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รายละเอียดของรายวิชา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา : 1102 109 วิทยาศาสตรกายภาพในชีวิตประจําวัน
Physical Science in Daily Life
2. จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา :
เปนรายวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
1) ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
สถานที่ติดตออาจารย: หอง SC 381
โทร. 045-353401-4 ตอ 4560 E-mail: sakri.supasorn@gmail.com
4.2. อาจารยผูสอนรายวิชา
1) ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
สถานที่ติดตออาจารย: หอง SC 381
โทร. 045-353401-4 ตอ 4560 อีเมล sakri.supasorn@gmail.com
2) ดร.สายสมร ลําลอง
สถานที่ติดตออาจารย: หอง Chem 411
โทร. 045-353401-4 ตอ 4119 อีเมล g3936619@hotmail.com
3) ดร.นิภาวรรณ พองพรหม
สถานที่ตดิ ตออาจารย: หอง Sc 121
โทร. 045-353401-4 ตอ 4406 อีเมล npongprom@sci.ubu.ac.th
4) ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์
สถานที่ติดตออาจารย: หอง Chem 201
โทร. 045-353401-4 ตอ 4135 อีเมล pornpan@sci.ubu.ac.th
5) ดร.วรศักดิ์ สุขบท
สถานที่ติดตออาจารย:
โทร. 045-353401-4 ตอ 4305 E-mail: scworasu@mail2.ubu.ac.th
6) อ.เชิดชัย วุฒิยา
สถานที่ติดตออาจารย:
โทร. 045-353401-4 ตอ 4305 E-mail: leonid21ster@gmail.com

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษา ตน 2555 สําหรับ นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นป
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน : 8. สถานที่เรียน : CLB 5201
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 22 ตุลาคม 2552
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

มคอ.3

1. จุดมุงหมายของรายวิชา :
1.1) ความรู
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/ความสามารถ/สมรรถนะที่ตองการใน
ดานตาง ๆ ไดแก
1. บอกสารที่เปนองคประกอบหลักในเครื่องปรุง เชน เกลือ น้ําตาล น้ําสมสายชู และผงฟูได
2. อธิบายกระบวนการผลิตน้ําดื่มได และบอกกระบวนการวิเคราะหหาตะกั่วในน้ําดื่มได
3. อธิบาย greenhouse effect พรอมบอกแกสที่เปนสาเหตุของ greenhouse effect ได
4. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอนและบอกแนวทางปองกันและลดภาวะโลกรอนได
5. อธิบายหนาที่และความสําคัญของโอโซนได และบอกไดวาถาชั้นโอโซนถูกทําลายจะสงผลอยางไร
ตอสิ่งมีชีวิตบนโลก
6. อธิบายกลไกการทําลายชั้นโอโซนของสารซีเอฟซี และบอกแนวทางปกปองชั้นโอโซนได
7. อธิบายสาเหตุของการเกิดฝนกรด และอธิบายผลกระทบของฝนกรดตอสิ่งแวดลอมได
8. บอกแนวทางการควบคุมและยับยั้งฝนกรดไดอธิบายถึงสารอาหารที่รางกายตองการได
9. บอกชนิดของพอลิเมอรจากธรรมชาติได
10. อธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางโมเลกุลกับสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอรได
11. จําแนกชนิดของพอลิเมอรได
12. อธิบายการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยนชตอรางกายได
13. อธิบายสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารและรูคุณและโทษของสารเหลานั้น
14. อธิบายฉลากบนผลิตภัณฑอาหารได
15. จําแนกประเภทขยะและของเสียอันตรายได
16. อธิบายแหลงและที่มาของการเกิดขยะจําพวกสารเคมีและของเสียอันตราย
17. บอกสัญลักษณที่ใชในการระบุ ความเปนพิษ อันตรายจากสารเคมีชนิดตางๆและของเสียอันตราย
18. อธิบายเกี่ยวกับความเปนพิษและ อันตรายจากขยะจําพวกสารเคมีและของเสียอันตราย
19. อธิบายวิธีการจัดการขยะจําพวกสารเคมีและของเสียอันตราย
20. นําความรูไปประยุกตใชในการลดปริมาณ การปองกันการเกิดขยะอันตรายและการจัดการ ขยะ
อันตรายใหเกิดประโยชนตอตัวเองและผูอื่นได
21. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุแตละแบบได
22. ทราบความสัมพันธระหวางระยะทาง เวลาการเคลื่อนที่ และหาอัตราเร็วอยางงาย ๆ ได
23. บอกความสัมพันธระหวางแรงที่กระทํากับวัตถุและลักษณะการเคลื่อนที่ของมันได
24. จําแนกประเภทของพลังงานได
25. เขาใจหลักอนุรักษพลังงานและนํามาเชื่อมโยงกับเหตุการณที่พบในชีวิตประจําวันได
26. เขาใจหลักอนุรักษโมเมนตัมและการนําไปใชประโยชน
27. อธิบายสาเหตุ ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ ได
28. บอกผลกระทบของเหตุภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิได
29. อธิบายการปองกันภัยจากคลื่นสึนามิได
30. บอกลักษณะสําคัญของคลื่นกลและจําแนกความแตกตางระหวางคลื่นกลกับคลื่นชนิดอื่นได
31. จําแนกชวงสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาได
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32. บอกคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รูจักในชีวิตประจําวัน
33. อธิบายประโยชนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาแตละชนิด
34. บอกภัยอันตรายจากการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา
35. อธิบายวิธีการปองกันภัยอันตรายจากการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาได
36. อธิบายการกําเนิด การดํารงอยูของโลกที่เชื่อมโยงถึงการดํารงชีวิต
37. อธิบายความสัมพันธของโลกกับสิ่งอื่น ๆ ในระบบสุริยะจักรวาล
38. บอกหรือยกตัวอยางปรากฏการณที่เห็นบนทองฟา
39. อธิบายผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบของปรากฏการณบนทองฟาตอโลกและสิ่งมีชีวิตได
40. อธิบายกระบวนการหรือวิธีหลีกเลี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากปรากฏการณทองฟา
1.2) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยที่ตองการสอดแทรกในรายวิชา ไดแก
1. ความฉลาดและความสามารถในการเรียนรูความจริง ไดแก
- ฉันทะและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
- ความสามารถเชิงตัวเลข
- ความสามารถในการวิเคราะหอยางเปนระบบ
- ความสามารถในการสื่อสาร(การพูด การเขียน และอินเตอรเน็ต)
- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนหาขอมูล
- ความสามารถในการมองไปขางหนาและการตัดสินใจ
- ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค
2. ความฉลาดทางอารมณ ไดแก
- มีสติรูตัวรูหนาที่ ตรงตอเวลา
- ขยัน อดทน อดกลั้น
- มีความกตัญู
- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- มีความมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ
- มีน้ําใจ เห็นแกประโยชนสวนรวม
- ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และทํางานเปนทีมได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : เพื่อใหนักศึกษามองเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร
กับชีวิตประจําวัน และตระหนักวาวิทยาศาสตรอยูใกลตัว
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หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
เคมีจากสิ่งใกลตัวและจากน้ําดื่ม การยับยั้งภัยคุกคามจากฝนกรด เรียนรูเคมีเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
การปกปองชั้นโอโซนของโลก โภชนาการ: อาหารและฉลากบนผลิตภัณฑอาหาร โลกของพอลิเมอรและ
พลาสติก การปองกันและการจัดการกับขยะอันตรายที่ควรรู แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานกับ
ชีวิต การใชประโยชนจากไฟฟาและความปลอดภัย เขาใจคลื่นกลจากปรากฏการณสึนามิ และปรากฏการณ
ทองฟา
Chemistry in everyday life contexts, neutralizing the threat of acid rain, the
chemistry of global warming, protecting the ozone layer, nutrition: food for thought, the
world of polymers and plastics, preventing and manipulating the common hazardous
wastes, force and motion of object, energy for life, electricity usage and safety,
understanding mechanic wave from Tsunami, and celestial phenomena
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา : 3(3-0-6) (บรรยาย-ชั่วโมง/ปฏิบัติการ - ชั่วโมง/ศึกษาดวย
ตนเอง)
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
45 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห - ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา ชั่วโมง
สัปดาห
ที่
1
2-3
4
5
6-7
8
10

เรื่อง/หัวขอ
เรียนรูเคมีจากสิ่งใกลตัวและจากน้ําดื่ม
(Chemistry in everyday life contexts)
เรียนรูเคมีเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
(The chemistry of global warming)
การปกปองชั้นโอโซนของโลก
(Protecting the ozone layer)
การยับยั้งภัยคุกคามจากฝนกรด
(Neutralizing the threat of acid rain)
โลกของพอลิเมอรและพลาสติก
(The world of polymers and plastics)
สอบกลางภาคการศึกษา (เนื้อหาสัปดาห 1-7)
โภชนาการ: อาหารและฉลากบนผลิตภัณฑอาหาร
(Nutrition: Food for thought)
การปองกันและการจัดการกับขยะอันตรายที่ควรรู
(Preventing and manipulating the common

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย
ตนเอง
3
6
6

-

12

3

-

6

3

-

6

6

-

12

3

-

6

3

-
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สัปดาห
ที่

เรื่อง/หัวขอ

hazardous wastes)
11 พลังงานกับชีวิต (Energy for life)
12 แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ (force and motion
of objects)
13 ประโยชนและภัยอันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic waves: Advantages and
safety)
14 เขาใจคลื่นกลจากปรากฏการณสึนามิ
(Understanding mechanic wave from
Tsunami)
15-16 ปรากฏการณทองฟา (Celestial phenomena)
สอบปลายภาคการศึกษา (เนื้อหาสัปดาห 8-16)
รวมจํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย
ตนเอง
3
3

-

6
6

3

-

6

3

-

6

6
45

-

12
90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคําปรึกษาเปนรายกลุมหรือรายบุคคล ทั้งในหองเรียน นอกเหนือเวลาเรียน และทางอีเมล
ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
Sc 381
sakri.supasorn@gmail.com Mon 09.00 – 12.00
ดร.นิภาวรรณ พองพรหม Sc 121
npongprom@sci.ubu.ac.th Fri 13.00 – 16.00
ดร.สายสมร ลําลอง
Chem 411 g3936619@hotmail.com Mon 13.00 – 16.00
ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ Chem 210 pornpan@sci.ubu.ac.th
Wed 13.00 – 16.00
ดร.วรศักดิ์ สุขบท
Phy
scworasu@mail2.ubu.ac.th Mon 13.00 – 16.00
อ.เชิดชัย วุฒิยา
Phy
leonid21ster@gmail.com Fri 13.00 – 16.00
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หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
- มีสติรูตัวรูหนาที่
- ตรงตอเวลา
- ขยัน อดทน อดกลั้น
- มีความกตัญู
- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย
- มีความมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ
- มีน้ําใจ เห็นแกประโยชนสวนรวม
2. ความรู
- มีความรูตามจุดมุงหมายของรายวิชา

กิจกรรมการเรียนรู

วิธีการวัดและประเมินผล

- สอนสอดแทรกในชั่วโมง
บรรยาย
- ใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นตอภาพที่สื่อถึง
คุณธรรม จริยธรรม
- เลาเหตุการณแลวให
นักศึกษาวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็น

- ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษา
- ประเมินการมีสวน
รวมของนักศึกษา
- การสงงาน

- การบรรยายประกอบ
power point
- การอภิปรายกลุมยอย
- การสาธิต
- ทําใบงานและใบความรู
- การชมวีดิทัศนและ
เคลื่อนไหวเชิง
คอมพิวเตอร
3. ทักษะทางปญญา
- มอบหมายงานกลุมและ
- ฉันทะและความสามารถในการเรียนรู
เดี่ยวที่ตองใชทักษะทาง
ดวยตนเองตลอดชีวิต
ปญญาตางๆ
- ความสามารถในการมองไปขางหนาและ - ยกตัวอยางสถานการณที่
การตัดสินใจ
จําเปนตองใชทักษะตางๆ
- ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค
เหลานี้
- ความสามารถในการวิเคราะหอยางเปน
ระบบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ - มอบหมายงานกลุม
ความรับผิดชอบ
- อภิปรายกลุมยอย
- ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
- ทํางานเปนทีมได

- ประเมินจากการสอบ
ยอย
- ประเมินจากใบงาน
- ประเมินจาก
แบบทดสอบกลาง
ภาคและปลายภาค

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความสามารถเชิงตัวเลข
- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อ

- ประเมินจากงานที่สง
- ประเมินจากการ
สังเกตภาพรวมของ
ชั้นเรียน

- ประเมินจากงานกลุม
- ประเมินโดยการ
สังเกตของผูสอน
- นักศึกษาประเมิน
เพื่อนในกลุม
- มอบหมายงานกลุมและ - ประเมินทักษะเหลานี้
เดี่ยวที่ตองใชทักษะตางๆ
จากงานที่สงและจาก
เหลานี้
การนําเสนอผลงาน
- ใหจัดบอรดนิทรรศการ - ประเมินจากบอรด
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มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา
การคนหาขอมูล
- ความสามารถในการสื่อสาร(การพูด การ
เขียน และอินเตอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนรู
เพื่อรณรงคเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
นิทรรศการ

10

มคอ.3

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล

วันอังคาร เวลา 09:00 – 10:00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 09:00 – 11:00 น.
1. แผนการสอน1
สัปดาหที่/เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
สัปดาหที่ 1 เรียนรูเคมีจากสิ่งใกล - การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง
- วาดภาพ เคมีกับ
ตัวและจากน้ําดื่ม (3 ชม.)
PowerPoint
ชีวิตประจําวัน
- เรียนรูเคมีจากสิ่งของในครัว
- ภาพเคลื่อนไหว
- การอภิปรายกลุม
- โครงสรางโมเลกุลและสมบัติ
- บทความทาง
- การสาธิตปฏิกิริยาของ
ทางกายภาพของน้ํา
วิชาการ
น้ําสมสายชูกับผงฟู
- การผลิตน้ําดื่ม
- ใบความรู + ใบงาน
เรื่อง เคมีในครัว
- ในน้ําดื่มของเรามีโลหะหนักเจือ
ปนหรือไม
สัปดาหที่ 2-3 เรียนรูเคมีเกี่ยวกับ - การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง
ภาวะโลกรอน (6 ชม.)
PowerPoint
- ศึกษาใบความรูและทําใบ
- Greenhouse effect กับสมดุล งาน เรื่อง ผลของภาวะโลก - ภาพเคลื่อนไหว
ของพลังงานของโลก
รอนและแนวทางการ
- แบบจําลอง
- วัฏจักรคารบอน จากธรรมชาติสู ปองกัน
greenhouse
มนุษย
- วิดีทัศนเกี่ยวกับภาวะโลก
effect อยางงาย
- แกสที่ทําใหเกิด greenhouse
รอน
- บทความทาง
effect
- การสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง วิชาการ
- การปองกันและการลดภาวะ
ความเห็นใจและการ
- ใบความรู + ใบงาน
โลกรอน
ชวยเหลือผูอื่น
- ภาพที่สื่อถึงการรูจัก
กาลเทศะ
- ภาวะโลกรอนและการทําลาย - สอบยอยครั้งที่ 1
โอโซน
สัปดาหที่ 4 การปกปองชั้นโอโซน - การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง
ของโลก (3 ชม.)
- ศึกษาใบความรูและทําใบ PowerPoint
- โอโซนคืออะไร
งาน เรื่อง โลกเราจะเปน - ภาพเคลื่อนไหว
- โครงสรางโมเลกุลโอโซน
อยางไร ถาโอโซนถูก
- บทความทาง
- ผลของรังสียูวีตอสิ่งมีชีวิต
ทําลาย
วิชาการ
- การทําลายโอโซนในชั้นสตรา- - วิดีทัศนเกี่ยวกับประโยชน - ใบความรู + ใบงาน
โทสเฟยร
ของโอโซน
เรื่อง โอโซนเพื่อ
- สารซีเอฟซีกับการทําลายชั้น
- สอดแทรกคุณธรรม
สิ่งมีชีวิต
โอโซน
จริยธรรมเรื่องการ มีน้ําใจ - ภาพที่สื่อถึงความมี
- การปกปองชั้นโอโซนของโลก
และการเห็นแกประโยชน น้ําใจ และเห็นแก
- สารทดแทนสารซีเอฟซี
สวนรวม
ประโยชนสวนรวม
- โอโซนกับภาวะโลกรอน
สัปดาหที่ 5 การยับยั้งภัยคุกคาม - การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง
จากฝนกรด (3 ชม.)
- ศึกษาใบความรูและทําใบ
PowerPoint

ผูสอน
ดร.ศักดิ์ศรี

ดร.ศักดิ์ศรี

ดร.นิภา
วรรณ

ดร.นิภา
วรรณ
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สัปดาหที่/เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู
งาน เรื่อง ผลกระทบของฝน
กรดและเบสคืออะไร
กรดและแนวทางปองกัน
pH คืออะไร
- การสาธิตหรือวิดีทัศน
ฝนกรดมีสาเหตุจากอะไร
ผลกระทบของฝนกรดตอมนุษย ปฏิกิริยาของฝนกรดกับ
คอนกรีต
ผลกระทบของฝนกรดแหลงน้ํา
- การสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง
วีธีการควบคุมฝนกรด
การยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

สื่อการเรียนรู
ผูสอน
- ภาพเคลื่อนไหว
- บทความเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากฝน
กรด
- แบบจําลอง
ผลกระทบของฝน
กรดตอคอนกรีต
- ภาพสื่อการทํางาน
เปนกลุมและ
ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกตาง
สัปดาหที่ 6-7 โลกของพอลิเมอร - การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง Power
ดร.สายสมร
- การอภิปรายกลุม
และพลาสติก (6 ชม.)
Point
- การสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง - การนําตัวอยางจริง
- เรียนรูพอลิเมอรธรรมชาติ
กตัญู
- โครงสรางโมเลกุลและสมบัติ
มาแสดง
- สอบยอยครั้งที่ 2
ทางกายภาพของพอลิเมอร
ใบงาน เรื่อง พอลิ
- การจําแนกพอลิเมอร
เมอรใน
ชีวิตประจําวัน
สัปดาหที่ 8 โภชนาการ: อาหาร - การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง
ผศ.ดร.
และฉลากบนผลิตภัณฑอาหาร (3 - ศึกษาใบความรูและทําใบ PowerPoint
พรพรรณ
ชม.)
งาน เรื่อง Menu today - ภาพเคลื่อนไหว
- สารอาหารที่นักศึกษาตองการ - วิดีทัศนเกี่ยวกับประโยชน - บทความทาง
ในแตละวันและแหลงที่มาของ
ของการอานฉลากบน
วิชาการ
สารอาหารนั้น
ผลิตภัณฑอาหาร
- ใบความรู + ใบงาน
- การเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร - สอดแทรกคุณธรรม
เรื่อง อาหารเพื่อ
- การอานฉลากบนผลิตภัณฑ
จริยธรรมเรื่องการ ขยัน
ชีวิต
อาหาร
อดทน อดกลั้น
- ภาพที่สื่อถึงการ
- สารที่มีประโยชนและสารที่เปน
ขยัน อดทน อด
โทษทีใชในอุตสาหกรรมอาหาร
กลั้น
สอบกลางภาค
สัปดาหที่ 9 การปองกันและการ - บรรยายหลักการสําคัญ
จัดการกับขยะอันตรายที่ควรรู (3
รวมกับวิธีการสอนแบบ
ชม.)
T5 model
-การจําแนกประเภทขยะและของ - โดยใหเนนผูเ รียนเปน
เสียอันตราย
สําคัญ เพื่อใหนักศึกษามี
-ความสําคัญและวิธีการการ
สวนรวมในกิจกรรมการ

-

ภาพนิ่ง
วิดีทัศน
ของจริง
PowerPoint
ภาพเคลื่อนไหว
บทความทาง

ผศ.ดร.
พรพรรณ
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สัปดาหที่/เรื่อง
ปองกันการเกิดขยะอันตราย
-การจัดการขยะอันตราย
-สัญลักษณที่ใชในการระบุ ความ
เปนพิษ
-อันตรายจากสารเคมีชนิดตางๆ
และของเสียอันตราย

-

กิจกรรมการเรียนรู
เรียนรูใหมาก
การอภิปรายกลุม
การสอดแทรกคุณธรรม
เรื่อง ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
มีน้ําใจ เห็นแกประโยชน
สวนรวม
ใจกวาง รับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตาง และ
ทํางานเปนทีมได
สอบยอยครั้งที่ 3

สัปดาหที่ 10 พลังงานกับ
ชีวิตประจําวัน (3 ชม.)
- ความสัมพันธระหวางงานและ
พลังงานกล
- ประเภทของพลังงาน
- กฎการอนุรักษพลังงาน
- การอนุรักษโมเมนตัมและการใช
ประโยชน

- การบรรยายโดยผูสอน
- การอภิปรายกลุม
- การแผนภาพการเปลีย่ นรูป
พลังงาน
- การฉายภาพเคลื่อนไหว
การสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง
ความประหยัด และความ
พอเพียง

สัปดาหที่ 11 แรงและการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ (3 ชม.)
- ขนาดและทิศทางของแรง
- แรงเสียดทาน
- การเคลื่อนที่ในแนวตรง
- ความสัมพันธระหวางแรงและ
อัตราเรง
- การเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวัน

-

สัปดาหที่ 12 ประโยชนและภัย
อันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (3
ชม.)
- สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
- รังสีเอ็กซ รังสีแกมมา

-

-

สื่อการเรียนรู
วิชาการ
- ใบความรู + ใบ
งาน เรื่อง การ
ปองกันและการ
จัดการกับขยะ
อันตราย
- ภาพที่สื่อถึงความ
รับผิดชอบ และมี
น้ําใจ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม

ผูสอน

- ภาพนิ่ง
ดร.วรศักดิ์
PowerPoint
- ภาพเคลื่อนไหว
- บทความทาง
วิชาการ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
เกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน
- ใบความรู + ใบงาน
เรื่อง วิธีการอนุรักษ
พลังงาน
การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง
ดร.วรศักดิ์
การอภิปรายกลุม
PowerPoint
การสาธิตการออกแรงให
- ภาพเคลื่อนไหว
วัตถุเคลื่อนที่
- บทความทาง
การฉายภาพเคลื่อนไหว
วิชาการ
การสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง - ใบความรู + ใบ
สติและความไมประมาท
งาน เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการ
ขับขี่รถยนต
การบรรยายโดยผูสอน
- ภาพนิ่ง
ดร.วรศักดิ์
PowerPoint
การอภิปรายกลุม
- อุปกรณ
การฉายภาพเคลื่อนไหว
แหลงกําเนิด
การฉายภาพนิ่ง
การสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง
คลื่น
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สัปดาหที่/เรื่อง
- รังสีอุลตราไวโอเลต รังสี
อินฟราเรด
- ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ
- อันตรายจากรังสีและจาก
คลื่นวิทยุ

กิจกรรมการเรียนรู
ความมีน้ําใจ

-

สัปดาหที่ 13 คลื่นกลและ
ปรากฏการณสึนามิ (3 ชม.)
- ลักษณะและองคประกอบของ
คลื่นกล
- แหลงกําเนิดคลื่น
- คลื่นกลในธรรมชาติ
- การเกิดสึนามิ
- ผลกระทบและการปองกันภัย
สึนามิ

-

สัปดาหที่ 14-15 ปรากฏการณบน
ทองฟา (6 ชม.)
- กําเนิดโลกและดาวเคราะห
- องคประกอบและโครงสราง
ของโลก
- ระบบสุริยะจักรวาล
- ปรากฏการณทองฟาที่
สังเกตเห็นในชีวิตประจําวัน

-

การบรรยายโดยผูสอน
การอภิปรายกลุม
การสาธิตการเกิดสึนามิ
การฉายภาพนิ่ง
การสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
- สอบยอยครั้งที่ 4

-

การบรรยายโดยผูสอน
การอภิปรายกลุม
การฉายภาพเคลื่อนไหว
การทําโปสเตอรเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ
ปรากฏการณทองฟา
- การสอดแทรกคุณธรรม
เรื่อง ความขยัน ความ
อดทน

-

สื่อการเรียนรู
ผูสอน
แมเหล็กไฟฟา
แผนภาพ
สเปตรัมคลื่น
แมเหล็กไฟฟา
ใบความรู + ใบ
งาน เรื่อง คลื่น
แมเหล็ก ไฟฟา
ในชีวิตประจําวัน
ภาพนิ่ง
อ.เชิดชัย
PowerPoint
ภาพเคลื่อนไหว
บทความทาง
วิชาการ
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
เกี่ยวกับการเกิด
คลื่นกล
ใบความรู + ใบ
งาน เรื่อง สึนามิ
ภาพนิ่ง
อ.เชิดชัย
PowerPoint
แผนภาพ
โครงสรางของ
โลก
ใบความรู + ใบ
งาน เรื่อง
ปรากฏการณ
ทองฟา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
กิจกรรม
จุดมุงหมาย
วิธีการประเมิน
สัปดาหที่
สัดสวนของการ
รายวิชา (ขอที)่
ประเมิน
ประเมินผล
1
1-11
9
30%
- สอบกลางภาค
12-37
17
40%
- สอบปลายภาค
2
1-11
3, 6
5%
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 และ 2
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กิจกรรม
3

จุดมุงหมาย
วิธีการประเมิน
รายวิชา (ขอที)่
12-37
- ทดสอบยอยครั้งที่ 3 และ 4
- งานเดี่ยวครั้งที่ 1 และ 2
- งานกลุมครั้งที่ 1 และ 2
- บอรดนิทรรศการ

สัปดาหที่
ประเมิน
12, 14
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%
20%
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

มคอ.3

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน
- American chemical Society. (2008). Chemistry in contexts: Applying chemistry to
society (6 ed. International Edition) McGraw-Hill.
- F. Bueche and D.L. Wallach (1994). Technical Physics (4th ed.), New York: John Wiley
& Son.
- Bowen-Jones and K. Price (2008). AQA Physics B AS Level: Physics in Context:
Student's Book. Nelson Thornes Ltd.
- ประสาน สรอยธุหร่ํา และ รศ. ดร. จริยา สุจารี (2546) สํารวจโลกวิทยาศาสตร; วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (แกลวกลา แกวไทย บรรณาธิการ), Pearson Education Indochina Ltd.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
- Karukstis, K.K. & Van Hecke, G.A. (2003). Chemistry Connections: The Chemical
Basis of Everyday Phenomena (2 ed.). San Diego, CA: Academic Press.
- มีนา โอวรารินทร (2546) สํารวจโลกวิทยาศาสตร; สุขภาพและชีววิทยามนุษย (พูนพัฒน ฟูกุล
บรรณาธิการ), Pearson Education Indochina Ltd.
3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
- http://homepage.mac.com/kvmagruder/bcp/
- http://www.teacherweb.com/ar/lakesidehighschool/physics/ap5.stm
- EPA: http://www.epa.gov/ozone/index.html
- NOAA Magazine Online: http://www.magazine.noaa.gov/stories/mag210.htm
- http://www.globalissues.org/
- http://globalwarmingissues.wordpress.com/
- http://www.100places.com/en/places
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนรูเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัยในชั้นเรียน

