละเอิียดเนิ้อหาวิชา
2. ผิสอนแนะนิาเนิ้อหารายวิชาิ
- บทนิา
บรรยายิพริอมทิ้ง
- การใ ช โปรแกรม Tracker
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
เบิ้องติน
3. เปิดโอกาสใหินิกศิกษาิ
1
3
อภิปรายและซกถามใน
ประเดินทิี่สนใจ
สิ่อทีใ่ ชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. โปรแกรมิTracker
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ1
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
กราฟและการวิเคราะหิขิอมิลิ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
จากกราฟ
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้ง
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
2
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. โปรแกรมิMicrosoft Excel
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ2
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
การวิดอยิางละเอิียด
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
3
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง

ผิสอน
อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ
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สิปดาห
หิวขิอ/รายละเอิียด
ทิีิ
4 บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ3
การเคลิ่อนทิี่และโมเมนติม

5

6

7

จิานวน กิจกรรมการเรยนการสอน/สอิ
ชิ่วโมง
ทิี่ใชิ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ4
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
การชน: สมประสทธิิของการ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
สะทิอน
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ5
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
สิมประสิทธิ์ของแรงเสิียดทาน
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้ง
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบติ
ิ ิการทิ่ีิ6
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
โมเมนติความเฉิิอยของการกลิิงิ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
ของวิตถิตามพิ้นเอิียง
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง

ผิสอน
อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ
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สิปดาห
ทิีิ

8

9

10

11

จิานวน กิจกรรมการเรยนการสอน/สอิ
ชิ่วโมง
ทิี่ใชิ
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ7
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
เพนดิลิมอยิางงิาย
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ8
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
การเคลิิอนทิีิแบบฮาริมอนิกอิ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
ยิางงิาย
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้ง
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ9
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
แรงลอยติวและความิ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
ถิวงจิาเพาะิและสิมประสทธิิ
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
ความหนิด
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ10
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
ความจิความริอนของวิตถ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
หิวขิอ/รายละเอิียด

ผิสอน

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ 11
จอมทะริกษ
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สิปดาห
ทิีิ

12

13

14

จิานวน กิจกรรมการเรยนการสอน/สอิ
ชิ่วโมง
ทิี่ใชิ
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้ง
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ11
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
กฎการเยินติวของนิวติน
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ12
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
คลิ่นนิ่ง
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้งิ
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
บทปฏิิบิติิการทิ่ีิ13
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
การหาความเริวเสิียงในอากาศิ
1. เชิคเวลาเขิาเริียน
โดยวิธิีการกิาทอน
2. ผิสอนบรรยายิพริอมทิ้ง
ยกติวอยิางทิี่เกิี่ยวขิอง
3. ใหผิิเริียนทาการทดลองและิ
เขิียนรายงานผลการทดลอง
สิ่อที่ใชิิ
1. PowerPoint
หิวขิอ/รายละเอิียด

ผิสอน
อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

12
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สิปดาห
ทิีิ

15

16

จิานวน กิจกรรมการเรยนการสอน/สอิ
ชิ่วโมง
ทิี่ใชิ
2. เอกสารประกอบการเริียน
3. อิปกรณิการทดลอง
นิกศิึกษาออกแบบและจิดทิา
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
ใหินิกศิกษาออกแบบและจิดบทิ
บทปฏิิบิติ
ปฏิบิติการทิี่เกิีิยวขิองกิบเนิ้อหาิ
รายวิชาฟิสิกส 1
สิ่อที่ใชิิ
1. เอกสารประกอบการเริียน
2. อิปกรณิการทดลอง
น ก ศึ ก ษ า น า เ สน อ วิ ธิีกา ร
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทดลองและผลการทดลอง
ใหินิกศิกษานิาเสนอบท
ปฏิบิติการทิี่ออกแบบทิ้งวิธิีการิ
ทดลองและผลการทดลองทิี่ได
หิวขิอ/รายละเอิียด

17

ผิสอน

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

อาจารย
ดร.ริงสินติ
จอมทะริกษ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมิินผลการเริียนริูิ
ผลการเรยนริูิ

วิิธีกิ ารประเมนิิ

สิปดาหิ์ทีิ่
ประเมนิิ

ดิานคณธรรม จริิยธรรม
(2) มิีคิณธรรมจริยธรรมทิีิเสริมสริางการ (1) วิดและประเมินจากผลการิ 1 - 16
วิเคราะหิผลการทดลองจริง
พิฒนาทิี่ยิ่งยิน
(4) มิีจิตสาธารณะ เสิีย สละ และเปิน (2) วิดและประเมินจากกลิิมิ
แบบอยิางทิี่ดี
เพิ่อน
(5) ใหิความเคารพและยิดถิอในกฎระเบิยี บ (3)
วิดและประเมินจากการิ
และขิอบิงคิบติางๆขององคิกรและสิงคม
อิางอิงผลงานของผิอิ่น
ดิานความริูทต่ีิ ิองไดิริบ
(1) มิีความรอบริิในดิานวชาศิกษาทิิวไป (1) วิดและประเมนจากผลการิ 2 – 14
วชาชีพคร วชาเอกฟิสิกส และ การบรณา วิเคราะ ห และ ส งเคร าะ ห อง คิ
การ วิชา ชิีพค ร ก บ วิชาเอก ฟิ ส ก ส อ ย าง ความริิจากรายงานผลการทดลองิ
กวิางขวาง ลิกซิ้งิและเปินระบบ
และการสอบปลายภาค
(2) มีความตระหนกริิหลกการ และทฤษฎีใน (2) วิดและประเมนจากผลการิ 2 – 14
องคิความริิทิิีเกิิียวขิองอยิางบิรณาการ ทิิงการบิร ทบทวนวรรณกรรมและส ร ป
ณาการขิามศาสตร และการบิรณาการกิบโลกแหง สถา น ะข อ ง อ ง ค คว า ม ริิจาก

สิดสิ่วนของ
การ
ประเมนผล
5%

30%

25%
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ผลการเรยนริูิ

วิิธีกิ ารประเมนิิ

สิปดาหิ์ทีิ่
ประเมนิิ

สิดสิ่วนของ
การิประ
เมนผล

ความเปินจริง
รายงานผลการทดลองและการ
(3) มิคี วามเขิาใจความกิาวหนิาของความริิ สอบปลายภาค
เฉพาะดิานในสาขาวิชาฟิสิกสิอยิางลิกซิิง ตระหนิก
ถิงความสิาคิญของงานวิจิยและการวิจิยติอยอดิ
ความริทางดิานการเริยี นการสอนฟิสิกส

ดิานทิกษะทางปิญญา
(1) สามารถคิดคินหาขิอเทิจจริงิทิาความ (1) วิดและประเมนจากผลการิ 2 – 14
เขิาใจ และประเมินขิอมิลสารสนเทศและ วิเคราะหิแบบวิภาษวิธิีเ กิีิยวกิบิ
แนวคิดจากแหลิงขิอมิลทิีิหลากหลายิ เพิิอิ ขิอมิลผลการทดลองจากบทความิ
ใชิในการปฏิบิติงานิ การวินิจฉิยิ แกิปิญหาิ วิจ ยแ ล ะ ข อ ม ล ทิีิไ ด จากกา ร
และทิาการวิจิยเพิิอพิฒนางานิ และพิฒนาิ ทดลองใน หิองป ฏิบิติการจาก
รายงานผลการทดลอง
องคิความริไดิดิวยตนเอง
2 – 14
(2) สามารถคิดแกิปิญหาทิีิมิีความ (2) วิดและประเมินจากการ
สลิบซิบซิอน เสนอทางออก และนิาไปสิิการ รายงานการสริปผลการทดลอง
แกิไขไดิอยิางสริางสรรคิ โดยคิานิงถิงความริิ (3) วดและประเมินจากรายงานิ 15 – 16
ทางทฤษฎิีิ ประสบการณิภาคปฏิบิติ และิ ผลการออกแบบและพิฒนาชิด
ทดลองเพิิอทาเปินนวิตกรรมการิ
ผลกระทบจากการติดสินใจ
เริียนการสอน
ดิานทิกษะความสิมพนธิ์ระหวิ่างบคคล
และความริบผิิดชอบ
(1) มิีความริิความเขิาใจในบทบาทหนิาทิีิ (1) วิดและประเมนจากผลการิ 2 – 16
และความริบผิดชอบของตนเอง และผิิอิินใน เริียนแบบริวมมิอ
วิดและประเมินจากผลิ
การทิางานและการอยิิริวมกินอยิางเปินิ (2)
กิลยาณมิตร และในการเริียนริิพิฒนาตนเอง นิาเสนอผลงานกลิิมิ และการเปินิ
ผินิาในการอภิปรายซิกถาม
และวิชาชิีพอยิางติอเนิ่อง
ดิานทิกษะการวิิเคราะหิ์เชงติวเลขิการ
สิ่อสาริและการใชเทคโนโลยิีสารสนเทศ
(1) มิคี วามไวในการวิเคราะหิและเขิาใจขิอมล (1) วิดและประเมนจากผลการิ 2 – 15
สารสนเทศทิิงทิิีเปินติวเลขเชิงสถิต การคิานวณ วิเคราะหิ ริปแบบการนิาเสนอิ
โจทยิทางฟิสิกส ภาษาพิดและภาษาเขิยี น อินมิผี ลิ ขิอมิลและนิาเสนอรายงานไดิ
ใหิสามารถเขิาใจองคิความริิ หริอประเดินปิญหาิ
อยิางถิกติอง
ไดิอยิางรวดเริว
(3) มิีค วามสามารถในการสิิอสารอยิางมี (2) วิดและประเมนจากผลการ
ประสิทธิภาพทิิงการพิด การเขิียน และนิาเสนอ ส บ ค นแ ล ะ น าเสนอรายงา น
ดวยรปแบบทิิเหมาะสมส
ี
าหรบบคคลและกลิิมทิิมีี ิ ประเดนสิาคิญดานการศกษาโดยิ
ความแตกติางกิน
ใชิเทคโนโลยิีสารสนเทศ

10%

5%
10%

5%

10%
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หมวดทิ่ีิ7 การประเมิินและปรบปริุงการดิาเนิินการของรายวชา
1. กลยิุทธิ์การประเมนประสทธิิผลของรายวิิชาโดยนิกศิึกษา
มีการเปิดโอกาสใหนกศกษาประเมินอาจารยผิิสอนตามแบบประเมน รวมถิงประเมนประสทธิภาพิ
การสอนจากผลการเริียนของนิกศิกษา
2. กลยิุทธิ์การประเมนการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินอาจารยิผิสอนิและผลการเริียนของนิกศิกษา
2. สิงเกตการสอนของอาจารยิโดยผิริวมทิีมสอนในกรณิีรายวิชามิีอาจารยิสอนหลายคนิหริอสิงผิิ
สิงเกตการณิเขิาฟิงการสอนของอาจารยิกรณิีผิสอนเดิี่ยว
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3. อาจารยิผิสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสิงเกตพฤติกรรมิ
การเขิาริวมกิจกรรมการเริียนของนิกศิกษาในชิ้นเริียนิทิ้งนิี้ใหิยิดวิธิีการและแหลิงขิอมลทิี่หลากหลายิ
รวมทิ้งมิีการประเมินหลายคริ้งิเพิ่อความนิาเชิ่อถิอของผลทิี่ได
3. การปริบปรุงการสอน
1. ใชิผลวิเคราะหิการประเมนการสอนเพิิอประมวลความคิดเหนของนกศกษา สริปปิญหา และิ
แนวทางแกิไขการปริบปริงการจิดการเรยนการสอนรายวิชาในภาคการศิกษาติอไป
2. ปริบปริงรายละเอิียดของรายวชาใหิทินสมิยและสอดคลิองกิบมาตรฐานคิณวฒิระดบอิดมศิกษา
และความสนใจของผิเริียนรินติอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสิมฤทธิิ์ของนิกศิึกษาในรายวิิชา
1. มิีการประชิมคณะกรรมการบริหารหลิกสิตรเพิิอพิจารณาผลสิมฤทธิิทางการเริียนของนิกศิกษาใหิ
เปินไปตามเกณฑิการประเมินของิมคอ. 3 ของรายวิชาทิี่ทิาการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลิกสิตรริวมกินประเมินการเริียนริิของนิกศิกษา โดยการสิิมตรวจขิอสอบ
รายงานิวิธิีการใหิคะแนนิและการใหิคะแนนพฤติกรรม
5. การดิาเนิินการทบทวนและการวางแผนปริบปริุงประสิิทธิิผลของรายวิิชา
1. นิาขิอคิดเหินของนิกศิกษาจากขิอทิีิ 1 กลยทธิการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิกศิกษามาิ
ประมวลิ เพิิอจดกลิิมเนิิอหาความริิทิีิตองปรบปรงิ ิ ผลจากการประมวลจะนิาไปปริบปรงการจดการเริียนิ
การสอนในรินติอไป
2. นิาผลสิงเกตการสอนจากขิอทิีิ2 กลยิทธิการประเมินการสอนิมาเปริียบเทิียบขิอมิลกิบขิอคิดเหินิ
ของนิกศิกษาิเพิ่อพิฒนาเนิ้อหาสาระใหิทินสมิยิปริบวิธิีการเริียนการสอนิและวิธิีการประเมินผลใหตรงกิบ
ผลการเรียนรที่คาดหวง
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