โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตารางคอรสเรียนฟสิกส อ.ณัฐ ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

ปดเทอม (มี.ค.-เม.ย.)

22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64
(จ-ศ)

ปดเทอม (เม.ย.-พ.ค.)

13.00-15.00

15.10-17.10

Adv.Phys 1
ไฟฟา - แสง
BKN27200

Adv.Phys 2
ความรอน ของไหล
BKN27201
Adv.Phys 3
กลศาสตร
BKN27202

19 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
(จ-ศ)

ฟสิกส ม.5 กลุม 1
จัดกลุมเรียน

Adv.Phys 1
ไฟฟา - แสง
BKN27209

เปดเทอม 1 วันเสาร

สรุปฟสิกส ม.ตน
BKN27203

ฟสิกส ม.4 เทอม 1
จัดกลุมเรียน

เปดเทอม 1 วันอาทิตย

ฟสิกส ม.5 กลุม 2
(คลื่น)
จัดกลุมเรียน

Adv.Phys 1
ไฟฟา - แสง
BKN27172

Adv.Phys 2
ความรอน ของไหล
BKN27173

ตะลุยฟสิกสโคง
Mwits-Kvis
BKN27177

ฟสิกส ม.5 กลุม 3
(กลศาสตร)
จัดกลุมเรียน

เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64
เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64

ฟสิกส ม.4 เทอม 1
จัดกลุมเรียน

ปดเทอม

4-22 ต.ค. 64
(จ-ศ)
ตะลุยฟสิกส
พิชิตเตรียมฯ
BKN27205

เปดเทอม 2 วันเสาร

เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65

เปดเทอม 2 วันอาทิตย

เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ.65

ฟสิกส ม.4 เทอม 2
จัดกลุมเรียน

ฟสิกส ม.4 เทอม 2
จัดกลุมเรียน

17.30-19.30

ฟสิกส ม.ตน –ม.ปลาย
อ.พี่ณัฐ

16.15-18.15 ฟสิกส ม.5 กลุม 1 (ไฟฟา)
จัดกลุมเรียน

การศึกษา :
Adv.Phys 3
กลศาสตร
BKN27207

16.15-18.15 ฟสิกส ม.5 กลุม 3
(กลศาสตร)
จัดกลุมเรียน

ฟสิกส ม.5 กลุม 1
(ไฟฟา)
จัดกลุมเรียน

Adv.Phys 1-2-3 คาลงทะเบียนคอรสละ 7,500 บาท






ฟสิกส ม.ปลาย คาลงทะเบียนคอรสละ 8,500 บาท

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต
สถานที่เรียนเดิม ชั้น 3 หองเลขที่ 306-307, 312-316 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร ซอย 8 (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
สถานที่เรียนใหม ชั้น 11 อาคาร SiamScape สยามสแควร ซอย 7

เบอรโทรศัพท : 02-250-7523
LINE Official Account : @bknmattayom

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณวิทย เพื่อคลิกดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพััฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/BknCenter

กด

(อ.ณัฐกร จำปาวัลย)
มัธยมตน รร.เบ็ญจะมะมหาราช
มัธยมปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณในการสอน

วิชาฟสิกสมากกวา

20 ป

 เรียนรูเนื้อหาโดยเรียงลำดับจากงายไปยาก
 อธิบายถึงที่มาของสูตรและลักษณะของการใชงานเพื่อใหผูเรียนเขาใจ

และนำไปใชไดอยางถูกตอง
 สรางกระบวนการความคิดและแกปญหาโจทยอยางเปนระบบ
 สรางความเขาใจ เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติที่เปนบวกตอวิชาฟสิกส

ฟสิกสเชิงลึก เพื่อการแขงขัน ม.ตน + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
มาเรียนฟสิกสกับ อ.พี่ณัฐ นอง ๆ จะไดเรียนรูเนื้อหาโดยเรียงลำดับจากงายไปยาก

มีการอธิบายถึงที่มาของสูตรและลักษณะของการใชงานเพื่อใหผูเรียนเขาใจ และนำไปใชไดอยางถูกตอง
พรอมทั้งแยกกรณีและลักษณะของโจทยเพื่อเพิ่มทักษะในการประยุกต อีกทั้งยังมีแบบฝกหัดเสริม
เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและทดสอบความเขาใจของตนเอง
ในแตละครั้งมีการสรางกระบวนการความคิดและแกปญหาโจทยอยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียน
มีระบบความคิดที่สามารถจะแกปญหาโจทยไดอยางมีประสิทธิภาพ จำแนกชนิดของขอสอบและโจทยตาง ๆ
เพื่อใหผูเรียนเห็นถึงความหลากหลายในการนำความรูฟสิกสมาประยุกตใชในการแกปญหา เปนการแทรก
ทักษะกระบวนการทางการแกปญหา และทำใหผูเรียนเห็นถึงโครงสรางการประยุกต เมื่อเจอโจทยที่เปน
unseen ก็จะยังมีหลักยึดและสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ อ.พี่ณัฐ มีความตั้งใจที่จะทำใหผูเรียนเห็นภาพวา ฟสิกสสามารถประยุกต และนำมาใชกับ
ชีวิตประจำวันไดอยางไร เพื่อใหเขาใจและมีทัศนคติที่เปนบวกตอวิชาฟสิกส เมื่อผูเรียนมีทัศนคติที่เปนบวก
ก็จะสามารถทำความเขาใจไดงายขึ้น และรูสึกวามันเปนประโยชนตอตนเอง
อีกสวนที่สำคัญคือ การที่ไดใหผูเรียนไดมีเวลาในการลองคิดและแกปญหาโจทย กอนที่จะทำการเฉลย
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการจัดการกับปญหา ไมใชแคใหจด หรือลอกตามอยางเดียว ทำใหไดเห็น
วิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาโจทย และสามารถพัฒนาในการเลือกใชวิธีการ เพื่อใหไดคำตอบที่มี
ความถูกตองและแมนยำภายในเวลาที่สั้นลง

หลักสูตรเนื้อหาฟสิกส ม.ปลาย
ฟสิกส ม.4 เทอม 1 (กลศาสตร กลุม 1)

การวัดและเก็บวัดขอมูล, หนวย, เวกเตอร,
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ, นิวตัน, สมดุล

ฟสิกส ม.4 เทอม 2 (กลศาสตร กลุม 2)

งานและพลังงาน, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่เชิงมุมพื้นฐาน,
วงกลม, การเคลื่อนที่ฮารโมนิกอยางงาย

ฟสิกส ม.5 กลุม 1 (ไฟฟา)
(รร.เตรียมฯ เรียนชวงเทอม 1
และ รร.อื่น ๆ เรียนชวงเทอม 2)

ไฟฟาสถิต, ไฟฟากระแสตรง, แมเหล็กไฟฟา

ฟสิกส ม.5 กลุม 2 (คลื่น)
(รร.ทั่วไป เรียนชวงเทอม 1
และ รร.เตรียมฯ เรียนในชวง ม.6)

การสั่น, ฟงกชั่นคลื่น, การสะทอน-หักเห, แทรกสอด,
เลี้ยวเบน, เสียง, กระจก, เลนส

ฟสิกส ม.5 กลุม 3
(กลศาสตรวัสดุ-ความรอน-ของไหล)
(รร.เตรียมฯ เรียนในชวงเทอม 2
และ รร.อื่น ๆ เรียนในชวง ม.6)

ความเคน, ความเครียด, มอดูลัส, แกส,
เทอรโมไดนามิกส, ของไหล

Adv.Physics 1
ไฟฟา แสง

เรียนเนื้อหาสองสวนหลัก โดยสวนแรกเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา โดยเรียนชนิดและรูปแบบ
ในการจินตนาการไฟฟา ประจุ กระแสไฟฟา ศักยไฟฟา ความตานทานไฟฟา กำลังไฟฟา
และอุปกรณทางไฟฟา สวนที่สองเรียนเกี่ยวกับแสง การสะทอน การหักเห เลนสและกระจก
โดยประกอบไปดวย การจินตนาการของไฟฟา และการแยกประเภทของไฟฟา, ประจุไฟฟา,
กระแสไฟฟา, ศักยไฟฟาและความตางศักยไฟฟา, ความตานทานไฟฟาและการรวมวงจร
ไฟฟาแบบตางๆ, กำลังทางไฟฟาและคาไฟฟา, มิเตอรทางไฟฟา, อุปกรณทางไฟฟา,
แสงและคุณสมบัติตางๆของแสง, การสะทอน, การหักเห, ระจกเงาราบ, กระจกนูน
และกระจกเวา, เลนสนูนและเลนสเวา, การวาดและคำนวณการเกิดภาพ

Adv.Physics 2
ความรอน ของไหล

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับความรอน การถายเทความรอน การวัดอุณหภูมิ การคำนวณปริมาณ
การถายเทความรอน คลื่นกล ความดัน ความหนาแนน ของแข็ง ของไหล แกส
โดยประกอบไปดวย การนิยามความรอนและการถายเทความรอน, อุณหภูมิและเทอรโมมิเตอร,
การคำนวณความรอน, ชนิดของคลื่นและสวนประกอบของคลื่นๆ, คลื่นเสียง, ความดัน,
ความหนาแนน, ของแข็ง, ของไหลและแรงลอยตัว, แกส

Adv.Physics 3
กลศาสตร

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงตางๆ โมเมนต งานและพลังงาน ประสิทธิภาพ การไดเปรียบเชิงกล โดยประกอบไปดวย
การนิยามปริมาณการเคลื่อนที่, กราฟการเคลื่อนที่, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, แรงชนิดตางๆ,
โมเมนต, พลังงาน,งานและกำลัง, ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล

ปูพื้นฐานฟสิกส BKN SCI2

Adv.Physics 1
ไฟฟา แสง

Adv.Physics 2
ความรอน ของไหล

Adv.Physics 3
กลศาสตร

เนื้อหาไมตอเนื่องกัน แยกเปนกลุมเร่อง
สามารถเลือกเรยนไดตามความตองการของนักเรยนเปนหลัก

หลักสูตรฟสิกสเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดีนักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 2
2. Adv.Phys แตละคอรสไมตอเนื่องกัน เลือกเรียนไดตามความตองการของนักเรียน
3. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, สอวน.ดาราศาสตร, สอวน.ฟสิกส ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดี
ในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ

ฟสิกสเชิงลึก เพื่อการแขงขัน ม.ตน + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
มาเรียนฟสิกสกับ อ.พี่ณัฐ นอง ๆ จะไดเรียนรูเนื้อหาโดยเรียงลำดับจากงายไปยาก

มีการอธิบายถึงที่มาของสูตรและลักษณะของการใชงานเพื่อใหผูเรียนเขาใจ และนำไปใชไดอยางถูกตอง
พรอมทั้งแยกกรณีและลักษณะของโจทยเพื่อเพิ่มทักษะในการประยุกต อีกทั้งยังมีแบบฝกหัดเสริม
เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและทดสอบความเขาใจของตนเอง
ในแตละครั้งมีการสรางกระบวนการความคิดและแกปญหาโจทยอยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียน
มีระบบความคิดที่สามารถจะแกปญหาโจทยไดอยางมีประสิทธิภาพ จำแนกชนิดของขอสอบและโจทยตาง ๆ
เพื่อใหผูเรียนเห็นถึงความหลากหลายในการนำความรูฟสิกสมาประยุกตใชในการแกปญหา เปนการแทรก
ทักษะกระบวนการทางการแกปญหา และทำใหผูเรียนเห็นถึงโครงสรางการประยุกต เมื่อเจอโจทยที่เปน
unseen ก็จะยังมีหลักยึดและสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ อ.พี่ณัฐ มีความตั้งใจที่จะทำใหผูเรียนเห็นภาพวา ฟสิกสสามารถประยุกต และนำมาใชกับ
ชีวิตประจำวันไดอยางไร เพื่อใหเขาใจและมีทัศนคติที่เปนบวกตอวิชาฟสิกส เมื่อผูเรียนมีทัศนคติที่เปนบวก
ก็จะสามารถทำความเขาใจไดงายขึ้น และรูสึกวามันเปนประโยชนตอตนเอง
อีกสวนที่สำคัญคือ การที่ไดใหผูเรียนไดมีเวลาในการลองคิดและแกปญหาโจทย กอนที่จะทำการเฉลย
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการจัดการกับปญหา ไมใชแคใหจด หรือลอกตามอยางเดียว ทำใหไดเห็น
วิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาโจทย และสามารถพัฒนาในการเลือกใชวิธีการ เพื่อใหไดคำตอบที่มี
ความถูกตองและแมนยำภายในเวลาที่สั้นลง

หลักสูตรเนื้อหาฟสิกส ม.ปลาย
ฟสิกส ม.4 เทอม 1 (กลศาสตร กลุม 1)

การวัดและเก็บวัดขอมูล, หนวย, เวกเตอร,
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ, นิวตัน, สมดุล

ฟสิกส ม.4 เทอม 2 (กลศาสตร กลุม 2)

งานและพลังงาน, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่เชิงมุมพื้นฐาน,
วงกลม, การเคลื่อนที่ฮารโมนิกอยางงาย

ฟสิกส ม.5 กลุม 1 (ไฟฟา)
(รร.เตรียมฯ เรียนชวงเทอม 1
และ รร.อื่น ๆ เรียนชวงเทอม 2)

ไฟฟาสถิต, ไฟฟากระแสตรง, แมเหล็กไฟฟา

ฟสิกส ม.5 กลุม 2 (คลื่น)
(รร.ทั่วไป เรียนชวงเทอม 1
และ รร.เตรียมฯ เรียนในชวง ม.6)

การสั่น, ฟงกชั่นคลื่น, การสะทอน-หักเห, แทรกสอด,
เลี้ยวเบน, เสียง, กระจก, เลนส

ฟสิกส ม.5 กลุม 3
(กลศาสตรวัสดุ-ความรอน-ของไหล)
(รร.เตรียมฯ เรียนในชวงเทอม 2
และ รร.อื่น ๆ เรียนในชวง ม.6)

ความเคน, ความเครียด, มอดูลัส, แกส,
เทอรโมไดนามิกส, ของไหล

Adv.Physics 1
ไฟฟา แสง

เรียนเนื้อหาสองสวนหลัก โดยสวนแรกเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา โดยเรียนชนิดและรูปแบบ
ในการจินตนาการไฟฟา ประจุ กระแสไฟฟา ศักยไฟฟา ความตานทานไฟฟา กำลังไฟฟา
และอุปกรณทางไฟฟา สวนที่สองเรียนเกี่ยวกับแสง การสะทอน การหักเห เลนสและกระจก
โดยประกอบไปดวย การจินตนาการของไฟฟา และการแยกประเภทของไฟฟา, ประจุไฟฟา,
กระแสไฟฟา, ศักยไฟฟาและความตางศักยไฟฟา, ความตานทานไฟฟาและการรวมวงจร
ไฟฟาแบบตางๆ, กำลังทางไฟฟาและคาไฟฟา, มิเตอรทางไฟฟา, อุปกรณทางไฟฟา,
แสงและคุณสมบัติตางๆของแสง, การสะทอน, การหักเห, ระจกเงาราบ, กระจกนูน
และกระจกเวา, เลนสนูนและเลนสเวา, การวาดและคำนวณการเกิดภาพ

Adv.Physics 2
ความรอน ของไหล

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับความรอน การถายเทความรอน การวัดอุณหภูมิ การคำนวณปริมาณ
การถายเทความรอน คลื่นกล ความดัน ความหนาแนน ของแข็ง ของไหล แกส
โดยประกอบไปดวย การนิยามความรอนและการถายเทความรอน, อุณหภูมิและเทอรโมมิเตอร,
การคำนวณความรอน, ชนิดของคลื่นและสวนประกอบของคลื่นๆ, คลื่นเสียง, ความดัน,
ความหนาแนน, ของแข็ง, ของไหลและแรงลอยตัว, แกส

Adv.Physics 3
กลศาสตร

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงตางๆ โมเมนต งานและพลังงาน ประสิทธิภาพ การไดเปรียบเชิงกล โดยประกอบไปดวย
การนิยามปริมาณการเคลื่อนที่, กราฟการเคลื่อนที่, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, แรงชนิดตางๆ,
โมเมนต, พลังงาน,งานและกำลัง, ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล

ปูพื้นฐานฟสิกส BKN SCI2

Adv.Physics 1
ไฟฟา แสง

Adv.Physics 2
ความรอน ของไหล

Adv.Physics 3
กลศาสตร

เนื้อหาไมตอเนื่องกัน แยกเปนกลุมเร่อง
สามารถเลือกเรยนไดตามความตองการของนักเรยนเปนหลัก

หลักสูตรฟสิกสเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดีนักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 2
2. Adv.Phys แตละคอรสไมตอเนื่องกัน เลือกเรียนไดตามความตองการของนักเรียน
3. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, สอวน.ดาราศาสตร, สอวน.ฟสิกส ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดี
ในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตารางคอรสเรียนฟสิกส อ.ณัฐ ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

ปดเทอม (มี.ค.-เม.ย.)

22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64
(จ-ศ)

ปดเทอม (เม.ย.-พ.ค.)

13.00-15.00

15.10-17.10

Adv.Phys 1
ไฟฟา - แสง
BKN27200

Adv.Phys 2
ความรอน ของไหล
BKN27201
Adv.Phys 3
กลศาสตร
BKN27202

19 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
(จ-ศ)

ฟสิกส ม.5 กลุม 1
จัดกลุมเรียน

Adv.Phys 1
ไฟฟา - แสง
BKN27209

เปดเทอม 1 วันเสาร

สรุปฟสิกส ม.ตน
BKN27203

ฟสิกส ม.4 เทอม 1
จัดกลุมเรียน

เปดเทอม 1 วันอาทิตย

ฟสิกส ม.5 กลุม 2
(คลื่น)
จัดกลุมเรียน

Adv.Phys 1
ไฟฟา - แสง
BKN27172

Adv.Phys 2
ความรอน ของไหล
BKN27173

ตะลุยฟสิกสโคง
Mwits-Kvis
BKN27177

ฟสิกส ม.5 กลุม 3
(กลศาสตร)
จัดกลุมเรียน

เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64
เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64

ฟสิกส ม.4 เทอม 1
จัดกลุมเรียน

ปดเทอม

4-22 ต.ค. 64
(จ-ศ)
ตะลุยฟสิกส
พิชิตเตรียมฯ
BKN27205

เปดเทอม 2 วันเสาร

เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65

เปดเทอม 2 วันอาทิตย

เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ.65

ฟสิกส ม.4 เทอม 2
จัดกลุมเรียน

ฟสิกส ม.4 เทอม 2
จัดกลุมเรียน

17.30-19.30

ฟสิกส ม.ตน –ม.ปลาย
อ.พี่ณัฐ

16.15-18.15 ฟสิกส ม.5 กลุม 1 (ไฟฟา)
จัดกลุมเรียน

การศึกษา :
Adv.Phys 3
กลศาสตร
BKN27207

16.15-18.15 ฟสิกส ม.5 กลุม 3
(กลศาสตร)
จัดกลุมเรียน

ฟสิกส ม.5 กลุม 1
(ไฟฟา)
จัดกลุมเรียน

Adv.Phys 1-2-3 คาลงทะเบียนคอรสละ 7,500 บาท






ฟสิกส ม.ปลาย คาลงทะเบียนคอรสละ 8,500 บาท

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต
สถานที่เรียนเดิม ชั้น 3 หองเลขที่ 306-307, 312-316 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร ซอย 8 (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
สถานที่เรียนใหม ชั้น 11 อาคาร SiamScape สยามสแควร ซอย 7

เบอรโทรศัพท : 02-250-7523
LINE Official Account : @bknmattayom

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณวิทย เพื่อคลิกดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพััฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/BknCenter

กด

(อ.ณัฐกร จำปาวัลย)
มัธยมตน รร.เบ็ญจะมะมหาราช
มัธยมปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณในการสอน

วิชาฟสิกสมากกวา

20 ป

 เรียนรูเนื้อหาโดยเรียงลำดับจากงายไปยาก
 อธิบายถึงที่มาของสูตรและลักษณะของการใชงานเพื่อใหผูเรียนเขาใจ

และนำไปใชไดอยางถูกตอง
 สรางกระบวนการความคิดและแกปญหาโจทยอยางเปนระบบ
 สรางความเขาใจ เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติที่เปนบวกตอวิชาฟสิกส

