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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 NG106 วชิา ปฏิบติัการฟิสิกส์วศิวกรรม 1 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 1(0-2-1) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

อ. เดวชิ  บรรเทา 
ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ฉลิมชนม ์ ไวศยด ารง 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560  ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 NG104 ฟิสิกส์วศิวกรรม 1 

8. สถานทีเ่รียน    
 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการอุตสาหการ  

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
4 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา NG104 ฟิสิกส์วศิวกรรม 1 
 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหก้ารทดลองมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของทฤษฏีของฟิสิกส์วศิวกรรม 1  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

  การท าการทดลองเพื่อพิสูจน์วา่ผลของการทดลองนั้น เป็นไปตามหลกัการทางฟิสิกส์ท่ีไดศึ้กษามา 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

14 ชัว่โมง   14 ชัว่โมง   

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยจดัเป็น Office Hour ให้กบันักศึกษาท่ีตอ้งการค าปรึกษาเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  สอนใหท้ างานส่งดว้ยตวัเอง ไม่ไปคดัลอกงานของผูอ่ื้น 
1.2 วธีิการสอน  
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สอนใหรู้้จกัการท างานเป็นกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม 

1.3 วธีิการประเมินผล 

ตรวจสอบจากรายงานท่ีนกัศึกษาไดท้  าส่ง 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 สามารถน าความรู้จากการปฏิบติัการทดลองไปเปรียบเทียบกบัทฤษฏี 
2.2 วธีิการสอน 

 สอนการปฏิบติัเพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัทฤษฏี 
2.3 วธีิการประเมินผล 

 ตรวจสอบจากผลการทดลองท่ีได ้และดูการวเิคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 เขา้ใจในการทดลองและสามารถน าผลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัทฤษฏี 
3.2 วธีิการสอน 

             สอนการวิเคราะห์ผลการทดลองเทียบกบัทฤษฏี 
3.3 วธีิการประเมินผล 

 ตรวจสอบจากผลการทดลองท่ีได ้และดูการวเิคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

การท างานเป็นกลุ่ม ใหช่้วยเหลือกนัในกลุ่มของตน  
4.2 วธีิการสอน 

ใหเ้ลือกเพื่อนร่วมกลุ่ม และแบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 ดูจากรายงานท่ีไดท้  าร่วมกนั 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

สอนใหค้น้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาวเิคราะห์ผลการทดลอง 

5.2 วธีิการสอน 

   แนะน าเวป็ไซดท่ี์มีบทความท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ได ้
5.3 วธีิการประเมินผล 

               ตรวจสอบจากรายงานผลการทดลอง การวเิคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน าเน้ือหาของการ
ทดลองทั้งหมด การแบ่ง
คะแนน และจดักลุ่มเพื่อท า
การทดลอง 

2 Microsoft power point อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

2 หน่วย ในระบบ SI 2 Microsoft power point อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

3 พื้นฐานของเลขยกก าลงั 2 Microsoft power point อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

4 การวากกราฟ 2 Microsoft power point อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

5 พื้นฐานการวดั 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง  
 

ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

6 ความจุความร้อนของคาล
อริมิเตอร์และความร้อน
แฝงจ าเพาะของน ้าแขง็ 

2 เอกสารประกอบการทดลอง 
วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

7 ความตึงผวิ 2 เอกสารประกอบการทดลอง 
วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

8 สอบกลางภาค    
9 ความหนืดของของเหลว 2 เอกสารประกอบการทดลอง 

วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 
อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

10 ความเร่งโนม้ถ่วง 
 

2 เอกสารประกอบการทดลอง 
วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

11 การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิล
ฮาร์โมนิกส์ 
 

2 เอกสารประกอบการทดลอง 
วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

12 ลูกตุม้อยา่งง่าย 
 

2 เอกสารประกอบการทดลอง 
วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

13 รัศมีไจเรชัน่ 
 

2 เอกสารประกอบการทดลอง 
วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

14 ทบทวนเน้ือหาและการ
ปฏิบติัเพื่อสอบปฏิบติั 

2 เอกสารประกอบการทดลอง 
วดีิโอสาธิตวธีิการท าการทดลอง 

อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

15 สอบปฏิบติั 
 

2  อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
รายวชิา 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมิน  ก าหนดการประเมิน (สัปดาห์ที)่ สัดส่วนของการประเมินผล 

1  รายงาน 5-13 50% 
2  การเขา้ห้องเรียน 1-15 10% 

3  
สอบปฏิบติั 

 
15 10% 

4  สอบปลายภาค 16 30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

      เอกสารประกอบการทดลอง 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารประกอบการทดลอง 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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 - 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผูส้อน 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การประเมินของนกัศึกษาเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - ผลการพิจารณาขอ้สอบจากคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

น าแบบประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
การตอบค าถามของนกัศึกษาในชั้นเรียนเพื่อวดัความเขา้ใจ 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ขอ้สงสัยต่าง ๆ ของนกัศึกษา 

 


