
  
 
 

 
 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน 

กจิกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู< ของ ทบ. 
 

 

 

 

 

 

เร่ือง การจัดทำส่ือการเรียน การสอน รายวิชาปฏิบัติการฟ;สิกส<ท่ัวไป ๑  

เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล< 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิชาฟ;สิกส< สDวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรHอยพระจุลจอมเกลHา 

ปLการศึกษา ๒๕๖๕ 

 



แบบฟอร'มท่ี ๖  แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรูCของ ทบ. 

 

1. ช่ือโครงการ  การจัดทำส่ือการเรียน การสอน รายวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ท่ัวไป ๑  

เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 

ประเภทโครงการ  

o โครงการใหม0    o โครงการใหม0 Cross Functional   

 o โครงการต0อยอด  o โครงการต0อยอด Cross Functional    

2. หน1วย           กฟส.สกศ.รร.จปร.          เบอร6โทร     

3. ช่ือกลุ1ม กฟส.สกศ.รร.จปร.         ช่ือประธานกลุ1ม  พ.อ.เกรียงไกร  นิตยสุทธิ เบอร6โทร    

4. ท่ีมา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
ปMจจุบัน นนร. มีจำนวนมากขึ้น เพื่อใหWสามารถตอบสนองการสอน นนร. หลาย ๆ ตอนเรียน ในช0วงเวลาเดียวกันไดW 

อีกทั้งการเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ^ทดลอง สำหรับการเรียนการสอนนั้น จะตWองปฏิบัติไดWอย0างถูกตWอง และมีประสิทธิภาพ  

การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการฟbสิกส^ทั่วไป นอกจากที่จะตWองการความยืดหยุ0นที่มากขึ้นแลWว ยังจะตWองเนWนใหWผูWเรียนมีส0วน

ร0วมใหWมากขึ้น แต0เนื่องจากอุปกรณ^ที่มีอยู0อย0างจำกัด ทำใหWตWองสอนทุกการทดลองพรWอมกัน และ นนร. จะตWองสลับกันเรียน

แต0ละการทดลองในแต0ละสัปดาห^ ทำใหWตWองใชWอาจารย^ประจำแลปการทดลองเพิ่มขึ้นเช0นเดียวกัน และเพื่อใหWเปdนแบบแผน

เดียวกันจะตWองมีการปรับปรุง เนื ้อหา และแลกเปลี ่ยนขWอมูลระหว0างอาจารย^เอง ระบบการสอบปากเปล0าทWายชั ่วโมง 

หรือ check out ไดWถูกนํามาใชWเพื่อใหWอาจารย^ผูWสอนทำการประเมินผูWเรียน โดยเปdนการถามตอบระหว0างผูWสอน และ ผูWเรียน 

เพื่อทดสอบความเขWาใจของแต0ละการทดลอง  

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสอน และ อาจารย^ผูWสอนมีความจำเปdนอย0างยิ่ง เนื่องจากอาจารย^แต0ละท0าน 

จะตWองรับผิดชอบการทดลองที่หลายการทดลองมากขึ้นในกรณีอาจารย^ไม0เพียงพอ และจำเปdนตWองทำความเขWาใจเนื้อหา 

การทดลองทุกการทดลองใหWไดWเปdนอย0างดี และเมื่อมีการแทนกันก็จะสามารถปฏิบัติไดWอย0างถูกตWอง ดังนั้น จึงเปdนที่มาของการ

ปรับปรุงสื่อเทคนิคการสอน เรื่อง การเคลือ่นที่แบบโพรเจกไทล ̂

5. เปHาหมายและตัวช้ีวัด  
 

ลำดับ ตัวช้ีวัด เปHาหมาย 
1 จำนวนอาจารย; และบุคลากรหHองปฏิบัติการท่ีเขHารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชา

ปฏิบัติการฟ:สิกส;ท่ัวไป เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 
≥ 75% 

2 จำนวนช่ัวโมงในการสัมมนา  2 ช่ัวโมง 

3 ความพึงพอใจของอาจารย;ตRอการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ท่ัวไป 

เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 
ผลประเมิน ≥ 4 

4 นนร. มีความเขHาในเน้ือหาและมีทักษะดHานการทดลองท่ีดีข้ึน  

(อาจารย;ประเมินโดยการใหHคะแนน) 
เกรดเฉลี่ย ≥ 2.5 

5 คะแนนความพึงพอใจของนนร. ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ท่ัวไป 

เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 
ผลประเมิน ≥ 4 

 
 
 
 
 



 
 
6. สรุปผลการวิเคราะห6สาเหตุของปRญหา (กUางปลา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิก)างปลาแสดงการหาสาเหตุของป7ญหา 

7. สรุปการแกUไขปรับปรุงท่ีไดUดำเนินการ  

รายละเอียดมาตรการ และ แนวทางในการแกHปYญหาจากการวิเคราะห;สาเหตุของปYญหา ดังแสดงในตาราง 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางแกUไขปRญหา 

1. บุคลากร อาจารย;ผู HสอนแตRละทRานมีความ เชี ่ยวชาญใน

การทดลองที่แตกตRางกัน ในบางครั้งอาจารย;ท่ี

เชี ่ยวชาญในการทดลองนั ้นๆ ติดภารกิจ เชRน 

การประชุม อาจารย;ทRานอื่นอาจไมRเชี่ยวชาญใน

การทดลอง ดังกลRาว  

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการ

ฟ:สิกส;ทั่วไป เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล; ในชRวงป:ดภาคฤดูรHอน เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูH และ จัดทำคูRมือ ตลอดจนใบงานใหHมี

ความครอบคุมเน้ือหาในการสอน 

2. เครื่องมือ อุปกรณ;ชำรุดระหวRางการทดลองอยูRบRอยคร้ัง แนะนำการแกWไขปMญหาเบื ้องตWนใหWกับอาจารย^ 

และมีการขอรับการสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ

เพิ่มเติมทดแทน 

3. กระบวนการ มีความตHองการเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพ

ใหHเปcนไปในทิศทางเดียวกันในกรณีอาจารย;

ผูHสอนแลปน้ันๆ ติดภารกิจ 

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการ

ฟ:สิกส;ทั่วไป เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล; ในชRวงป:ดภาคฤดูรHอน เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูH และ จัดทำคูRมือ ตลอดจนใบงานใหHมี

ความครอบคุมเน้ือหาในการสอนท่ีกระชับข้ึน 

4. ผูWรับการสอน เน่ืองดHวย นนร.ช้ัน 1 มีภารกิจอ่ืนๆ ท่ีตHองทำมาก 

ประกอบกับความเหน่ือยลHา จึงขาดการเตรียมตัว

ในการเรียน 

อาจารย;ไดHรRวมถกแถลงเพื่อปรับปรุงใหHการ

แนะนํา การทดลองตHนชั่วโมงมีความกระชับ 

นนร. มีความเขHาใจและลงมือทดลอง ไดHทันที  

 
 



 
8. ผลลัพธ6การดำเนินการ  
 จากการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟ:สิกส; และการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ไดHมีการเก็บรวบรวม
ขHอมูลท่ีเก่ียวขHอง ดังภาพ  

ภาพท่ี 1 การประชุมกำหนดหัวขHอการจัดการความรูH 
 
 

 
ภาพท่ี 2 การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ท่ัวไป เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 

 
 
 
 
 



 
ภาพท่ี 3 การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ท่ัวไป เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 วีดีโอส่ือการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ท่ัวไป เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 

https://www.youtube.com/watch?v=makLBLfWBEA&list=PLAXt8Zg_jtAlIu26LFGOTWAaLpEH4aBa4&index=2 
 
 



และขHอมูลตัวช้ีวัดเปรียบเทียบผลกRอน-หลังการปรับปรุง ดังแสดงในตาราง 
 

ลำดับ ผลลัพธ6การดำเนินงาน ก1อนพัฒนา หลังพัฒนา ลด / เพ่ิม 
1 จำนวนอาจารย; และบุคลากรหHองปฏิบัติการที่เขHารับการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ทั่วไป เรื ่อง 
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล; 

2 นาย 5 นาย เพ่ิม 

2 จำนวนช่ัวโมงในการสัมมนา 0 ช.ม. 3 ช.ม. เพ่ิม 
3 ความพึงพอใจของอาจารย ;ต Rอการการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ทั่วไป เรื่อง การเคลื่อนท่ี
แบบโพรเจกไทล; 

4.56 4.67 เพ่ิม 

4 นนร. มีความเขHาในเนื้อหาและมีทักษะดHานการทดลองท่ีดี
ข้ึน (อาจารย;ประเมินโดยการใหHคะแนน) 

เกรดเฉล่ีย B เกรดเฉล่ีย B+ เพ่ิม 

5 คะแนนความพึงพอใจของนนร. ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการฟ:สิกส;ทั่วไป เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล; 

4.25 4.85 เพ่ิม 

 
ประโยชน6ท่ีไดUรับ (ทางตรง - ทางอUอม) 
 ประโยชน6ทางตรง 

1. นนร. มีทักษะในการทดลองท่ีดี และมีความรูHทางดHานฟ:สิกส;ดีย่ิงข้ึน 
2. การเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาในการสอน 1 ภาคการศึกษา 
ประโยชน6ทางอUอม 
1. อาจารย;สามารถนำความรูHท่ีไดHไปเผยแพรR หรือบริการทางวิชาการใหHหนRวยงานท่ีเก่ียวขHองภายนอกไดH 
2. นนร. สามารถนำความรูHไปเผยแพรR หรือใชHในการรับราชการในอนาคตไดH 

 
9. การกำหนดมาตรฐาน  
 1. อาจารย;ตHองทำการแนะนำการทดลองตHนช่ัวโมง และทำการสอบปากเปลRาตอนทHายช่ัวโมงอยRางมีประสิทธิภาพทุกคร้ัง
ในการสอนแตRละคร้ัง และตHองเปcนมาตรฐานเดียวกันตลอดภาคการศึกษา 
 2. นนร. ปฏิบัติการทดลองไดHตามมาตรฐานท่ีกำหนดไวH และ นนร. ทุกนายตHองไดHรับการสอบปากเปลRาทHายช่ัวโมง 
 
10. การขยายผลโครงการ และส่ิงท่ีจะดำเนินการต1อไป 
 พัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพลผูHปฏิบัติงานใหHสามารถนำความรูHที่ไดHไปเผยแพรR และ บริการวิชาการใหHหนRวยงาน
ภายนอกไดH 
 
 
 

    


