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 รายละเอียดของรายวิชา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  PH2122 ฟิสิกส์ส ำหรับเทคนิคกำรแพทย์ 

2. จ านวนหน่วยกิต  2 (2/2-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ (071) หมวดวิชำชีพ

พ้ืนฐำน/กลุ่มวิชำฟิสิกส์/วิชำบังคับ         

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  ภำคกำรศึกษำท่ี 1 / ชั้นปีที่ 2    

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  MA1003      

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  PH2151 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับเทคนิคกำรแพทย์ 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

 1. อ.ดร.สุกัญญำ เพชรศิริเวทย์   ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้สอน  sec 01 

 2. ผศ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกำล   ผู้สอน  sec 02 ครึ่งเทอมแรก 

 3. รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล   ผู้สอน  sec 02 ครึ่งเทอมหลัง 

8. สถานที่เรียน  ทุกวันอังคำร เวลำ 08.30 – 10.30 น. ห้อง 2-105 และ 2-102 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  25 กรกฎำคม 2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในฟิสิกส์พื้นฐำน สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ได้อย่ำงเป็นระบบ 

เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในหลักกำรของเครื่องมือที่ใช้ในวิชำชีพได้และสำมำรถแก้ปัญหำเบื้องต้น  
 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
1. เพ่ือให้นักศึกษำได้มีกำรฝึกคิดอย่ำงมีระบบ มีเหตุมีผล สำมำรถวิเครำะห์และแก้ปัญหำโดยใช้หลักกำรทำง
ฟิสิกส์เบื้องต้นได้ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้พื้นฐำนในวิชำฟิสิกส์ที่สำมำรถน ำไปต่อยอดในวิชำชีพของตนได้ 
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2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนแล้ว นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในรำยวิชำ สำมำรถ (CLOs) 
       1. ค ำนวณและอธิบำยผลของสมดุลแรง กำรเคลื่อนที่ 
      2. ค ำนวณและอธิบำยพ้ืนฐำนของวัสดุทำงกำยภำพ 
      3. ค ำนวณและอธิบำยสมบัติของเสียง แสงและเครื่องมือทำงแสงและเสียง 
      4. ค ำนวณและอธิบำยสมบัติทำงไฟฟ้ำ และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
      5. อธิบำยกำรท ำงำนของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพทำงเทคนิคกำรแพทย์ 
      6. แสดงออกถึง (สำมำรถร่วม) กำรท ำงำนกับผู้อ่ืนได้โดยยึดมั่นในคุณธรรม และสำมำรถพัฒนำตนเอง 
 
 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 สมดุลแรง กำรเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ สมบัติทำงควำมร้อนของสสำร ควำมร้อนในร่ำงกำย แสง สี เสียง 
กำรดูดกลืนแสง คลื่นเหนือเสียง เครื่องมือทำงแสง และเสียง ไฟฟ้ำเบื้องต้น ฟิสิกส์นิวเคลียร์   
      

2. จ านวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  บรรยำย 30 ชั่วโมง และศึกษำด้วยตนเองตลอดภำคกำรศึกษำ
  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

 เวลำในกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำร 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ และกำรติดต่อสื่อสำรและให้ค ำปรึกษำ
ผ่ำนระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย ( e-learning และ MS Team)  

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
มาตราฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม ที่
ต้องพัฒนา 

ความรู้ ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1. มีคุณธรรม 6 ประกำร 

ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตำ ซ่ือสัตย์ กตัญญู และ
ด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
มุ่งสู่กำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ยั่งยืน 

2.1. อ ธ ิ บ ำ ย ค ว ำ ม รู้
หลักกำรและทฤษฎีใน
รำยวิชำที่เรียน 

3.1. สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง 

4.2. สำมำรถช่วยเหลือ
และแก้ป ัญหำกลุ ่มได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ทั ้งใน
ฐำนะผู้น ำและผู้ตำม 

5.1. สำมำรถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และมี
วิจำรณญำณในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
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กำรรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปล
ควำมหมำยใหส้อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กำรใช้
งำน 

 
(071 = ข้อ 1.3) 

 
(071 = ข้อ 2.2) 

 
(071 = ข้อ 3.1) 

 
(071 = ข้อ 4.1) 

 
(071 = ข้อ 5.1) 

1.2. แสดงออกถึงควำมมี

วินัย กล้ำหำญ ควำม
รับผิดชอบ เสียสละ มีส ำนึก
สำธำรณะและจิตอำสำ เป็น
แบบอยำ่งที่ดีต่อสังคม 

  4.3. สำมำรถปรบัตัว
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐำนะผู้น ำและสมำชิก
กลุ่ม 

5.3. สำมำรถสรุป
ประเด็น และสื่อสำร ทั้ง
กำรพูดและกำรเขียน
และเลือกใช้รูปแบบกำร
น ำเสนอได้ถูกต้อง
เหมำะสม 

 
(071 = ข้อ 1.2) 

   
(071 = ข้อ 4.2) 

 
(071 = ข้อ 5.3) 

 
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ท ี ่ต ้องพัฒนา
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 มีคุณธรรม 6 ประกำร ได้แก่ ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตำ ซื ่อสัตย์ กตัญญู 
และด  ำเน ินช ีว ิตตำมแนวปร ัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อมุ ่งส ู ่กำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงยั่งยืน 

(071 ข้อ 1.3) 
 1.2. แสดงออกถึงควำมมีวินัย กล้ำหำญ 
ควำมรับผิดชอบ เสียสละ มสี ำนึกสำธำรณะ
และจิตอำสำ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อสังคม 

(071 ข้อ 1.2) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) 
- สอดแทรกสำระและเนื้อหำทีเ่นน้ให้ผู้เรียน
ตระหนักในเรื่องของคุณธรรม 6 ประกำร ระหว่ำง
กำรเรยีนกำรสอน 
- ก ำหนดให้มีวัฒนธรรมของกำรเรยีนในห้องเรียน
เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำดในห้องเรียน กำรเข้ำ
เรียนตรงเวลำและครบตำมเกณฑ์ กำรรับผิดชอบส่ง
งำนตรงเวลำและครบถ้วน พฤติกรรมที่เหมำะสมใน
ห้องเรียน เช่น ไมส่่งเสยีงดังรบกวนผู้อื่น ไม่ใช้
เครื่องมือสื่อสำร รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือกับ
โครงกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเช่น โครงกำร
ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ โครงกำรพกัล้อน่ำมอง เป็น
ต้น 

ประเมินผลจำก 
- กำรเข้ำห้องเรียนทั้งในห้องเรียนและใน
ห้องเรียนออนไลน์ให้ตรงเวลำ 
- กำรส่งงำนตำมก ำหนดเวลำ 
- ควำมซื่อสัตย์ในกำรท ำข้อสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมควำมสนใจในกำรเรียน 

2. ความรู้  
 2.1 อธิบำยควำมรู้หลักกำรและทฤษฎี
ในรำยวิชำที่เรียน 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร

ประเมินผลจำก 
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มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ท ี ่ต ้องพัฒนา
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

(071 ข้อ 2.2) (communication) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(critical thinking) ด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) และด้านการความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) 
- ท ำรำยงำนกลุ่ม โดยศึกษำ ค้นคว้ำร่วมกัน และ
ร่วมกันท ำรำยงำนและน ำเสนอเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้
ทฤษฎีที่ได้เรียนในรำยวิชำบรรยำย (PH2122)  
- ก ำหนดให้ศึกษำผ่ำนสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นกำร
สร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มควำมเข้ำใจ
โดยกำรค้นคว้ำเพิ่มเติม  
- ฝึกกำรแก้ปัญหำที่ถูกก ำหนดให้ในห้องเรียน โดย
ร ่วมกันว ิเครำะห์และแก้ป ัญหำที ่ เก ิดขึ ้นจำก
เหตุกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 

- วิเครำะห์ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรท ำ
กำรทดลองก่อนเริ่มท ำปฏิบัติกำร 
- กำรบันทึกผลกำรทดลอง  
- กำรวิเครำะห์โดยอ้ำงอิงทฤษฎี 
- กำรสรุปผลโดยอำศัยทฤษฎี  

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1. สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

(071 = ข้อ 3.1) 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห์ (critical 
thinking)  ด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) และด้านการความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) 
- ผู้เรียนมีกำรเรียนด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลนท์ี่
ก ำหนดให ้
- ยกตัวอย่ำงโจทย์ปัญหำที่มีควำมง่ำยไปหำยำก
เพื่อท่ีนักศึกษำจะได้วิเครำะห์ปัญหำที่ซับซ้อนได้ 
- ให้ผู้เรียนค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำง
วิชำชีพที่ใช้หลักกำรทำงฟิสิกส์ และจัดท ำรำยงำน 
วิเครำะห์และอภิปรำยกลุ่ม และน ำเสนอ 

ประเมินผลจำก 
- ซักถำมในห้องเรียนเป็นรำยบุคคล / กลุ่ม
ย่อย  
- ผลจำกกำรอภิปรำยกลุ่ม  
- กำรส่งงำนท่ีได้รับมอบหมำย  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.2. สำมำรถช่วยเหลือและแก้ปัญหำ
กลุ่มได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ทั้งในฐำนะผู้น ำและ
ผู้ตำม 

(071 = ข้อ 4.1) 
 4.3 สำมำรถปรับตัวท ำงำนร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในฐำนะผู้น ำและสมำชิกกลุ่ม 

(071 = ข้อ 4.2) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
- แบ่งกลุ ่มย่อยเพื ่อระดมควำมคิดและน ำเสนอ
แนวคิด กำรแก้ปัญหำ วิเครำะห์โจทย์ต่อผู้ร่วมช้ัน
เรียน 

ประเมินผลจำก 
- ประเมินจำกพฤติกรรมในกำรท ำงำนกลุ่ม 
- กำรส่งงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
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มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ท ี ่ต ้องพัฒนา
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

- มอบหมำยงำนให้ท ำเป็นกลุ่ม โดยมีกำรก ำหนด
บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแต่ละส่วนของ
เนื้องำนท่ีจัดท ำ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1. สำมำรถเลือกและประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
และมีวิจำรณญำณในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรรวบรวมข้อมลูประมวลผล 
แปลควำมหมำยใหส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน 

(071 = ข้อ 5.1) 
 5.3. สำมำรถสรุปประเด็น และสื่อสำร 
ทั้งกำรพูดและกำรเขียนและเลือกใช้รูปแบบ
กำรน ำเสนอได้ถูกต้องเหมำะสม 

(071 = ข้อ 5.3) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(critical thinking) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
- มอบหมำยงำนให้ท ำเป ็นกล ุ ่ม  โดยให้ผ ู ้ เร ียน
ค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงวิชำชีพที่ใช้
หลักกำรทำงฟิสิกส์ และจัดท ำรำยงำน วิเครำะห์ 
อภิปรำยกลุ่มร่วมกันและน ำเสนอ 

ประเมินผลจำก 
- ประเมินผลจำกควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ในรำยงำน 
- ประเมินจำกควำมสอดคล้อง ประเด็นที่
ผู้เรียนน ำเสนอและรูปแบบกำรน ำเสนอ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน (เขียนให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping และสอดคล้องกับหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา) 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

1 
9/08/65 

วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพผู้เรียน 
- นักศึกษำแนะน ำตัวและท ำ
แบบสอบถำมควำมรู้พื้นฐำน 
-บรรยำยบทน ำสอดแทรกคุณธรรม 6 
ประกำร 
-แนะน ำช่องทำงในกำรสอบถำม 
ร้องเรียน แจ้งปัญหำ ขอค ำปรึกษำ 
ผ่ำน MS teams หรือลิงค์ ใน e- 
learning 
ก ำกับดูแลและตดิตำมผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 

1. แนะน ำตัวอำจำรยผ์ูส้อนและนกัศึกษำ  
2. บรรยำยบทน ำสอดแทรกคณุธรรม 6 
ประกำร 
3. ท ำแบบทดสอบเกี่ยวกับควำมรูพ้ื้นฐำนท่ี
ส ำคัญต่อกำรเรียนวิชำฟิสิกส์ผ่ำน QR code 
4. แนะน ำช่องทำงในกำรสอบถำม ร้องเรียน 
แจ้งปัญหำ ขอค ำปรึกษำ ผำ่น MS teams 
หรือลิงค์ ใน e- learning และไลน์กลุ่ม เพื่อ
เป็นกำรตดิตำมพัฒนำกำรและปัญหำที่
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์
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วินิจฉัยปัญหำผู้เรยีนและหำวิธีกำร
ช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม 
เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนเริม่
กำรเรยีนกำรสอน 
บทท่ี 1 บทน า 
- แนะน ำรำยวิชำ 
- หน่วยและกำรแปลงหน่วย 
- เวกเตอร ์
- กำรหำอนุพันธ์ (Differentiate) 
- กำรหำปริพันธ์ (Integrate)  

5. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเนน้ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการสื่อสาร 
(communication)  
- ช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจ และข้อตกลงของ
กฎระเบียบของมหำวิทยำลัย 
- สอบถำมเจตคติของรำยวิชำจำกผู้เรยีน 
6. บรรยำยเนื้อหำ และตัวอย่ำงเพิม่ควำม
เข้ำใจในบทเรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และเน้นทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
ด้านการท างานเป็นทีม (Collaboration)  
7. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มเพื่อท ำกิจกรรมตำม
ควำมสมคัรใจ 
8. สื่อกำรสอน  
- Power point ประกอบกำรเรยีน 
- สื่อ multimedia ประกอบกำรทบทวน
พื้นฐำนในกำรเตรยีมควำมพร้อมเข้ำสู่
บทเรียน (เพื่อศึกษำด้วยตนเอง) 

2 
16/08/65 

บทท่ี 2 การเคลื่อนที่ 
- ปริมำณกำรเคลื่อนที่ (ระยะทำง 
ควำมเร็ว ควำมเร่ง เป็นต้น) 
- กำรเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
- กำรเคลื่อนที่ใน 2 มิต ิ
- กำรเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม ่ำเสมอ 
- เครื่องหมุนเหวี่ยง (กำรเคลื่อนที่เป็น
วงกลม) 

1. บรรยำยเนื้อหำ 

2. สำธิตตัวอย่ำงกำรค ำนวณและให้

นักศึกษำได้คดิวิเครำะห์และแก้ปญัหำโจทย์

ด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking) 

3. สอดแทรกตัวอย่ำงเรื่องกำรเคลื่อนที่กับ

เครื่องมือในวิชำชีพให้กับนักศึกษำเทคนิค

กำรแพทย์ 

4. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเนน้ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ

ท างานเป็นทีม (Collaboration) 

ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

การสื่อสาร (Communication) 

การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
5. สื่อกำรสอน  
- Power point 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์
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- สื่อ multimedia ประกอบกำรทบทวน

เนื้อหำ (เพื่อศึกษำด้วยตนเอง) 
3 

23/08/65 
บทท่ี 3 แรงและพลังงาน 
- แรง (แรงเสียดทำน แรงตึงเชือก 
แรงสปริง และแรงสู่ศูนย์กลำง) 
- กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน  
- งำนในกำรเคลื่อนที่ 

1.  บรรยำยเนื้อหำ 

2.  สำธิตตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ 

(Critical Thinking) 

3. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเนน้ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ

ท างานเป็นทีม (Collaboration) 
ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

การสื่อสาร (Communication) 

การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
- ให้นักศึกษำจัดกลุ่มเพื่อสำธิตผลของแรง 
พลังงำนกับกำรเคลื่อนที่พร้อมน ำเสนอโดย
เลือกกำรออกแบบกำรน ำเสนอเอง 
4. สื่อกำรสอน  
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบกำรทบทวน

เนื้อหำ (เพื่อศึกษำด้วยตนเอง) 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

4 
30/08/65 

- พลังงำนและกฎกำรอนรุักษ์พลังงำน 
- โมเมนตมัและกฎกรอนุรักษ์
โมเมนตัม 
- สมดุลกำรหมุน 
- เครื่องหมุนเหวี่ยง (แรงหนี
ศูนย์กลำง) 

1.  บรรยำยเนื้อหำ 

2.  สำธิตตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ 

(Critical Thinking) 

3. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเนน้ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ

ท างานเป็นทีม (Collaboration) 

ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

การสื่อสาร (Communication) 

การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
- ให้นักศึกษำช่วยกันอภิปรำยผลของแรงกับ
กำรเคลื่อนที่แบบหมุนเหวี่ยงในเครื ่องมือ 
centrifuge 
4. สื่อกำรสอน  

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์
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- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบกำรทบทวน

เนื้อหำ (เพื่อศึกษำด้วยตนเอง) 

- 

ประเมินผลความก้าวหน้า 
(formative) 

สอบย่อยคร้ังท่ี 1 (นอกตาราง) 

จัดสอบย่อยคร้ังท่ี 1 นอกตารางบทท่ี 2-3 

(บางส่วน) 
ประกำศคะแนนสอบใน e-learning 

  

5 
6/09/65 

บทท่ี 4 การสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่ายและคลื่น 
- กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำง
ง่ำย (มวลติดปลำยสปริง ลูกตุ้ม
นำฬิกำอย่ำงง่ำย) 
- คลื่นกล (คลื่นตำมขวำง คลื่น
ตำมยำว) 

1.  บรรยำยเนื้อหำ 

2.  สำธิตตัวอย่ำงกำรค ำนวณ เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญและเน้นทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห ์(Critical 

Thinking) และ การสื่อสาร 

(Communication) จำกกรณตีวัอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 
4. สื่อกำรสอน  
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบกำรทบทวน

เนื้อหำ (เพื่อศึกษำด้วยตนเอง) 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

6 
13/09/65 

บทท่ี 5 เสียง 
- อัตรำเร็วเสียง 
- ควำมเข้มเสียงและระดับควำมเขม้
เสียง 

ท ำ pretest ก่อนเรียนและ posttest หลัง

เรียน 

1.  บรรยำยเนื้อหำ 

2.  สำธิตตัวอย่ำงกำรค ำนวณ เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญและเน้นทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห ์(Critical 

Thinking) และ การสื่อสาร 

(Communication) จำกกรณตีวัอย่ำง 
- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม
ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 
4. สื่อกำรสอน  
- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบกำรทบทวน

เนื้อหำ (เพื่อศึกษำด้วยตนเอง) 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

7 
20/09/65 

- ปรำกฎกำรณ์ทำงเสยีง (เสียงก้อง เร
โซแนนซ์ของเสียง ดอปเปลอร์ บตีส์) 

1.  บรรยำยเนื้อหำ 

2.  สำธิตตัวอย่ำงกำรค ำนวณ เนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญและเน้นทักษะการเรียนรู้ใน

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์
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- คลื่นเสียงกับกำรน ำไปใช้ 
(ultrasonic ultrasound) 

ศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห ์(Critical 

Thinking) และ การสื่อสาร 

(Communication) จำกกรณตีวัอย่ำง 
- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม
ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 
 
4. สื่อกำรสอน  

- Power point 

- สื่อ multimedia ประกอบกำรทบทวน

เนื้อหำ (เพื่อศึกษำด้วยตนเอง) 
8 สอบกลางภาค (ตาม มฉก.30) จัดสอบกลางภาค ตาม มฉก.30 

บทท่ี 3 (บางส่วน) - 5 

ประกำศคะแนนสอบใน e-learning 

 

 

9 
4/10/65 

 

บทท่ี 6 ความร้อนและสมบัติทาง
ความร้อน 
- อุณหภูมิและควำมร้อน 
- สมบัติทำงควำมร้อน (ควำมร้อน ค่ำ
ควำมจุควำมร้อน ค่ำควำมร้อนแฝง) 
- กำรถ่ำยโอนพลังงำนควำมร้อน (กำร
น ำควำมร้อน กำรพำควำมร้อน กำร
แผ่รังสี) 
- งำนในกำรเปลี่ยนปรมิำตร 

บรรยายเนื้อหา 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking) และ การ

สื่อสาร (Communication) จำกกรณี

ตัวอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 

สื่อที่ใช ้
- Power point 

- white board 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

10 
11/10/65 

 

- เทอร์โมมิเตอร์และเครื่องมือทำง
ควำมร้อน 
บทท่ี 7 ไฟฟ้าสถิต 
- ชนิดประจุไฟฟ้ำ ควำมหนำแน่น
ประจุ  
- แรงทำงไฟฟ้ำ 
- สนำมไฟฟ้ำ 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห ์

(Critical Thinking) และ การสือ่สาร 

(Communication) จำกกรณตีวัอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 

สื่อที่ใช ้

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์
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มคอ.3 

- Power point 

- white board 
11 

18/10/65 
 

- พลังงำนและศักย์ไฟฟ้ำ 
- กำรถ่ำยโอนประจ ุ
- งำนเนื่องจำกแรงทำงไฟฟ้ำ 
- ตัวเก็บประจุและควำมจุรวม 
- กระแสประสำท 

บรรยายเนื้อหา 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking) และ การ

สื่อสาร (Communication) จำกกรณี

ตัวอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 

สื่อที่ใช ้
- Power point 

- white board 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

- ประเมินผลความก้าวหน้า 
(formative) 
สอบย่อยคร้ังท่ี 2 

จัดสอบย่อยคร้ังท่ี 2 นอกตารางบทท่ี 6-7  

ประกำศคะแนนสอบใน e-learning 

  

12 
25/10/65 

 

บทท่ี 8 ไฟฟ้ากระแส 
- วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง 
- กฎของโอห์ม 
- กำรต่อวงจรตัวต้ำนทำน 
- พลังงำนไฟฟ้ำและก ำลังไฟฟ้ำ 

บรรยายเนื้อหา 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking) และ การ

สื่อสาร (Communication) จำกกรณี

ตัวอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ  

สื่อที่ใช ้
- Power point 

- white board 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

13 
1/11/65 

 

- วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ (วงจรตัว
ต้ำนทำน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน ำ 
และวงจร R-L-C) 
- ก ำลังไฟฟ้ำวงจรไฟฟ้ำกระแสสลบั 

- คลื่นไฟฟ้ำหัวใจ 

บรรยายเนื้อหา 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking) และ การ

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์
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มคอ.3 

สื่อสาร (Communication) จำกกรณี

ตัวอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ

สื่อที่ใช ้
- Power point 

- white board 
14 

8/11/65 
 

บทท่ี 9 แสงและการมองเห็น 
- ควำมสว่ำงและก ำลังส่องสว่ำง 
- สมบัติของแสง (กำรสะท้อน หักเห
และแทรกสอดเลี้ยวเบน) 
- แสงโพลำไรซ ์
- แสงสีและกำรมองเห็น 

บรรยายเนื้อหา 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking)  จำกกรณี

ตัวอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ด้านการท างานเป็นทีม (Collaboration) 

สื่อที่ใช้ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

การสื่อสาร (Communication) 

การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) – 

ให้นักศึกษำจัดกลุ่มเพื่อสำธิตหรือน ำเสนอ

เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสั่นหรอืคลื่น

พร้อมน ำเสนอโดยเลือกกำรออกแบบกำร

น ำเสนอเอง 

สื่อที่ใช ้
- Power point 

- white board 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

15 
15/11/65 

 

- เลนส์ กล้องจลุทรรศน ์
- หลักกำรทำง 
Spectrophotometer 
บทท่ี 10 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบ้ืองต้น 

- กัมมันตภำพรังส ี

บรรยายเนื้อหา 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking) และ การ

สื่อสาร (Communication) จำกกรณี

ตัวอย่ำง 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์
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มคอ.3 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ

สื่อที่ใช ้
- Power point 

- white board 

 
16 

22/11/65 
 

- หน่วยวัดรังส ี
- ประเภทของรังส ี
- กฎกำรสลำยตัว  
- กำรดูดกลืนรังส ี
- กำรตรวจวิเครำะห์ด้วยสำรรังส ี

บรรยายเนื้อหา 

- สำธิตกำรคดิวิเครำะห์และค ำนวณผลที่

ควรเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิด

วิเคราะห ์(Critical Thinking)  จำกกรณี

ตัวอย่ำง 

- ถำมและตอบรำยบุคคลเกี่ยวกับใจควำม

ส ำคัญและแนวทำงกำรน ำไปใช้ของเนื้อหำ 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ 

(Critical Thinking) และ การสือ่สาร 

(Communication) 

สื่อที่ใช ้
- Power point 

- white board 

2 อำจำรย์กลุม่วิชำ
ฟิสิกส ์

17 สอบปลายภาค (ตาม มฉก.30)    

 รวม  30   
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มคอ.3 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การ

สอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค) 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1.2 และ 1.3 กำรมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

ร่วมกันอภิปรำยและตอบค ำถำม 

ตลอดภำคกำรศึกษำ 10% 

2.1, 3.1 และ 5.1 กำรบ้ำน  ตลอดภำคกำรศึกษำ 10% 

2.1, 3.1 และ 5.1 รำยงำนและกำรน ำเสนอ ตลอดภำคกำรศึกษำ 10% 

2.1 และ 5.1 สอบวัดผล 

1. สอบย่อยครั้งท่ี 1 

2. สอบกลำงภำค 

3. สอบย่อยครั้งท่ี 2 

4. สอบปลำยภำค 

 

สัปดำห์ที่ 5 

สัปดำห์ที่ 9 

สัปดำห์ที่ 12 

สัปดำห์ที่ 17 

 

15% 

20% 

15% 

20% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 1. ต ำรำวิชำฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับเทคนิคกำรแพทย์ (อ.ดร.สุกัญญำ เพชรศิริเวทย์) 
 2. เอกสำรประกอบกำรสอน Power Point   
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 

- D. Halliday, R.Resnick and J.Walker, Fundamental of Physics, 6th edition, Wiley&Son Inc., New 
York, 2001.             
- ปิยพงษ์ สิทธิคง, ฟิสิกส์ ระดับอุดมศึกษำ เล่ม 1 และ เล่ม 2 , เพีร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่ำ, กรุงเทพฯ, 2547. 
- E-learning รำยวิชำ PH2122 ฟิสิกส์ส ำหรับเทคนิคกำรแพทย์ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
              

 
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

(น ำข้อมูลจำก มคอ.2 หมวดที่ 8 ข้อ 1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอนมำดูประกอบ) 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 จะมีวิธีกำรอย่ำงไร เช่น กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำ แบบประเมินอำจำรย์และแบบประเมิน
รำยวิชำ กำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำ ข้อเสนอแนะผ่ำนเว็บบอร์ดที่อำจำรย์จัดท ำไว้สื่อสำรกับนักศึกษำ เป็นต้น 
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มคอ.3 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ระบุวิธีกำรประเมินกำรสอน เช่น จำกผู้สังเกตกำรณ์จำกทีมผู้สอน หรือจำกผลกำรเรียนของนักศึกษำ เป็นต้น 
3. วิธีการปรับปรุงการสอน 
 อธิบำยวิธีและกลไกส ำหรับกำรปรับปรุงกำรสอน เช่น กำรประชุมเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยใน
ชั้นเรียน ระบบอำจำรย์พี่เลี้ยง เป็นต้น 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 น ำข้อมูลจำก มคอ.2 หมวดที่ 5 ข้อ 2.1 กำรทวนสอบระดับรำยวิชำ ขณะนักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำมำดู
ประกอบจะท ำอย่ำงไร เช่น มีคณะกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/
เกรด)โดยตรวจสอบข้อสอบ รำยงำน โครงกำร วิธีกำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษำ เป็นต้น      

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       อธิบำยกระบวนกำรในกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ และข้อมูลที่ได้จำก กำร
ประเมินกำรสอน มำวำงแผนเพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรสอน จะน ำข้อมูลจำก ข้อ 1 – 4 มำวำงแผนด ำเนินกำรอย่ำงไร 
เช่น  ปรับปรุงรำยวิชำทุกปี ตำมผลกำรประชุมเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  ปรับปรุงรำยวิชำทุก 3 ปี  
ตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ใน ข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เป็นต้น 
  




