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ค าน า 
 
 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกล  มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหลายประการ  ประการส าคญัคือนกัศึกษาตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเกือบ
ตลอดเวลา และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวทุ้กคร้ัง  แผนกิจกรรม
การศึกษาในแต่ละชุดวชิาซ่ึงแจกใหน้กัศึกษาทุกภาคเรียน  จึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก  เน่ืองจาก
เป็นเอกสารท่ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีนกัศึกษาตอ้งท ากิจกรรมท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติั  ในการ
เขา้สัมมนาเสริม และรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวชิา 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวชิา  22760  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร ฉบบัน้ี 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิาไดจ้ดัท าข้ึน  เพื่อเป็นกรอบในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายและการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  ขณะเขา้สัมมนาเสริม  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
ตามท่ีระบุไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษาอยา่งครบถว้น  หากนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะใด ๆ  ส าหรับ
ปรับปรุงแผนกิจกรรมการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป  ขอไดโ้ปรดแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ
ดว้ย 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  22760  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร  
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ปฏิทนิการศึกษา  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
ชุดวชิา  22760  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู 

 
 

15 มีนาคม 2560  วนัเปิดภาคการศึกษา 
 21 เมษายน 2560  สัมมนาเสริม 
วนัเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2560 
(เวลา 9.00 – 12.00น.) 

 วนัสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
(โปรดตรวจสอบกบัตารางสอบไล่อีกคร้ัง) 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 

ชุดวชิา  22760  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู 
 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
 
 1.1  ค าอธิบายชุดวชิา 
  กลศาสตร์  พลศาสตร์  ของไหล  พลงังาน  เทอร์โมไดนามิกส์  ความร้อน  คล่ืน  
แสง  เสียง  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  สารกมัมนัตรังสี  เทคโนโลยีพลงังาน  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยกีารส่ือสาร เทคโนโลยวีสัดุศาสตร์  และนาโนเทคโนโลยกีายภาพ  วทิยาศาสตร์เก่ียวกบั
โลกดา้นบรรยากาศ  อุตุนิยมวิทยา  พายุและหยาดน ้ าฟ้า  ภ มิอากาศ  ธรณีวิทยา  การเคล่ือนท่ีและ
การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก  แผนท่ีภ มิศาสตร์  วทิยาศาสตร์เก่ียวกบัอวกาศ  ทฤษฎีของเอกภพ  
ปรากฏการณ์ทางดา้นดาราศาสตร์  ดวงดาวและเทคโนโลยอีวกาศ 
 2.1 วตัถุประสงค์ 
  1.2.1  เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดส าคญัของวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั  กลศาสตร์  
พลศาสตร์  ของไหล  พลังงาน  เทอร์โมไดนามิกส์  ความร้อน  คล่ืน  แสง  เสียง  ไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์  สารกมัมนัตรังสี  เทคโนโลยีพลงังาน  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เทคโนโลยวีสัดุศาสตร์  และนาโนเทคโนโลยกีายภาพ  
  1.2.2  เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดส าคญัของวิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกด้าน
บรรยากาศ  อุตุนิยมวิทยา  พายุและหยาดน ้ าฟ้า  ภ มิอากาศ  ธรณีวิทยา  การเคล่ือนท่ีและการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก  แผนท่ีภ มิศาสตร์  วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัอวกาศ  ทฤษฎีของเอกภพ  
ปรากฏการณ์ทางดา้นดาราศาสตร์  ดวงดาวและเทคโนโลยอีวกาศ 
  1.2.3  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประยุกต์ความร ้ทางวทิยาศาสตร์
เก่ียวกบัฟิสิกส์  และดาราศาสตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
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 1.3  รายช่ือหน่วย 
หน่วยท่ี  1 สถิตศาสตร์ 
หน่วยท่ี  2 พลศาสตร์ 
หน่วยท่ี  3 กลศาสตร์ของไหล 
หน่วยท่ี  4 พลงังานความร้อน และอุณหพลศาสตร์ 
หน่วยท่ี  5 อะตอมมิคฟิสิกส์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
หน่วยท่ี  6 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสง และเสียง 
หน่วยท่ี  7 ไฟฟ้ากระแส 
หน่วยท่ี  8 อิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยท่ี  9 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 
หน่วยท่ี  10 ดาราศาสตร์ 
หน่วยท่ี  11 เทคโนโลยอีวกาศ 
หน่วยท่ี  12 ธรณีวทิยา 
หน่วยท่ี  13 บรรยากาศ 
หน่วยท่ี  14 อุตุนิยมวทิยา 
หน่วยท่ี  15 การน าความร ้ฟิสิกส์และดาราศาสตร์มาจดัการเรียนการสอน 
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 1.4  โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 1 สถิตศาสตร์ 
หน่วยท่ี 2 พลศาสตร์ 
หน่วยท่ี 3 กลศาสตร์ของไหล 
หน่วยท่ี 4 พลงังานความร้อน และอุณหพล
ศาสตร์ 
หน่วยท่ี 5 อะตอมมิคฟิสิกส์และนิวเคลียร์
ฟิสิกส์ 
หน่วยท่ี 6 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสง และเสียง 
หน่วยท่ี 7 ไฟฟ้ากระแส 
หน่วยท่ี 8 อิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยท่ี 9 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 

หน่วยท่ี 10 ดาราศาสตร์ 
หน่วยท่ี 11 เทคโนโลยอีวกาศ 
หน่วยท่ี 12 ธรณีวทิยา 
หน่วยท่ี 13 บรรยากาศ 
หน่วยท่ี 14 อุตุนิยมวทิยา 

ฟิสิกส์และดารา

ศาสตร์ส าหรับคร  

ฟิสิกส์ 

ดาราศาสตร์
และ

อุตุนิยมวทิยา 

การจดัการ
เรียนการสอน 

หน่วยท่ี 15การน าความร ้ฟิสิกส์และดารา
ศาสตร์มาจดัการเรียนการสอน 
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2.  วธิีการศึกษา 

 ในการศึกษาชุดวชิา  22760  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร นกัศึกษาจะตอ้งศึกษา
จากส่ือการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 

1) แผนกิจกรรมการศึกษา 

2) แนวการศึกษา 

3) ประมวลสาระชุดวชิา 

4) e-Learning 

5) การสัมมนาเสริม 

 ส าหรับวธีิการศึกษานั้น นกัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจในประเด็นแต่ละประเด็นอยา่ง
ชดัเจน และปฏิบติัตามวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

  2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร  

   1)  นกัศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวชิาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร ภาค
ปลายปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วนัท่ี  15 มีนาคม 2560  ถึง 15 กรกฎาคม 2560 

   2)  นกัศึกษาควรวางแผนในการท ากิจกรรมใหค้รอบคลุมการวางแผนดา้น
เวลา  การศึกษาแนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวชิา และการศึกษาจาก  e-Learning และ
การศึกษาคน้ควา้จากศ นยว์ทิยบริการและแหล่งคน้ควา้อ่ืนๆ 

  2.1.2  วางแผนดา้นเวลาส าหรับการศึกษาจากส่ือหลกั  คือ  แนวการศึกษา  และ
ประมวลสาระชุดวชิาโดยการจดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคปลายปีการศึกษา 2560 โดยบนัทึก
กิจกรรมการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งการวางแผนล่วงหนา้ลงไปในช่องสัปดาห์ท่ีนกัศึกษาก าหนด เช่น 
การอ่านประมวลสาระ การเขา้ศึกษา e-Learning การคน้ควา้เพิ่มเติม การท ารายงาน ฯลฯ (เอกสาร
หมายเลข 1หนา้ 17) และจดัท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ (เอกสารหมายเลข 2หนา้ 18) 

  2.1.3  วางแผนการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัจากศ นยว์ทิยบริการ  หรือแหล่งคน้ควา้
อ่ืนๆ 

 2.2  การด าเนินการศึกษา 

  เพื่อใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพ  นกัศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

  2.2.1  ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
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  2.2.2 ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

   1)  ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยการสอน 

   2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอน 

   3)  ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 

   4)  ศึกษาเน้ือหาสาระจากประมวลสาระชุดวชิา 

   5)  ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

   6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 

   7)  ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 

  2.2.4  ท ากิจกรรมตามงานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนด (ตาม
รายละเอียดใน 2.3) 

  2.2.5  เขา้ร่วมสัมมนาเสริมตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

  2.2.6 เขา้ศึกษาe-Learning ของชุดวชิา ตามท่ีก าหนด 

  2.2.7  เขา้สอบไล่  ณ  สนามสอบตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 2.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 

นักศึกษาต้องจัดพิมพ์งานทุกช้ินลงในกระดาษ A4 และมีใบปะหน้าตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด (ตวัอย่างในหน้าท่ี 10) ให้ส่งงานท่ีเป็นเอกสารพร้อมแผ่นดิสก์ และเตรียม
น าเสนองานดว้ย Power Point 

2.3.1งานท่ีก าหนดใหท้ า ช้ินท่ี 1  

   ก.  ให้ออกแบบรายวิชา 1 รายวิชา เพื่อเป็นวิชาเลือก โดยมีเน้ือหาท่ี
เก่ียวกับฟิสิกส์ และหรือ ดาราศาสตร์ รายวิชาน้ีจะใช้เวลาในการศึกษา 1 ภาคเรียน รายวิชาท่ี
นกัศึกษาพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปน้ี  

 - ก าหนดช่ือรายวชิา ค  าอธิบายรายวชิา วตัถุประสงค ์โครงสร้าง
รายวชิาโดยก าหนดเป็น15 หน่วย หรือ 15 บท (ท่ีก าหนด 15 หน่วย หรือ บทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
จ านวนสัปดาห์ท่ีสอนใน หน่ึงภาคเรียนประมาณ 15 สัปดาห์) แต่ละหน่วยหรือบท ให้แยกออกเป็น
ตอนและหวัเร่ืองยอ่ย (คลา้ยกบัเอกสารในประมวลสาระชุดวชิาของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายวชิา  
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ข.   เลือกเน้ือหา 1 หน่วยการเรียน จากขอ้ ก แลว้น ามาท าแผนหน่วย  และ
เขียนเป็นแผนการสอนโดยละเอียดพร้อมเสนอส่ือการสอนท่ีช่วยใหก้ารสอนในคร้ังนั้นเขา้ใจได้
อยา่งดี ส าหรับท าการสอนในเวลา 2 คาบ (เน้ือหาท่ีเลือกมา 1 หน่วยการเรียน ควรเหมาะสมในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 2 คาบ) ในการน าเสนอผลงานในขอ้ ข น าส่ือการสอนท่ีจดัท าข้ึนมา
แสดงดว้ย โดยอธิบายองคป์ระกอบยอ่ยของอุปกรณ์ท่ีน ามาจดัท าเป็นส่ือนั้น  

  2.3.2 งานท่ีก าหนดใหท้ า ช้ินท่ี 2 ใหน้กัศึกษาตอบค าถามใน Web และส่งงาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายทาง Web ซ่ึงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย นกัศึกษาสามารถเขา้ด ไดจ้าก e-Learning 
ของชุดวชิา  

 หมายเหตุหากมีปัญหาในการท างาน  โปรดติดต่อประธานกรรมการกลุ่มผลิตและ
บริหารชุดวชิา รองศาสตราจารย ์ดร.ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์ โทร  081-6512031,  02-5038552 
 

ตัวอย่างโครงสร้างรายวชิา……………………….. 

หน่วยที ่ 1  สถิตศาสตร์ 
 ตอนท่ี  1.1  แรง และโมเมนต ์

  เร่ืองท่ี  1.1.1  ชนิดของแรง และการรวมแรง 

  เร่ืองท่ี  1.1.2  โมเมนต ์และการรวมโมเมนต ์

  เร่ืองท่ี  1.1.3  จุดกระท าของแรงลพัธ์บนวตัถุ 
 ตอนท่ี  1.2  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 

  เร่ืองท่ี  1.2.1  กฎขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนั 

  เร่ืองท่ี  1.2.2  กฎขอ้ท่ีสองของนิวตนั 

  เร่ืองท่ี  1.2.3  กฎขอ้ท่ีสามของนิวตนั 

 ตอนท่ี  1.3  สมดุล 

  เร่ืองท่ี  1.3.1  แรงกบัการเกิดสมดุล 

  เร่ืองท่ี  1.3.2  การสมดุลต่อการเล่ือนท่ี 

  เร่ืองท่ี  1.3.3  การสมดุลต่อการหมุน 

หน่วยที ่ 2  พลศาสตร์ 

 ตอนท่ี  2.1  การเคล่ือนท่ี 

  เร่ืองท่ี  2.1.1  การกระจดั  ความเร็ว  และความเร่ง 

  เร่ืองท่ี  2.1.2  การเคล่ือนท่ีในแนวเสน้ตรง 

  เร่ืองท่ี  2.1.3  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์และการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 

 ตอนท่ี  2.2  โมเมนตมัและการประยกุต ์
  เร่ืองท่ี  2.2.1  โมเมนตมัเชิงเสน้  และการดล 

  เร่ืองท่ี  2.2.2  กฎการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงเสน้  และการชน 

  เร่ืองท่ี  2.2.3  โมเมนตมัเชิงมุม  และกฎการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงมมุ 

 ตอนท่ี  2.3  พลศาสตร์ประยกุต ์
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หน่วยที ่3  กลศาสตร์ของไหล 
 ตอนท่ี 3.1 สถิตยศาสตร์ของไหล 
  เร่ือง 3.1.1 ของไหล ความหนาแน่น ความดนั 
  เร่ือง 3.1.2 ความดนัในของไหลท่ีอย น่ิ่ง 
  เร่ือง 3.1.3 หลกัของปาสคาและเคร่ืองอดัไฮโดรริก 
  เร่ือง 3.1.4 แรงลอยตวัและหลกัการของอาคีมีดีส 
 ตอนท่ี 3.2 พลศาสตร์ของไหล 
  เร่ือง 3.2.1 การไหลของ ของไหลอุดมคติ 
  เร่ือง 3.2.2 เส้นกระแสและสมการความต่อเน่ือง 
  เร่ือง 3.2.3 สมการแบน ลีและการประยกุต์ 
หน่วยท่ี ………………………………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยท่ี ……………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยที ่ 15  การน าความรู้ฟิสิกส์และดาราศาสตร์มาจดัการเรียนการสอน    
 ตอนท่ี  15.1  หลกัการจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
  เร่ืองท่ี  15.1.1  การจดัการเรียนการสอนแบบอปุนยั-นิรนยั 

  เร่ืองท่ี  15.1.2  การจดัการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

  เร่ืองท่ี  15.1.3  การจดัการเรียนการสอนแบบทดลอง 

  เร่ืองท่ี  15.1.4  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

  เร่ืองท่ี  15.1.5  การเขียนแผนการจดัการเรียนการสอน 

 ตอนท่ี  15.2  การน าความร ้ฟิสิกส์มาจดัการเรียนการสอน 

  เร่ืองท่ี  15.2.1  การจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์แบบอุปนยั-นิรนยั 

  เร่ืองท่ี  15.2.2  การจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์แบบสืบสวนสอบสวน 

  เร่ืองท่ี  15.2.3  การจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์แบบทดลอง 

  เร่ืองท่ี  15.2.4การจดัการเรียนการสอนฟิสิกส์แบบโครงงาน 

 ตอนท่ี  15.3  การน าความร ้ดาราศาสตร์มาจดัการเรียนการสอน 

  เร่ืองท่ี  15.3.1  การจดัการเรียนการสอนดาราศาสตร์แบบอปุนยั-นิรนยั 

  เร่ืองท่ี  15.3.2  การจดัการเรียนการสอนดาราศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน 

  เร่ืองท่ี  15.3.3  การจดัการเรียนการสอนดาราศาสตร์แบบทดลอง 

  เร่ืองท่ี  15.3.4  การจดัการเรียนการสอนดาราศาสตร์แบบโครงงาน 

หมายเหตุ  ท่ีใหก้ าหนด 15 หน่วย เพราะตอ้งการใหพ้อดีกบัการใชเ้วลาสอน หน่ึงภาคเรียน ประมาณ 15 สปัดาห์ 

 นกัศึกษาควรจดัล าดบัเน้ือหาก่อนหลงัอยา่งเหมาะสมกบัล าดบัความร ้ของผ เ้รียน 

ตวัอย่างแผนการสอนประจ าหน่วย 
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ชุดวชิา  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร  
 
หน่วยที ่1 สถิตยศาสตร์ 
 
ตอนที ่ 
 1.1  แรง 
 1.2  โมเมนต ์

 1.3  สมดุล 

 
แนวคิด 

1. แรงเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถในการเปล่ียนสภาพหรือสถานะของการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุ โดยแรงชนิดต่างๆ ลว้นมีลกัษณะเป็นปริมาณเวกเตอร์คือมีทั้งขนาด
และทิศทาง เม่ือวตัถุมีแรงต่างๆ มากระท า ผลรวมของแรงนั้นยอ่มท าให้วตัถุเคล่ือนท่ี
ไป โดยวตัถุทั้งกอ้นซ่ึงมีตวัแทนเป็นศ นยก์ลางมวลจะเคล่ือนท่ีไปตามกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั 

2. ในขณะท่ีวตัถุทั้งกอ้นเคล่ือนท่ีไป วตัถุอาจเกิดการหมุนร่วมดว้ย ความสามารถของแรง
ท่ีท าใหเ้กิดการหมุนเรียกวา่ โมเมนต ์

3. เม่ือแรงลพัธ์และโมเมนตล์พัธ์รอบจุดหน่ึงเป็นศ นย ์วตัถุยอ่มอย ใ่นสภาพสมดุลโดยกฎ
ของนิวตนั 

 
วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายและท่ีมาของสมการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแรงซ่ึงกระท าบนวตัถุ 

พร้อมทั้งค  านวณหาแรงลพัธ์ได ้
2. อธิบายความหมายและท่ีมาของสมการต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับโมเมนต์ พร้อมทั้ ง

ค านวณหาโมเมนตล์พัธ์ได ้
3. อธิบายความหมายของสภาพสมดุลและน ามาประยกุตใ์ชแ้กโ้จทยปั์ญหาได ้

 
กจิกรรมการเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 
2. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยท่ี 1ตอนท่ี 1.1 – 1.3 
3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 
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4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง 
5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
6. เขา้รับการสอนเสริม 
7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 1 

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบติั 
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง 
4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ 
5. การสอนเสริม 

 

ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบติั 
3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มใบปะหน้าช้ินงาน 
 
สาขาวชิา  ศึกษาศาสตร์ 
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แขนงวชิา  หลกัส ตรและการสอน  (วชิาเอก  วทิยาศาสตร์) 
 
ชุดวชิา   22760  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร  
 
 

งานช้ินที.่............................ 
 

ช่ืองาน......................................................................................................... 
 
 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
 
 
ช่ือนักศึกษา................................................................................................................ 
รหัสนักศึกษา............................................................................................................. 
สถานทีเ่ข้ารับการสัมมนาเสริม.................................................................................. 
 
 
ทีอ่ยู่นักศึกษา……………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
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 2.4  การส่งงาน 

2.4.1 งานท่ีก าหนดใหท้ าช้ินท่ี1 ส่งดว้ยตนเองในวนัแรกท่ีเขา้สัมมนาเสริมวนัท่ี   
25 เมษายน 2560 งานท่ีเรียนทาง e – Learning นกัศึกษาสามารถเขา้เรียนไดต้ั้งแต่เปิดภาคเรียน โดย
เขา้ไปตอบค าถามในแต่ละหน่วย  

  2.4.2  นกัศึกษาตอ้งพิมพง์านส่งงานฉบบัสมบ รณ์ ใหอ้าจารยป์ระจ ากลุ่ม 1 ชุด 
และส าเนางานใหเ้พื่อนเพื่อใชป้ระกอบการสัมมนา(อาจเป็นฉบบัยอ่)จ านวนชุดเท่ากบัจ านวน
สมาชิกในกลุ่มสัมมนา  และนกัศึกษาเก็บไว ้1 ชุด 

 2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 

นกัศึกษาควรตอ้งเตรียมเสนอผลงานท่ีจะน าเสนอในวนัสัมมนาเสริม โดยค านึงถึง
ส่ิงต่อไปน้ี 

2.5.1  เตรียมส่ือหรือเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน ใหน้ าเสนอผลงานเป็น 
Power Point แลว้อาจมีส่ืออ่ืนประกอบ เช่น ร ปภาพ แผนภ มิ  วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

2.5.2  เตรียมประเด็นและหวัขอ้ท่ีจะน าเสนอล่วงหนา้ ควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม  
โดยอาจซกัซอ้มดว้ยวาจา  ซกัซอ้มการใชส่ื้อท่ีเตรียมมา ไม่ควรวิตกกงัวลจนเกินไป เวลาท่ีใช ้
ในการน าเสนอผลงานประมาณ 20 นาที ไม่ควรนอ้ยกวา่  10 นาที 

2.5.3  เตรียมตอบประเด็นค าถามท่ีคาดวา่อาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษาจะซกัถาม 
 

2.6  การสัมมนาเสริม 

  นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเสริม 1 คร้ังวนัละ 6 ชัว่โมง วนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ 

สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบภายหลงั 

 2.7  การประเมินผลการเรียน 

  การประเมินผลการเรียนชุด22760  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร จะประเมิน
จากกิจกรรม e-Learning และการเขา้ร่วมสัมมนาเสริมและงานท่ีก าหนดใหท้ าร้อยละ  50  และจาก
การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  50  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

  2.7.1  กิจกรรมระหวา่งภาคการศึกษา  ก าหนดคะแนนร้อยละ  50  โดยจ าแนกเป็น 
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   1)  กิจกรรม  e-Learning เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งปฏิบติั  โดยการ
แสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม  ในประเด็นท่ีก าหนดใหใ้น e-Learning ของชุดวชิาน้ีโดยคิด
เป็นคะแนนร้อยละ  25  ของคะแนนรวมทั้งหมด 

   2)  การสัมมนาเสริม เป็นคะแนนร้อยละ  25  ของคะแนนรวมทั้งหมด 

  2.7.2  การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  50  จะประเมิน
โดยใชแ้บบทดสอบ  ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั 

 

 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู 
 

เวลา/วนัท่ี 21 เมษายน 2560 
 
09:00 – 09.30   ปฐมนิเทศชุดฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับคร  
09:30 – 12:00 ทดสอบ  สรุปและอภิปรายเน้ือหา หน่วยท่ี 1-15 
12.00 – 13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15:30  น าเสนองานของนกัศึกษา 
15.30 – 16:00  สรุปและอภิปรายเน้ือหาและงานนกัศึกษา 
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เอกสารหมายเลข 1 
(ตัวอย่าง) 

ตารางการศึกษาชุดวชิาชุดวชิาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (15 มีนาคม 2560 – 15 กรกฎาคม 2560) 

สัปดาห์ที่ ช่ือหน่วย กจิกรรมการศึกษา 

1 1. สถิตศาสตร์ 1. ศึกษาเนือ้หาสาระของหน่วยที ่1 และ 

   ท ากจิกรรมการเรียน 

2. ตอบค าถามในหน่วยที ่ 1 

3. 

4. 

2 2. พลศาสตร์ 1. ศึกษาเนือ้หาสาระของหน่วยที ่2 และ 

   ท ากจิกรรมการเรียน 

2.ตอบค าถามในหน่วยที ่ 2 

3. 

4. 

3 3. กลศาสตร์ของไหล 1. ศึกษาเนือ้หาสาระของหน่วยที ่3 และ 

   ท ากจิกรรมการเรียน 

2.ตอบค าถามในหน่วยที ่ 3 

3. 

4. 

4 4. พลงังานความร้อน และอุณ
หพลศาสตร์ 

1. ศึกษาเนือ้หาสาระของหน่วยที ่4 และ 

   ท ากจิกรรมการเรียน 

2.ตอบค าถามในหน่วยที ่ 4 

3. 

4. 

… … … 

16 ทบทวนเนือ้หาสาระของชุด
วชิาทั้ง 15 หน่วย ก่อนสอบ
ประจ าภาค 

1. ทบทวนเนือ้หาสาระของชุดวชิาทั้ง 15หน่วย 

2.  ทบทวนข้อค าถามของเนื้อหาในแต่ละหน่วย
บน Web ประกอบ 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

(ตัวอย่าง) 
 

ตารางการเรียนชุดวชิาชุดวชิาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู 

สัปดาห์ที ่...................................................... 

                เวลา 

วนั 

    

 

จนัทร์ 

 

    

 

องัคาร 

 

    

 

พุธ 

 

    

 

พฤหัสบด ี

 

    

 

ศุกร์ 

 

    

 

เสาร์ 

 

    

 

อาทติย์ 

 

    

 
 
 


