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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/

มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สาขาวิชาฟิสกิ ส์

หมวดที่ 1
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
105111 กลศาสตร์และความร้อน
Mechanics and Heat
2. จานวนหน่ วยกิ ต (ระบบไตรภาค)
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
105196 ปฏิบตั กิ ารกลศาสตร์และความร้อน
Mechanics and Heat Laboratory
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 มิถุนายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่เี กี่ยวกับกลศาสตร์และความร้อนได้ โดย
ความรูด้ งั กล่าวประกอบด้วย กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน ของไหล
คลื่นกล และความร้อนกับอุณหพลศาสตร์เบือ้ งต้น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เนื่องจากรายวิชานี้เป็ นรายวิชาในระดับพืน้ ฐาน ซึง่ เนื้อหาของรายวิชาไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงมากนัก
ดังนัน้ การพัฒนาปรับปรุงจึงทาในแง่ของกระบวนการเรียนการสอน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/
ปรับปรุงคือ
1. เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและสามารถประยุกต์ความรูเ้ พื่อแก้ปญั หาทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
ได้
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองให้มากขึน้
3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการทางานเป็นทีมและสามารถสื่อสารได้ในหลาย ๆ รูปแบบ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การเคลื่อนทีใ่ นแนวเส้นตรง การเคลื่อนทีส่ องมิตแิ ละสามมิติ แรงและกฎของนิวตัน งานและพลังงาน
ระบบอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบ
หน่ วงและแบบบังคับ คุณสมบัตทิ วไปของคลื
ั่
่น เสียง กลศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /ง น
การศึกษาด้วยตนเอง
น
งน
เนื่องจากกระบวนการ
ไม่ม ี
ไม่ม ี
การศึกษาด้วยตนเองซึง่
เรียนการสอนในรายวิชา
รวมการทาการบ้าน การ
นี้เป็นแบบ Flipped
อ่านเนื้อหาก่อนเข้าเรียน
classroom (ห้องเรียน
เป็นจานวนอย่างน้อย 6
กลับด้าน) นักศึกษาจึง
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
ได้ทากิจกรรมเพื่อเสริม
ความเข้าใจเนื้อหาใน
ห้องเรียนแทนการ
2
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บรรยายแบบเดิม เป็น
จานวน 36 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา
3. จ านวนชัว่ โมงต่ อ สัป ดาห์ ที่ อ าจารย์ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
-อาจารย์ผสู้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามวันเวลาทีป่ ระกาศให้นกั ศึกษา
ทราบตัง้ แต่ตน้ ภาคการศึกษา จานวน 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 CLOs ของรายวิชานี้
C1.
C2.
C3.
C4.

สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
C5. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลทางฟิสิกส์ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น ตาราง กราฟ
แผนภูมิ
C6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
C7. มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
C8. มีทักษะในการวิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
C9. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
C10. มีทักษะในการทางานเป็นกลุ่มได้

วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม CLOs
CLOs 1

2

3

4

5

6

7

8





9

10

วิ ธีการสอน
1. ผู้สอนต้องแสดงให้เห็นถึงการมีวินัยและตรงต่อเวลา โดย
เริ่มสอนและเลิกสอนให้ตรงเวลา รวมทั้งจัดทดสอบย่อยท้าย
ชั่วโมง เพื่อสรุปบทเรียนผลักดันให้นักศึกษามีวินัยและตรง
ต่อเวลา
2. ให้ทางานกลุ่มที่ต้องค้นคว้าและอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
(text books) และนาเสนอ อภิปรายและซักถามในชั้นเรียน
3. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ
มุ่งมั่น และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพระหว่าง
บทเรียน โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น ยกตัวอย่างของ
นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือทฤษฎีที่กาลังสอน
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5. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันที่สามารถใช้
กลศาสตร์และความร้อนเพื่ออธิบายได้



4. ให้การบ้านที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อให้
นักศึกษาใช้ตรรกศาสตร์ที่เหมาะสมที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้



















5. การทาข้อสอบแบบกลุ่ม ซึง่ ฝึกฝนการแสดงความ
คิดเห็น การรับฟงั และเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ่นื บน
พืน้ ฐานของเหตุผล
6. แบ่งผูเ้ รียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้
นักศึกษาทา “Team Contract” ของแต่ละโครงงาน และ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองในทีม ในทุก
กิจกรรมทีท่ าในห้องเรียน

































**รายละเอียดของโครงงานด้านล่าง
**รายละเอียดโครงงาน
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานี้เป็ นแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็น
ฐาน กล่าวคือ กิจกรรรมต่าง ๆ สาหรับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
- กิจกรรมก่อนเข้าเรียน: ผูส้ อนเตรียมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละเรือ่ ง ให้ผเู้ รียนได้อ่านก่อนเข้าเรียน
- กิจกรรมในคาบเรียน: ผูเ้ รียนนังเรี
่ ยนด้วยกันตามกลุ่มทีจ่ ดั ให้ ผูส้ อนตัง้ คาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ที่
ผูเ้ รียนได้อ่านมาแล้ว ให้ตอบเดีย่ วก่อน จากนัน้ ให้คุยกันว่าทาไมผูเ้ รียนแต่ละคนจึงตอบเช่นนัน้ และ
คาตอบต่างหรือเหมือนกับเพื่อนอย่างไร แล้วผูส้ อนจะให้ตอบคาถามเดิมอีกครัง้ หนึ่ง แล้วผูส้ อนจึง
เฉลยคาตอบ ประมาณ 10 คาถาม ต่อ 1 คาบ ในบางคาบ ผูส้ อนจะให้ ใบงานให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทา
แล้วส่งท้ายคาบเรียน
- กิจกรรมหลังเข้าเรียน: ผูส้ อนให้การบ้าน เพื่อทบทวนความรูท้ ไ่ี ด้เรียนไปแล้วให้ส่งตามกาหนดเวลา
ก่อนจบครึง่ เทอมแรก แต่ละกลุ่มได้รบั มอบหมายให้ทาโครงงาน สร้างรถจากขวดน้ าทีใ่ ช้แล้วโดย
กลไกการเคลื่อนทีต่ อ้ งทาจากยาง หรือสปริง ในครึง่ เทอมหลังผูเ้ รียนถูกจัดกลุ่มใหม่ และทาโครงงานร่วมกัน
อีก เป็นการสร้าง Rube Goldberg Machine ทีต่ อ้ งทาให้ไข่แตก
วิธีการประเมินเพื่อส่งเสริม CLOs
5
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CLOs 1

2

3

4

5







6

7

8

9

10



วิ ธีการประเมิ น
1. ประเมินจากข้อมูลการเข้าเรียน, ประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย และประเมินจากการ
ส่งงานค้นคว้าแล้วมีการอ้างอิงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างถูกต้องเหมาะสม และการตรงต่อเวลา



2. ทดสอบความเข้าใจโดยการสอบย่อย รวมทัง้
วัดผลโดยการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค





3. คะแนนจากการประเมินการนาเสนอแบบปาก
เปล่า, ประเมินจากการทางานกลุ่ม และประเมินจาก
แนวทางแก้ปญั หาทีไ่ ด้จากการอภิปราย



4. ตรวจงานนาเสนอปลายภาคเรียนทีม่ อบหมายว่า
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่ ตลอดจนทางานกลุ่มและ
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล



5. ประเมินการอ่านก่อนเรียน โดยใช้ Platform ใน
การช่วยเรียนทีเ่ รียกว่า Perusall (พัฒนาโดยกลุ่ม
วิจยั Physics Education ที่ Harvard University)
6. ใช้การทดสอบแบบใหม่ ซึง่ ประกอบไปด้วยการ
ทาข้อสอบเดีย่ วด้วยตนเองก่อนแล้วส่ง จากนัน้
ผูเ้ รียนจะได้ทาข้อสอบชุดเดิมอีกโดยทาเป็ นกลุ่ม
กิจกรรมนี้ ผูส้ อนใช้ Interactive response tool ที่
เรียกว่า Learning Catalytics ของ Pearson
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หมวดที่ 5
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/
ที่
1
การบรรยายการเคลื่อนที่

น

น

น

จานวน
กิ จกรรมการเรียนการ
ชัวโมง
่
สอน/
3
ทากระบวนการเรียนการสอน
แบบ Peer Instruction และทา
3
ใบงาน
3

2

การเคลื่อนทีใ่ น 1 มิติ

3

การเคลื่อนทีใ่ น 2 มิติ

4

กฏการเคลื่อนทีข่ องนิวตัน

3

5

งานพลังงาน

3

6

การอนุ รกั ษ์โมเมนตัม

3

7

จลน์ศาสตร์และพลศาสตร์
ของวัตถุเกร็ง

3

8

การกวัดแกว่ง

3

9

คลื่นกล

10

เสียง

11

กลศาสตร์ของของไหล

3

12

ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์ เบือ้ งต้น

3

ผูส้ อน
ทีมอาจารย์ผสู้ อน
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2.

น
กิ จกรรมที่

น

น
ผลการ
เรียนรู้

1. การอ่านก่อนเรียน
1.1, 1.3
บน Platform ทีช่ อ่ื ว่า 2.1, 2.2, 2.4
Perusall
3.1, 3.2
2. การบ้าน
4.2
3. การทาแบบทดสอบ
5.2 5.4
แบบใหม่
4. รายงานโครงงาน
5. การเสอนผลงานเป็ น
ทีม
6. การประเมินตนเอง
และเพือ่ นร่วมงาน

วิ ธีการประเมิ น
ประเมินตาม Rubrics ทีไ่ ด้แจ้งให้
ผูเ้ รียนทราบตัง้ แต่คาบเรียนแรก
โดยเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป มี 4 ระดับ
ดังนี้
ได้ 0 หมายถึง ขาดหรือไม่มเี ลย
(Deficient)
ได้ 1 หมายถึง มีแต่ยงั ต้องได้รบั
การปรับปรุง (Improvement
needed)
ได้ 2 หมายถึง มีตามความคาดหวัง
(Meet expectations)
ได้ 3 หมายถึง มีเกินกว่าทีค่ าดหวัง
(Exceeds expectations)

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
กิจกรรมที่ 1 มี
การประเมินทุก
สัปดาห์
กิจกรรมที่ 2 และ
3 มีการประเมิน
ทุก 2 สัปดาห์
กิจกรรมมที่ 5
และ 6 มีการ
ประเมิน 2 ครัง้
สัปดาห์ ที่ 6 กับ
สัปดาห์ท่ี 12

สัดส่วนของ
การ
ประเมิ นผล
ผลการ
กิจกรรมที่ 1
และ 2 มี
สัดส่วนเป็ น
25%
ผลการ
กิจกรรมที่ 3
และ 4 มี
สัดส่วนเป็ น
25%
ผลการ
กิจกรรมที่ 5
และ 6 มี
สัดส่วนเป็ น
25%
อีก 25% มา
จากการ
ประเมิน
“ความเป็ นมือ
อาชีพ”
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มคอ.3

หมวดที่ 6

น

น

1. เอกสารและตาราหลัก
ฟิสกิ ส์ ระดับอุดมศึกษา (University Physics with Modern Physics by Young and Freedman)
แปลโดย ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สิทธิคง
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (แนะนำให้อ่ำนประกอบ)
R. A. Serway, J. S. Faughn, C. Vuille, College Physics, 8th Edition, Brooks Cole, 2008
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
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มคอ.3

หมวดที่ 7

ประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา

1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ขอความร่วมมือให้นักศึกษากรอกแบบประเมินการเรียนการสอนที่ผู้สอนทาขึ้น ซึ่งคาถามที่ถาม
ผู้เรียน เน้ นถามความคิดเห็นของผู้เ รียนว่า ผู้เ รียนคิดว่าตนเองมีทกั ษะหรือความรู้เ พิม่ ขึ้นหรือไม่ ถ้ามี
อะไรบ้าง ถ้าไม่ม ี ผูเ้ รียนคิดว่าเพราะเหตุใด
ขอความร่วมมือกรรมการจากภายนอกที่ช่วยมาตัดสินการเสนอผลงานเป็ นทีม ของผู้เรียนในแต่ละ
โครงงานประเมินผลงานของผูเ้ รียน
ให้ผเู้ รียนได้ทา Pretest และ Posttest เพื่อวัด Gain ของความรู้
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ขอความร่วมมือให้นกั ศึกษากรอกแบบประเมินการเรียนการสอนทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
และแบบสอบถามที่ผู้สอนทาขึ้น ซึ่งคาถามที่ถามผู้เรียน เน้ นถามความคิดเห็ นของผู้เรียน เกี่ยวกับสิง่
ต่อไปนี้
1) กิจกรรมใดในรายวิชาทีผ่ เู้ รียนคิดว่าส่งผลให้เรียนรูไ้ ด้ดี กิจกรรมใดช่วยได้ไม่ดี
2) สิง่ ทีผ่ เู้ รียนคิดว่าดีอยูแ่ ล้วมีอะไรบ้าง
3) สิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องการให้ปรับปรุงมีอะไรบ้าง
3. การปรับปรุงการสอน
นาข้อวิจารณ์ต่าง ๆ ทีป่ รากฏในแบบประเมินมาพิจารณาและใช้ในการปรับกระบวนการเรียนสอน
วิเคราะห์ผลของการอ่านก่อนเรียน ทาสอบแบบใหม่ และผลการสอบ Pretest และ Posttest
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ยังไม่ได้ทา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการเรียน และผลการประเมินการสอน ของผู้เรียน ผู้สอนเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการทบทวน
กระบวนการสอน และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาให้การเรียนการสอนเพื่อทาให้ผเู้ รียนได้ผลการเรียนรู้
ตามทีไ่ ด้คาดหวังไว้
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