
มก.01 
แผนการสอน Course Syllabus 

ภาคตน ปการศึกษา 2561 
 

1. คณะ   ภาควิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. รหัสวิชา 01680142 ช่ือวิชา(ไทย) กลศาสตรพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 

    Laboratory in Basic Mechanics 
3. เนื้อหารายวิชา (course description) 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรพ้ืนฐาน 

 Laboratory for Basic Mechanics. 

4. จุดประสงคของวิชา 

1) นิสิตสามารถอธิบายวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ ท่ีพบเห็นในสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
ไดอยางถูกตอง (เพ่ือตอบ OBE: knowledge : มีความเขาใจ และมีฐานคิดทางวิทยาศาสตร และใช
หลักการและทฤษฎี สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม) 

2) นิสิตสามารถใชความรูทางวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการมานําเสนอผานวิธีการคิดและสื่อสาร (เพ่ือตอบ 
OBE มีทักษะ: ประยุกตใชแกปญหา คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และใชองคความรูทางคณิตศาสตร) 

3) นิสิตสามารถออกแบบโครงการการผลิตพืชหรือสัตวอยางงายรวมกัน (เพ่ือตอบ OBE มีทักษะการ
ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตาม และใชองคความรูทางคณิตศาสตร) 

5. หัวขอวิชา (course outline) 
 1. การเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิ
 2. กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและการประยุกต 
 3. แรงเสยีดทาน 
 4. งานและพลังงาน 
 5. โมเมนตัม 
 6. ทอรค และสมดุล 
 

หัวขอ จํานวน
ชั่วโมง

บรรยาย 

จํานวน
ชั่วโมง
ปฎิบัติ
การ 

1) การเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและการประยุกต แรงเสียดทาน งาน
และพลังงาน   โมเมนตัม ทอรค และสมดลุ ผานกิจกรรมการใชในชีวิตรประจําวัน ครั้งท่ี 1 

 3x2 

2) ฝกปฎิบัตเิก็บขอมูล กลศาสตรเบ้ืองตน ท่ีเก่ียวของกับพืช “ขาว” นาเฮียใช  3x2 
3) วิธีการคนควา การนําเสนอ และ การจัดทําสื่อดาน การเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิกฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตันและการประยกุต แรงเสียดทาน งานและพลังงาน ผานกิจกรรม ขาว 

 3x2 

4) การเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและการประยุกต แรงเสียดทาน งาน  3 x2 
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และพลังงาน   โมเมนตัม ทอรค และสมดลุ ผานกิจกรรมการใชในชีวิตรประจําวัน ครั้งท่ี 2 

5) การเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและการประยุกต แรงเสียดทาน งาน
และพลังงานผานกิจกรรม “ปลานิลของพอ” 

 3 x2 

6) ฝกปฎิบัตเิก็บขอมูลกลศาสตรเพ่ือประยุกตใชดานการเพาะเลีย้ง ดานสัตว  3 x2 
7) วิธีการคนควา การนําเสนอ และ การจัดทําสื่อ ผานกิจกรรม “ปลานิลของพอ”  3 x2 
8) การนําเสนอ  3 

รวม  45 
 

6. วิธีการสอน 
 การบรรยาย ศึกษาคนควาเดี่ยวและเปนกลุม การอภิปราย การทํารายงานสง การปฏิบัติการ และ
การศึกษานอกสถานท่ี 
 
 กระบวนการเรียนรู 

1) การเรียนรูผานกระบวนการ cooperative learning  
2) ผานกระบวนการ cooperative learning (problem base learning) 
3) ผานกระบวนการ cooperative learning (project base learning) 

 กิจกรรมการเรียนรู 
1) การเรียนรูดวยตนเองผาน ออนไลน 

2) มอบหมายใหนิสิตไปดูคลิปวิดีโอ และศึกษาออนไลนในระบบ EdFarm และนํามาอภิปรายใน
หองเรียน 

3) ใหนิสิตและอาจารย introduceกันและกัน เปดความคิด explore สิ่งท่ีสนใจ 
4) เรียนรูเชิงกลศาสตรพ้ืนฐาน ไปสูการนําไปใชประโยชน  
5) การเรียนรูในแปลงธรรมชาติดาน ขาวและปลา และเชื่อมโยงกับกลศาสตร  
6) -อาจารย รับฟง สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิตเพ่ือนําไปเสริม/ปรับปรุง 
7) กิจกรรมโครงงาน ดานขาว ปลา และ การผลิตหรือการสรางธุรกิจ และเชื่อมโยงกับกลศาสตร 

7. อุปกรณส่ือการสอน 
  คอมพิวเตอรและ LCD projector เอกสารประกอบการบรรยาย และตัวอยางของจริงโดยการศึกษา
นอกสถานท่ี อุปกรณและพัสดุ ดาน กลศาสตร การปลูกขาว และเลี้ยงปลา 
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ผลลัพธการเรียนรู 
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

 

 รหัสวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

01680142 
กลศาสตรพื้นฐาน

ภาคปฏิบัติการ 
            

 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน  
2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎระเบียบ 

2.ดานความรู 
1) มีความรูในหลักการและทฤษฎ ี
2) มีความรูเชิงปฏิบัติการบูรณาการศาสตรแหงแผนดิน 

 
3.ทักษะทางปญญา 

1) สามารถนําความรูจากแหลงขอมลูท่ีหลากหลายไปประยุกตใชแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง และเหมาะสม 
2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมผีลและเปนระบบ 
3) บูรณาการความรูสูการปฏิบัต ิ

 
4.ดานทักษะความสัมพันธุระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
2) มีความรับผิดชอบ มุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
3) มีจิตสาํนึกตอสังคมและสวนรวม 

 
5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับบุคคลท่ีแตกตางกัน 
2) ใชองคความรูทางสถิติ คณิตศาสตร ในการศึกษาคนควาและแกไขปญหา 
 

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
1) แบบบันทึกพฤติกรรม และทักษะ ผูเรียน 
2) รายงานการ 
3) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
4) แบบทดสอบ  
5) ขอสอบ 
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การแบงคะแนนมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู 

ผลการเรียนรู* กิจกรรมการประเมิน กําหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม 
2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และ
มีความซ่ือสัตย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม เคารพ
กฎระเบียบ 

1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ
ทักษะ ผูเรียน 

2) รายงานการ 
3)  

 
 

30 

ความรู 
มีความรูในหลักการและทฤษฎี 

1) รายงานการ 
2) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
3) แบบทดสอบ  
4) ขอสอบ 

 

 25 

ทักษะปญญา 
สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุ
มีผลและเปนระบบ 

1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ
ทักษะ ผูเรียน 

2) รายงานการ 
3) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
4) แบบทดสอบ  
5) ขอสอบ 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

25 

ทักษะความสัมพันธุระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความรับผิดชอบ มุงม่ันท่ีจะ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ
ทักษะ ผูเรียน 

2) รายงานการ 
3) วิธีการนําเสนอโครงงาน 

 

 25 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช 

2) ใชองคความรูทางสถิติ 
คณิตศาสตร ในการศึกษา
คนควาและแกไขปญห 

1) วิธีการนําเสนอโครงงาน 
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* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู 

 
9. การประเมินผลการเรียน 

เกณฑท่ีใชในการตัดเกรด คือ อิงเกณฑ และพัฒนาการรายบุคคล ท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

   >90 % = A, 89-85= B+, 84-80 = B, 79-75 =  C+,  
  74-70 = C, 69 – 55 = D+, 54-50 = D และ < 50 = F 
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10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 
สามารถเขาพบไดทุกเวลาท่ีไมติดงานสอนและงานราชการอ่ืนๆ  โดยนิสิตสามารถติดตอนัดหมายได

ทาง E-mail ดังนี้ 
 Email address หองพัก ชั้น อาคาร 

ผศ. ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ Monthon.t@ku.th  6 ฝายบูรณาการ สทป. 

ดร. ชนินทร  ตรงจิตภักดี fengcht@ku.ac.th  6 ฝายบูรณาการ สทป. 

ดร. สรวีัลย  จึงเจริญนิรธร Sareewan.jueng@g
mail.com 

 7 หลักสตูรศาสตร ฯ สทป. 

ผศ. ดร. สุธารัตน  โชติกประคัลภ sutharat.c@ku.ac.th SC45-577   
 
11.เอกสารอานประกอบ 

11.1 รัชนี รุจิวโรดม. 2558. กลศาสตร 1 (MECHANICS I). สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
304 หนา 

11.2 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. คูมือปฎิบัติการฟสิกส I 
11.3 หนังสืออ่ืนๆ ตามท่ีอาจารยแตละทานจะกําหนดเพ่ิมเติม 
ระบบสนับสนนุการเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บน EduFarm  

              URL:https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php    
 
11. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

วิชา 01680142 ปฏิบัติการสําหรบัวิชากลศาสตรพ้ืนฐาน ภาคตน ปการศึกษา 2561 
ปฏิบัติการ พุธ 13:00-16:00 น. หองนิทรรศการ ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก 

 
สัปดาหท่ี วัน เดือน ป  หัวขอกิจกรรม ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ  
1  8 ส.ค. − แนะนํา การเรียนแบบ STEM 

− กิจกรรมเก่ียวกับเรื่อง “ขาว” 

− สืบจากขาว (ตั้งคําถามโดยนิสิต) /สะทอนคิด 

− แนะนําการคนขอมลู 

− ช้ีแจงกิจกรรม สัปดาหท่ี 2 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

2  15 ส.ค. กิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา “พืชของแผนดิน” และ “จุลินทรีย
ของแผนดิน” 

− นัดพบนิสิต และเตรียมอุปกรณ 

− เยี่ยมชม สาํรวจ ศึกษากิจกรรมตางๆ ในนาเฮียใช 
 
การเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและการ
ประยุกต แรงเสียดทาน งานและพลังงาน   โมเมนตัม ทอรค และ
สมดลุ 

− ฐานสาธิต และแนะนํา STEM 

− นิสิตคิด เลือก และเสนอประเด็นปญหาท่ีสนใจ 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 
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สัปดาหท่ี วัน เดือน ป  หัวขอกิจกรรม ผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ  

3  22 ส.ค. − นิสิตคนควาประเด็นการเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิกฎการเคลื่อนท่ี
ของนิวตันและการประยุกต แรงเสียดทาน งานและพลังงาน   
โมเมนตัม ทอรค และสมดลุเพ่ิมเตมิ 

− เชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการนําเสนอ” 

− ติดตามความกาวหนา 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

4  29 ส.ค. − “วิธีการนําเสนอ” 

− นิสิตฝกซอมการนําเสนอผลงาน (ฝกถาม แนะนํา และรับฟง
ผูอ่ืน) 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

5  5 ก.ย. − เยี่ยมชมนาเฮียใชเพ่ือเก็บขอมลูเพ่ิมเติม มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

6  12 ก.ย. − จัดทํา clip video นําเสนอใหสมบูรณ 

− ฝกนําเสนอใหบุคคลท่ัวไปฟง 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

7 . 19 ก.ย. − สรุปผลงานท้ังหมด รับคําแนะนําและผลการประเมิน มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

8  22 – 30 กันยายน 2561 หยุดสอบกลางภาค 
9  3 ต.ค. − บรรยายเรื่อง “ปลานิลของพอ” 

 
การเคลื่อนท่ีแบบหน่ึงมิต ิกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและการ
ประยุกต แรงเสียดทาน งานและพลังงาน   โมเมนตัม ทอรค และ
สมดลุ 

− Science show /Game /Innovation /Talk show โดยนิสติ 
(theme: ปลา) 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

10  10 ต.ค. กิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา “สัตวของแผนดิน” และ “จุลินทรยี
ของแผนดิน” 

− เยี่ยมชม สาํรวจ และศึกษาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 
คณะประมง กําแพงแสน 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

11  15 – 19 ตุลาคม 2561 หยุดวันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
12  21 – 25 ตุลาคม 2561 หยุดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
13  31 ต.ค. − นิสิตคนควาประเด็น ดานกลศาสตร  

− ติดตามความกาวหนา 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 
 

14  7 พ.ย. 
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สัปดาหท่ี วัน เดือน ป  หัวขอกิจกรรม ผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ  

15  14 พ.ย. − การประยุกตใชกลศาสตรเพ่ือสราง business model หรือการ
ใชในชีวิตประจําวัน 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

16  21 พ.ย. 

17  28 พ.ย. − จัดเตรียม video presentation และสรุปผลงานท้ังหมด รับ
คําแนะนําและผลการประเมิน 

มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

18 3 ธ.ค. - − แลกเปลีย่นเรยีนรู มณฑล 
ชนินทร 
สรีวัลย 
สุธารัตน 

19  10 – 21 ธันวาคม 2561 หยุดสอบไล 
 
หมายเหตุ 13 ส.ค. หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ 5 ธ.ค. หยุดวันพอแหงชาติ 
 หากวันใดตรงกับวันหยดุนอกเหนือจากท่ีระบุไว อาจารยผูสอนจะนัดสอนชดเชยเพ่ิมเตมิตอไป 

13. ผูสอน 
 ผศ. ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ 
 ดร. ชนินทร  ตรงจิตภักดี 
 ดร. สรีวัลย  จึงเจริญนิรธร 
 ผศ. ดร. สุธารัตน  โชติกประคัลภ 

14. การทวนสอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการทวนสอบ และการทบทวนเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน
และระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 ไมมี 
15. การนําเสนอรายงานปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน 

    ไมมี 
 
 

    ลงนาม     (ผูรายงาน) 
        (ผศ. ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ) 

             วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
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