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 รายละเอยีดของรายวชิา  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สาขาวชิา วทิยาศาสตรก์ายภาพ 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 
มหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 

              

หมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา PH1142 ฟิสิกส์พ้ืนฐานทางชีวภาพ 

2. จ านวนหนว่ยกติ  2 (2/2-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวชิา  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (054) 

หมวดวิชาชีพพ้ืนฐาน/กลุ่มวิชาฟิสิกส์/วิชาบังคับ         

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีที่ 2   

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  MA 1003 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  PH1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ 

7. ชื่ออาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา  อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงานหลัก/ผู้สอน

หลัก)  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  - 

8. สถานที่เรยีน  อาคารเรียน , Online (MS-Teams) 

9. วนัทีจ่ัดท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 29 กรกฎาคม 2564  

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1 จดุมุง่หมายของรายวชิา 
      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในฟิสิกส์พ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่ออธิบายหลักการของเครื่องมือที่ใช้ในวิชาชีพได้ และสามารถน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ด้วยตนเอง 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในฟิสิกส์พ้ืนฐาน การฝึกคิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล สามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และสามารถน าไปต่อยอดในวิชาชีพของตนได้ 

 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 
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       1. นักศึกษาต้องมีระบบการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
      2. นักศึกษาต้องมีความรู้ในวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเบื้องต้น 
      3. นักศึกษาต้องสามารถน าไปใช้อธิบายหลักการหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในการท างานได้ 
      4. นักศึกษาจะบรรลุผลส าเร็จการศึกษาในรายวิชา PH1142 ต้องได้คะแนนรวมเป็นไปตามมตขิอง
กรรมการบริหารกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 

 

หมวดที ่3 สว่นประกอบของรายวชิา 

1. ค าอธบิายรายวชิา  

 การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ สมบัติทางความร้อนและการขยายตัวของสสาร การเคลื่อนที่ในของไหล แสง สี 
เลนส์และการมองเห็น การดูดกลืนแสง เครื่องมือทางแสง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น  
       

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  บรรยาย 30 ชั่วโมง การศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง  

 

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการเปน็รายบุคคล 

 เวลาในการให้ค าปรึกษา ได้ทุกวันท าการตั้งแต่เวลา 7:30-8:20 น ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ( e-
learning), Line กลุ่ม PH1142  

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้น ใหข้อ้มลูในแตล่ะด้าน ดงันี้ 
1) เขียนผลการเรียนรู ้ในแต่ละด้าน ซึ ่งต้องสอดคล้องกับที ่ระบุในแผนที ่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้

แต่ละด้าน 
 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

(1) คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

          ข้อ 1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1.1 : HCU, 1.1 : 054) 
 

(2)  วธิกีารสอน  

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร (communication) 
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- สอดแทรกสาระและเนื้อหาที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักในเรื่องของคุณธรรม 6 ประการ ระหว่างการเรียนการสอน  

ท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

-ก าหนดให้มีวัฒนธรรมของการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในห้องเรียน การเข้าเรียนตรงเวลาและ
ครบตามเกณฑ์ การรับผิดชอบส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน พฤติกรรมที่เหมาะสมในห้องเรียน เช่น ไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงการให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่น โครงการ
ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ โครงการพักล้อน่ามอง เป็นต้น 
 

(3) วธิกีารประเมนิผล  
  พิจารณาจากการท าโจทย์ระหว่างเรียน ตอบค าถามและการวิเคราะห์สรุปของนักศึกษา ความซื่อสัตย์ในการ
ท าข้อสอบ การส่งงานที่มอบหมาย การส่งรายงานตามเวลาที่ก าหนด ความสนใจและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าเรียน 
 

2. ความรู ้

(1) ความรู้ทีต่อ้งไดร้บั  
          ข้อ 2.1) อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน (2.1 : HCU, 2.1 : 054) 
 

 (2) วิธีการสอน  

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร (communication) ด้านการคิด
วิเคราะห ์(critical thinking) ด้านการท างานเป็นทีม (collaboration) และด้านการความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 

  - บรรยายร่วมกับการอภิปรายปัญหาโดยใช้หลักวิชาการ  
 - ก าหนดให้ศึกษาปัญหาที่ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนและการท างาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจ การวิเคราะหผ์ลตามหลักของเนื้อหาวิชาด้วยตนเอง  
 - ฝึกท าและวิเคราะห์สถาณการณ์ โจทย์การบ้านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
 - สามารถท างานเป็นทีม ร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพได้ 
 

(3) วิธีการประเมินผล 
  การท ารายงานและการน าเสนอ อภิปรายกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค และซักถามในห้องเรียน 
 

3. ทักษะทางปญัญา 

(1) ทักษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
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          ข้อ 3.2)  สามารถศึกษา แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (3.2:HCU, 3.2:054) 
          ข้อ 3.3)  มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองค์รวม (3.3:HCU, 3.3:054) 
 

 

(2) วธิกีารสอน 
 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ด้าน
การท างานเป็นทีม (collaboration) และด้านการสื่อสาร (communication)  
 ก าหนดหัวข้อความรู้เพื่อให้ผู้เรียนไปสืบค้นพร้อมจัดท ารายงานตามหัวข้อที่ก าหนด และมอบหมายโจทย์
การบ้านที่ต้องใช้ความรู้จากบทเรียนมาประยุกต์ในการท าโจทย์ 
 

(3) วธิกีารประเมนิผล  
  - ประเมินจากการน าเสนอผลการสืบค้นโดยการจัดท ารายงานหรืออภิปรายกลุ่ม  
 - ความถูกต้องตามหลักวิชาและความคิดสร้างสรรค์ของการน าเสนอ 
 - ความร่วมมือและการท างานเป็นทีมในการด าเนินการน าเสนอผลงานและจัดท ารายงาน 
 
4. ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ  

(1) ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบทีต่อ้งพฒันา  
          ข้อ 4.3) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม (4.3 : HCU, 4.3 : 054) 
 

 (2) วธิกีารสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการท างานเป็นทีม (collaboration) และด้านการ
สื่อสาร (communication)  

 2.1)  มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม เพ่ือให้มีการแบ่งภาระงานและระบุลงในเล่มงานที่ส่งด้วยว่าใครรับผิดชอบ
ส่วนใดของงาน 

 2.2)  ในการน าเสนอผลงานจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยและวิจารณ์การน าเสนอผลงานนั้น 
 

(3) วธิกีารประเมนิ 

  3.1)  ประเมินจากเล่มรายงาน 

 3.2)  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน, การตอบค าถาม และ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อค าวิจารณ์ทั้งทางบวก
และทางลบ 
 

5. ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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(1) ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
          ข้อ 5.3) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม (5.3: HCU, 5.3:054) 

(2) วธิกีารสอน 
 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห ์(critical thinking) ด้านการสื่อสาร 
(communication) และด้านการความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 
 ประเมินจากวิธีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และถ่ายทอดหรือการรายงานผลการวิเคราะห์ การอภิปราย และ
การตอบค าถาม ตลอดจนการใช้ภาษา สื่อรูปภาพ และ แผนภูมิชนิดต่าง ๆ ในการสื่อสาร เทคนิคและความคิด
สร้างสรรค์ของการน าเสนอ 
 

(3) วธิกีารประเมนิผล 
  ประเมินจากความถูกต้องในการวิเคราะห์จากการบ้านและข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจ ความสวยงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนองาน 
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      มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562)       

  

มคอ.3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน (เขียนใหส้อดคลอ้งกบั Curriculum Mapping และสอดคลอ้งกบัหมวดที่ 4 การพฒันาผลการ
เรยีนรูข้องนักศึกษา) 
 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

(1) 
W 11/8/64  

 

วเิคราะหภ์มูหิลงัและศักยภาพ
ผูเ้รยีน 
- แนะน าอาจารย์ผู้สอน 
- นักศึกษาแนะน าตัวและท า
แบบสอบถามความรู้พ้ืนฐาน 
ก ากับดแูลและตดิตามผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รียนอยา่งเปน็
ระบบ 
วนิจิฉัยปญัหาผู้เรยีนและหา
วธิกีารชว่ยเหลอือยา่ง
เหมาะสม 
เตรยีมความพรอ้มนักศกึษา
กอ่นเริม่การเรียนการสอน 

 
บทน า 
- แนะน ารายวิชา 
- หน่วยและการแปลงหน่วย 
- เวกเตอร์ 
- การหาอนุพันธ์ 
(Differentiate) 
- การหาปริพันธ์ (Integrate) 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 

(2) 
W 18/8/64 

 

การเคลือ่นที ่1 มติ ิและ 2 มติิ 
-  ปริมาณการเคลื่อนที่ 
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 
- การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 
- การเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่าง
สม ่าเสมอ 
- การเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่
สม ่าเสมอ 

การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  

(3) 
W 25/8/64  
 

แรงกับการเคลื่อนที่ 
- ชนิดของแรง 
- กฎการเคลื่อนที่ 
 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

(4) 
W 1/9/64  

ของไหล 
-ความดัน 
-แรงลอยตัว 
 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 

 ประเมนิผลความก้าวหนา้
ผูเ้รยีน (formative) 
สอบยอ่ยครั้งที ่1 

จดัสอบนอกตาราง ผา่น MS-Teams 
ประกาศคะแนนสอบใน e-learning 

  

(5) 
W 8/9/64 

 

- ความหนืด 
- กฎของสโตกส์ 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้

จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

  3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  

(6)  
W 15/9/64 

การขยายตวัทางความรอ้น 
- ความร้อนและอุณหภูมิ 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 

(7) 
W 22/9/64  

- การถ่ายเทความร้อน 
- การขยายตัวเชิงเส้น 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

  เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  

 สอบกลางภาค จดัสอบเอง 

ผ่าน MS-Team  
และประกาศคะแนนสอบใน e-
learning 

  

(8) 
W 6/10/64 

- การขยายตัวเชิงพ้ืนที่ 
- การขยายตัวเชิงปริมาตร 
- เครื่องมือทางความร้อน 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้

จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

  

- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  

(9) 
W13/10/64 

ไฟฟา้ในชวีติประจ าวนั 
- ประจุไฟฟ้าและการถ่ายเท
ประจุไฟฟ้า 
- สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ 
- ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 
 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้

จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

(10) 
W20/10/64 

- ไฟฟ้ากระแสสลับ 
- ก าลังไฟฟ้า 
- พลังงานไฟฟ้า 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 

(11) 
W27/10/64 

ทัศนศาสตร ์
- ความเข้มของการส่องสว่าง 
- การสะท้อนและการหักเห
ของแสง 
- เลนส ์

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

  3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  

 
 

ประเมนิผลความก้าวหนา้
ผูเ้รยีน (formative) 
สอบยอ่ยครั้งที ่2 

จดัสอบนอกตาราง ผา่น MS Teams 
(กรณสีอน Online ทัง้เทอม) 
จดัสอบนอกตาราง (กรณสีอน 
Onsite ครึ่งเทอมหลงั) 
ประกาศคะแนนสอบใน e-learning 

  

(12) 
W 3/11/64 

 
 

- โพลาไรซ์ 
- แสงสี 
- การมองเห็น 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

  

- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  

(13) 
W10/11/64 

 

- หลักการทาง Microscope 
- หลักการทาง 
Spectrophotometer 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 
- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 

(14) 
W17/11/64 

 

ฟิสกิสย์ุคใหม่ 
- อะตอม 
 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้

จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

 - กัมมันตภาพรังสี และ
หลักการรังสีเบื้องต้น 

   -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 
- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย
ตนเอง) 

  

(15) 
W24/11/64 

 

- การสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี 
- รังสีเอ็กซ์   
- เลเซอร์ 

1.  -บรรยายเนื้อหา ผ่าน MS-
Teams (กรณี Online ทั้งเทอม) 
    -บรรยายในห้องเรียน (กรณี 
Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
2.  สาธิตตัวอย่างการค านวณ  
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญและเนน้ทักษะ
การเรยีนรูส้นศตวรรษที ่21 ในด้าน
การท างานเปน็ทีม (Collaboration) 
ด้านการคดิวเิคราะห ์(critical 
thinking) 
3. แบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดย
ใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ 

2 อ. ดร.สุกัญญา 
เพชรศิริเวทย์ 
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มคอ.3 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผูส้อน 

  

- ทั้งชั้นเรียน (กรณี Online ทั้ง
เทอม) 
- ครึ่งชั้นเรียนสลับกับการเข้าเรียน 
(กรณี Onsite ครึ่งเทอมหลัง) 
4. สื่อการสอน 
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบการ
ทบทวนเนื้อหา (เพ่ือศึกษาด้วย

ตนเอง) 

  

 สอบปลายภาค  จดัสอบนอกตารางแบบ Online 
ผา่น MS teams (กรณส๊อน Online 
ทั้งเทอม) 
จดัสอบตามก าหนดการ มฉก 30 
(กรณสีอน Onsite ครึง่เทอมหลงั) 

  

 รวม  30   

 

2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ผลการเรยีนรู ้
ที่เกีย่วขอ้ง 

กิจกรรมการประเมนิ 
(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การ
สอบยอ่ย การสอบกลางภาค การ

สอบปลายภาค) 

สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัสว่นของการ

ประเมนิผล 

1.1, 2.1, 3.2, 4.3 และ 5.3 รายงานและการน าเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 10% 
1.1 และ 4.3 การมีส่วนร่วมในห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 
1.1, 2.1, 3.2 และ 3.3 การบ้าน ตลอดภาคการศึกษา 10% 
1.1, 2.1 และ 5.3 สอบวัดผล 

1. สอบย่อยครั้งที่ 1 
2. สอบย่อยครั้งที่ 2 
3. สอบกลางภาค 
4. สอบปลายภาค 

 
จัดสอบเอง 
จัดสอบเอง (Online) 
จัดสอบเอง 
จัดสอบเอง (Online) 

 
15% 
15% 
20% 
20% 
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มคอ.3 

 (ส่วนเนื้อหาทฤษฎี และ ความ
เข้าใจของการเข้าฟังการบรรยาย
ผลการวิจัยของเพ่ือนในชั้นเรียน) 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน Power Point 
 2. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารอา่นประกอบ/สือ่อเิลก็ทรอนิกส/์แหลง่อา้งองิอืน่ๆ ที่นกัศกึษาควรอา่นเพิม่เตมิ 

- D. Halliday, R.Resnick and J.Walker, Fundamental of Physics, 6th edition, Wiley&Son Inc., New 
York, 2001.             
- ปิยพงษ์ สิทธิคง, ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 และ เล่ม 2 , เพีร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า , กรุงเทพฯ, 
2547. 
- E-learning รายวิชา PH1203 ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาล 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
              

 
หมวดที ่7 การประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 

(น าข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 8 ข้อ 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนมาดูประกอบ) 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน         

แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยทุธ์การประเมนิการสอน 
ผลการสอบ/การเรียนรู้           
การทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
3. วธิกีารปรบัปรุงการสอน 
ทดสอบความรู้ด้วยการถามตอบเมื่อจบการสอนในแต่ละบท เพ่ือทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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มคอ.3 

มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รายงาน
และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
ชือ่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิาและผูส้อน      

 
 
 

    ( อ. ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ )       
     วันที่รายงาน 29 กรกฎาคม 2564      
 
      ชื่อประธานกลุ่มวิชาฟิสิกส์            ชื่อหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 
 

       (ผศ. ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล)           ( อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา ) 
       วันที่รายงาน 29 กรกฎาคม 2564    วันที่รายงาน 29 กรกฎาคม 2564 


