มคอ.3

รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/

มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
สาขาวิชาฟิสกิ ส์

หมวดที่ 1
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
105196 ปฏิบตั กิ ารกลศาสตร์และความร้อน
Mechanics and Heat Laboratory
2. จานวนหน่ วยกิ ต (ระบบไตรภาค)
1 หน่วยกิต (0-3-0)
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)
105111 กลศาสตร์และความร้อน
Mechanics and Heat
8. สถานที่เรียน
อาคารเครือ่ งมือ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 มิถุนายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษา มีทกั ษะ
- ในการวัดปริมาณพื้นฐานทางกลศาสตร์ และคานวณปริมาณสัมพัทธ์เกี่ยวกับกลศาสตร์และความ
ร้อน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการพล็อตกราฟ
- สื่อสารผลการทดลองให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้ดว้ ยวาจาและการเขียนรายงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อเพิม่ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เกิด “21st century skills” ให้มากขึน้ กว่าเดิม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
เป็นรายวิชาปฏิบตั กิ าร เน้นการฝึกทักษะในการวัด การบันทึกผล และการคานวณปริมาณทางฟิสกิ ส์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปริมาณทีว่ ดั ได้ และเกีย่ วข้องกับกลศาสตร์และความร้อน
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /ง น
การศึกษาด้วยตนเอง
น
งน
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ทาการทดลอง 36
ไม่ม ี
ชัวโมง
่
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.
C5.
C6.
C7.
C8.
C9.
C10.
C11.
C12.
C13.
C14.

สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการทดลองทางฟิสิกส์ได้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลทางฟิสิกส์ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
มีทักษะในการวิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
สามารถออกแบบการทดลองและดาเนินการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานได้
มีทักษะในการทางานเป็นกลุ่มได้
สามารถสร้างแบบจาลองเชิงทฤษฎีและทานายสมบัติทางกายภาพของระบบที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ได้

วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม CLOs
CLOs
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วิ ธีการสอน
1. ผู้สอนต้องแสดงให้เห็นถึงการมีวินัยและตรง
ต่อเวลา โดยเริ่มสอนและเลิกสอนให้ตรงเวลา
รวมทั้งจัดทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง เพื่อสรุป
บทเรียนผลักดันให้นักศึกษามีวินัยและตรงต่อ
เวลา
2. ให้ทางานกลุ่มที่ต้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษ (text books) และนาเสนอ
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อภิปรายและซักถามในชั้นเรียน
3. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ความมุ่งมั่น และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพระหว่างบทเรียน โดย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น ยกตัวอย่างของ
นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือทฤษฎี
ที่กาลังสอน



5. ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันที่
สามารถใช้กลศาสตร์และความร้อนเพื่ออธิบาย



4. ให้การบ้านที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข เพื่อให้นักศึกษาใช้ตรรกศาสตร์ที่
เหมาะสมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้



















5. การทาข้อสอบแบบกลุ่ม ซึง่ ฝึกฝนการ
แสดงความคิดเห็น การรับฟงั และเคารพ
ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื บนพืน้ ฐานของเหตุผล
6. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนออกเป็ น 10 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 4 – 5 คน
ในแต่ละครัง้ ผูส้ อนจะตัง้ คาถามทีเ่ กี่ยวกับ
กลศาสตร์และความร้อน โดยผูเ้ รียนต้อง
ออกแบบการทดลองวัด เก็บข้อมูล และนา
ข้อมูลทีเ่ ก็บได้มาตอบคาถามดังกล่าว โดย
ท้ายคาบผูเ้ รียนจะต้องเขียนรายงานส่งให้
ผูส้ อน
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วิธีการประเมินเพื่อส่งเสริม CLOs
CLOs

1

1. ประเมินจากข้อมูลการเข้าเรียน, ประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย และประเมิน
จากการส่งงานค้นคว้าแล้วมีการอ้างอิงเอกสารที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม
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10 11 12 13 14

วิ ธีการประเมิ น

2. ทดสอบความเข้าใจโดยการสอบย่อย รวมทั้ง
วัดผลโดยการสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค



3. คะแนนจากการประเมินการนาเสนอแบบ
ปากเปล่า, ประเมินจากการทางานกลุ่ม และ
ประเมินจากแนวทางแก้ปัญหาที่ได้จากการ
อภิปราย



4. ตรวจงานนาเสนอปลายภาคเรียนที่
มอบหมายว่า นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจน
ทางานกลุ่มและความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล
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หมวดที่ 5

น

น

1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/
ที่
1
ชีแ้ จง และแนะนาการใช้
โปรแกรม Tracker
2

น
จานวน
กิ จกรรมการเรียนการ
ชัวโมง
่
สอน/
3
ตัง้ เป็ นปญั หาให้แก้ดว้ ยการวัด หรือ
ทดลองทา

หาค่าความเร็วและความเร่ง
ของการเคลื่อนทีใ่ น 1 มิติ
แบบต่าง ๆ

3

3

การเคลื่อนทีแ่ บบโปรเจค
ไตล์ (ต้องปล่อยลูกบอล
อย่างไร ลูกบอลจึงจะตกลง
ไปในถ้วย ณ ตาแหน่งทีว่ าง
ไว้)

3

4

โมเมนตัมกับพลังงานจลน์
ก่อนชนและหลังชนของบอล
2 ลูกทีม่ คี วามเร็วก่อนชน
ต่างกัน 3 ลักษณะ

3

5

สร้างรถจากขวดน้ าทีใ่ ช้แล้ว
และวัดค่าอัตราเร็วสูงสุด
อัตราเร่งสูงสุดของรถ

3

6

แข่งรถทีส่ ร้างจากขวดน้า

3

7

สร้างส่วนต่าง ๆ ของ Rube
Goldberg Machine ทีจ่ ะทา
ให้ไข่แตก และวัดค่าปริมาณ
ทางกลศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้อง

3

8

สร้างส่วนต่าง ๆ ของ Rube
Goldberg Machine ทีจ่ ะทา

3

ผูส้ อน
ทีมอาจารย์ผสู้ อน

มีการใช้โปรแกรม Tracker เพื่อช่วย
วัดปริมาณการเคลื่อนที่
มีการนาเสนอใหญ่ ๆ 2 ครัง้ คือการ
เคลื่อนทีข่ องรถทีท่ าจากขวดน้า และ
กลศาสตร์ของ Rube Goldberg
Machine
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ให้ไข่แตก และวัดค่าปริมาณ
ทางกลศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้อง
(ต่อ)
9

สร้างส่วนต่าง ๆ ของ Rube
Goldberg Machine ทีจ่ ะทา
ให้ไข่แตก และวัดค่าปริมาณ
ทางกลศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้อง
(ต่อ)

10

สร้างส่วนต่าง ๆ ของ Rube
Goldberg Machine ทีจ่ ะทา
ให้ไข่แตก และวัดค่าปริมาณ
ทางกลศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้อง
(ต่อ)

11

ทบทวน และประเมินตนเอง
กับเพื่อนในกลุ่ม

3

12

นาเสนอ Rube Goldberg
Machine ทีจ่ ะทาให้ไข่แตก

3
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2.

น

น

กิ จกรรมที่
1.
2.
3.
4.

ทาปฏิบตั กิ าร
การทาทดสอบย่อย
เขียนรายงาน
นาเสอนผล
ปฏิบตั กิ าร
5. การประเมินตนเอง
และเพือ่ นร่วมงาน

น
ผลการ
เรียนรู้
1.1 - 1.5
2.1, 2.2, 2.4
3.1
4.2, 4.3
5.1, 5.2

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

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)

หมวดที่ 6

น

กิจกรรมที่ 1 กับ
3 มีการประเมิน
ทุกสัปดาห์
กิจกรรมที่ 2 มี
การประเมินทุก 3
สัปดาห์
กิจกรรมมที่ 4 กับ
5 มีการประเมิน 2
ครัง้ สัปดาห์ ที่ 6
กับสัปดาห์ท่ี 11

สัดส่วนของ
การ
ประเมิ นผล
ผลการ
กิจกรรมที่ 1
และ 3 มี
สัดส่วนเป็ น
50%
ผลการ
กิจกรรมที่ 2 มี
สัดส่วนเป็ น
25%
ผลการ
กิจกรรมที่ 4
และ 5 มี
สัดส่วนเป็ น
25%

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 วกับการทาการทดลองฟิสกิ ส์ระดับปี 1
เอกสารทีเ่ กีย่ วกับความคลาดเคลื่อนทางการทดลอง
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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
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ขอความร่วมมือให้นกั ศึกษากรอกแบบประเมินการเรียนการสอนทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
และแบบสอบถามที่ผู้สอนทาขึ้น ซึ่งคาถามที่ถามผู้เรียน เน้ นถามความคิดเห็นของผู้เรียน 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
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ยังไม่ได้ทา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการเรียน และผลการประเมินการสอน ของผู้เรียน ผู้สอนเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการทบทวน
กระบวนการสอน และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาให้การเรียนการสอนเพื่อทาให้ผเู้ รียนได้ผลการเรียนรู้
ตามทีไ่ ด้คาดหวังไว้

9

