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รายละเอียดของรายวิชา ฟส 182 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์เบื้ องต้น 2
ภาควิชา ฟิ สิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ฟส 182 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์เบื้ องต้น 2
2. จํ านวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต 1(0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ภูณศิ รา ลิ้มนนทกุล
ผศ.เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิชวัฒนา
ผศ.สิริ สิรินิลกุล
อ.วาสุเทพ หลวงทิพย์
ผศ.อนุศิษฏ์ ทองนํา
อ.วิชุดา บุญยรัตกลิน
อ.เข้ ม พุ่มสะอาด
อ.สุพิชญ แขมมณี
อ.โชคชัย พุทธรักษา
อ.สุวรรณ พลายพิชิต
อ.จามรี อมรโกศลพันธ์
อ.อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์
อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์
อ.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ
อ.ปณิธาน วนากมล
ผู้ประสานงาน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
องครักษ์ ห้ อง 23-203 23-207 23-210
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 5 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ ผ้ ูเรียน
• มีความรู้ความเข้ าใจกระบวนการของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ นิสติ มีทกั ษะใน
กระบวนการทดลอง และการใช้ เครื่องมือ
• มีทกั ษะการทดลอง การใช้ เครื่องมือและการเสนอผลการทดลองทางด้ านฟิ สิกส์
• สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีพ้ ืนฐานทางฟิ สิกส์กบั ภาคปฏิบัติ
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• มีประสบการณ์ในการทํางานเป็ นกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายกลุ่มย่อย มีทกั ษะการสื่อสาร
ที่ดี
• มีเจตคติท่ดี ีทางวิทยาศาสตร์
• ตระหนักในความเป็ นผู้มีวนิ ัยต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบงานที่
ได้ รับมอบหมาย และการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
• จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นนิสติ เป็ นศูนย์กลาง กล่าวคือนิสติ สามารถเรียนรู้ และทําการทดลองได้
ด้ วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะการทดลอง การใช้ เครื่องมือและ
การเสนอผลการทดลองด้ านฟิ สิกส์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางฟิ สิกส์
และนิสติ สามารถเรียนรู้และทําการทดลองได้ ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็ นผู้ให้ คาํ ปรึกษา ตลอดจน
เป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับหมอบหมายและต่อส่วนรวม ตรงต่อเวลา และปฏิบัตติ ามกฏ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 102
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

ไม่มีการบรรยาย

ไม่มีการสอนเสริม

มีการทําปฏิบตั ิการ 3
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ไม่มี

3. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
ให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
(1) เข้ า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒนธรรมไทย ตระหนั กในคุ ณค่ าของระบบคุ ณธรรม จริ ยธรรม
หลัก
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
หลัก
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
รอง
(3) มีภาวะความเป็ นผู้นาํ และผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะ สามารถแก้ ไข ข้ อขัดแย้ ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื รวมทั้เคารพ ในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
รอง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ ค วามรู้ ท างวิ ศ วกรรมต่ อ บุ ค คล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รอง
รวมถึงเข้ าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 วิธกี ารสอน
1. กําหนดเกณฑ์การเข้ าชั้นเรียนตรงเวลาและสมํ่าเสมอ
2. กําหนดเกณฑ์การส่งรายงานผลการทดลอง
3. ให้ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย และสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
ซื่อสัตย์ในการทําการทดลอง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานตลอดจนการนําเสนอผลปฎิบตั งิ านที่ได้
2. การเข้ าชั้นเรียนตรงเวลาและสมํ่าเสมอ
3. การส่งรายงานผลการทดลองได้ ตรงตามกําหนดเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ความรับผิดชอบ
(1) มี ค วามรู้และความเข้ า ใจในทางคณิต ศาสตร์ พ้ ื นฐาน วิ ท ยาศาสตร์ พ้ ื นฐาน วิศ วกรรม
หลัก
พื้ นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่ อประยุ กต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้ องและการสร้ างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ส ํา คั ญ ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิบั ติ ใน
หลัก
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้ านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รอง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุ กต์ใช้ เครื่ องมือ
รอง
เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นต้ น
(5) สามารถใช้ ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2 วิธกี ารสอน
1. การศึกษาเอกสาร โดยนิสติ ศึกษาเอกสารจากคู่มือปฏิบัติการก่อนเข้ าเรียน
2. การทดลองและการเรียนรู้จากการทํางาน โดยนิสติ ทําการทดลอง เก็บข้ อมูลด้ วยตนเองตามกลุ่มการ
ทดลอง โดยอาจารย์ทาํ หน้ าที่บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับการทดลอง แนะนําการใช้ เครื่องมือ คอยควบคุม
และให้ คาํ ปรึกษา
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3. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทํารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง
ทุกครั้ง เพื่อประมวลผลและความความรู้ท่ไี ด้ จากการทดลอง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การใช้ แบบทดสอบ โดยการสอบย่อยก่อนทําการทดลอง
2. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองให้ มีความถูกต้ องในเชิงความรู้
3. สอบภาคปฏิบัติ (สอบปลายภาค)
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

ความรับผิดชอบ
หลัก
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้ องการ
รอง
(3) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นวิ ศ วกรรมได้ อ ย่ า งมีร ะบบ รวมถึง การใช้
รอง
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้ องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้ อย่างสร้ างสรรค์
(5) สามารถสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 วิธกี ารสอน
1. การทดลองและการเชื่อมโยงประสบการณ์จริงกับทฤษฏี โดยนิสติ ทําการทดลอง เก็บข้ อมูล ใช้ สตู รทาง
ทฤษฎีในการคํานวณและวิเคราะห์การทดลอง เปรียบเทียบผลจากการทดลองและผลคํานวณทาง
ทฤษฏี
2. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทํารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง
ในรายงานนิสติ คํานวณปริมาณทางฟิ สิกส์ วิเคราะห์ผลการทดลอง รวมทั้งใช้ กราฟประกอบตามความ
เหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองให้ มีความถูกต้ องในการคิดวิเคราะห์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
หลัก
ภาษาต่างประเทศได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม
ได้ ในประเด็นที่เหมาะสมส่วนรวมพร้ อมทั้งแสดงจุ ดยืนอย่ างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่มรวมทั้ง ให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(2) สามารถเป็ นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์ท้งั ส่วนตัวและ
รอง
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเองและสอดคล้ องกับ
รอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
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งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํา งานร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น ทั้ ง ในฐานะผู้ นํา และผู้ ต ามได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมต่อสังคม
4.2 วิธกี ารสอน
1. การทําการทดลองเป็ นกลุ่ม ทําให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
สมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบต่อกลุ่มของตน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสอบถามในชั้นเรียน และการสังเกตพฤติกรรมโดยประเมินจากการมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ท่มี ีความคิดเห็นแตกต่าง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ
(1)มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์สาํ หรับการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ เป็ นอย่างดี
หลัก
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์
รอง
ต่อการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างสร้ างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อย่ า ง
รอง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์
รอง
(5) สามารถใช้ เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
5.2 วิธกี ารสอน
1. การเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน มีการคํานวณปริมาณทางฟิ สิกส์ในการทดลอง การ
ประมวลผลการทดลอง
2. การเรียนรู้จากการทํางาน โดยการปฏิบัติการทดลองเป็ นกลุ่ม ทําให้ นิสติ ฝึ กทักษะสื่อสารกับ
สมาชิกในกลุ่ม อาจารย์ และมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในห้ องเรียน
3. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทํารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการ
ทดลอง เป็ นการฝึ กทักษะการสื่อสารโดยการเขียน และการเรียบเรียงข้ อมูล ความรู้จากการ
ทดลอง
4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยการสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทํา
รายงานผลการทดลอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองมีการประมวลผลที่ถูกต้ องและ
สื่อสารได้ เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

3

บรรยายชี้แจงระเบียบ

คณาจารย์

2

แจก course syllabus อธิบายเนื้อหา
รายวิชา และทําความตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับนิสติ เกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมิน
การทดลองที่ 1

3

คณาจารย์

3

การทดลองที่ 2

3

4

การทดลองที่ 3

3

5

การทดลองที่ 4

3

6

การทดลองที่ 5

3

7
8

ทําการทดลองชดเชย
การทดลองที่ 6

3
3

สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง

9
10

สัปดาห์สอบกลางภาค
การทดลองที่ 7

3

คณาจารย์

11

การทดลองที่ 8

3

12

การทดลองที่ 9

3

13

การทดลองที่ 10

3

14
15
16

ทําการทดลองชดเชย
ทบทวนการทดลอง
สอบปลายภาค

3
3
3

สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษา
ด้ วยตนเอง
ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วยตนเอง
ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วยตนเอง
สอบภาคปฏิบัติ

1
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ผู้สอน

คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้ า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรม สังเกตพฤติกรรมการเข้ า ตลอดภาคการศึกษา
ไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบ ชั้นเรียน การทําปฏิบัติการ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และ และการส่งรายงานผลการ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
ทดลอง
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสัง คม เคารพกฎระเบี ย บ
และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ขององค์ ก รและ
สังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผู้นาํ และผู้ตาม
สามารถทํา งานเป็ นหมู่ คณะ สามารถ
แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง ต า ม ลํ า ดั บ
ความสํา คั ญ เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ นื รวมทั้เคารพ ใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่ อ บุ ค ค ล อ ง ค์ ก ร สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้ อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้ าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม
ในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ด้ านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในทาง
ตลอดภาคการศึกษา
สอบย่อย
คณิ ต ศาสตร์ พ้ ื นฐาน วิ ท ยาศาสตร์ รายงานผลการทดลอง
ตลอดภาคการศึกษา
พื้ น ฐ า น วิ ศ ว ก ร ร ม พื้ น ฐ า น แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ กับงาน
ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้ องและการสร้ างนวั ตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
สัปดาห์ท่ี 16
สอบปลายภาค
หลักการที่สาํ คัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้ อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้ านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใน
สาขาวิ ชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา
ด้ ว ย วิ ธี ที่ เ ห ม า ะ ส ม ร ว ม ถึ ง ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ เหมาะสม อาทิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นต้ น
(5) สามารถใช้ ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ ไข
ปัญหาในงานจริงได้
ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี รายงานผลการทดลองและ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การสรุ ป อภิ ป รายผลการ
และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความ ทดลองถูกต้ องชัดเจน
ต้ องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ ไข
ปั ญหาด้ านวิ ศ วกรรมได้ อย่ างมีร ะบบ
รวมถึ ง การใช้ ข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใจในการทํ า งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน
การปรับใช้ องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ จ ากเดิ ม ได้ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์
(5) สามารถสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ สังเกตพฤติกรรม
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศได้
อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ ในสาขาวิ ช าชี พ มาสื่ อ สารต่ อ
สังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้ อมทั้งแสดง
จุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเอง
และของกลุ่มรวมทั้ง ให้ ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแก้ ไ ข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
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(3) สามารถวางแผนและรั บผิดชอบ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง
และสอดคล้ องกั บ ทางวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
(4) รู้ จั ก บทบาทหน้ าที่ และความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ต า ม ที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่นื
ทั้ง ในฐานะผู้ นํา และผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพสามารถวางตั ว ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต สํา นึ ก ความรั บ ผิด ชอบด้ า น
ความปลอดภัยในการทํางาน และการ
รักษาสภาพแวดล้ อมต่อสังคม
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)มี ทั ก ษะในการใช้ คอมพิ ว เตอร์ สังเกตพฤติกรรมและความ
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ ถูกต้ องชัดเจนของรายงาน
ได้ เป็ นอย่างดี
ผลการทดลอง
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติ ประยุกต์ ต่อการแก้ ปัญหา
ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างสร้ างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(4) มี ทักษะในการสื่อสารข้ อมู ลทั้งการ
พูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้ สญ
ั ลักษณ์
(5) สามารถใช้ เครื่องมือการคํานวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้ องได้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตลอดภาคการศึกษา

(คะแนนรวมอยู่ในรายงานผล
การทดลอง ร้ อยละ 70)

หน้า 9

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
• คู่มือปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ท่วั ไป ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
• คู่มือปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ท่วั ไป บนระบบ A-Tutor
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
‐
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนตามแบบประเมิน ปค 003 รวมถึงประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจากผลการเรียนของนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ ในชั้นเรียน
ทั้งนี้ให้ ยึดวิธกี ารและแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือของ
ผลที่ได้
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา และ แนว
ทางแก้ ไขในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาํ การสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําข้ อคิดเห็นของนิสติ จากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ
มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม
เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน
และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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