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 รายละเอียดของรายวิชา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   PH 2151  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับเทคนิคการแพทย์ 
2. จ านวนหน่วยกิต   1 หน่วยกิต (0-1/3-0) 
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
4. ภาคการศึกษา 1  ชั้นปีที่ 2  

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  -      

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  PH2122 ฟิสิกส์ส าหรับเทคนิคการแพทย์   

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล   ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอน 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม      ผศ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล              ผู้สอนร่วม 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม      อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์   ผู้สอนร่วม 

8. สถานที่เรียน  ห้อง 2-325 และ 2-326 อาคารเรียน 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  25 กรกฎาคม 2565  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการเรียน PH2122 ใหดีขึ้น และฝกฝนทักษะการใชเครื่องมือที่ในการเก็บขอมูล 
การวิเคราะห์ขอมลู และการสรุปผลได้อย่างถูกตอง และให้ได้ประสบการณที่ใกลเคียงกับสถานการณ์จริง และสามารถ
น าไปประยุกตใชกับการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีธรรมชาติใกลเคียงกันได ้       
 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการฝึกคิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยทดลองปฏิบัติจริง ใช้
หลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นได ้

 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในวิชาฟิสิกส์ที่สามารถน าไปต่อยอดในวิชาชีพของตนได้ 
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2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 

1. ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์พื้นฐานได้ 
2. บันทึกผลการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและค านวณได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายการท างานของเครื่องมือพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ได้ 
4. ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองให้ได้อย่างถูกต้อง การเคลื่อนที่อย่างง่าย กลศาสตร์ของ
ไหล สมบัติทางเสียงและแสง สมบัติไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ในการวัดปริมาณไฟฟ้าเบื้องต้น การวัดและการ
ค านวณค่าไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน และการใช้อุปกรณ์ในการวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีเบื้องต้น 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา ปฏิบัติ 45 ชั่วโมง  

3. วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

3.1) นักศึกษาสามารถปรึกษาไดทุกวันจันทร-ศุกร์ ผ่านกลุ่ม Line PH2151  

3.2) ฝากขอความไวไดใน web board ที่ระบบ e-learning ในรายวิชา PH2151                   

                 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
มาตราฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม ท่ี
ต้องพัฒนา 

ความรู้ ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 . 1  ม ี ค ุ ณ ธ ร ร ม  6 
ประการ ได ้แก ่  ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา 
ซ ื ่อส ัตย ์ กต ัญญู และ
ด  าเน ินช ีว ิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื ่อมุ ่งสู ่การ
พัฒนาตนเองอยา่งยั่งยืน 

2 . 1  อธ ิ บ ายความรู้
หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน 

3.1 ใฝ ่ เร ียนใฝ ่ร ู ้และ
พ ัฒนาตน เ อ งอย ่ า ง
ต่อเนื่อง 

4.2 สามารถช่วยเหลือ
และแก้ป ัญหากลุ ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ทั ้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม 

5.1 สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้า และมี
วิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปล
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ความหมายใหส้อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การใช้
งาน 

 
(071 = ข้อ 1.1) 

 
(071 = ข้อ 2.1) 

 
(071 = ข้อ 3.1) 

 
(071 = ข้อ 4.2) 

 
(071 = ข้อ 5.1) 

1.2 แสดงออกถึงความมี
วินัย กล้าหาญ ความ
รับผิดชอบ เสียสละ มี
ส านึกสาธารณะและจิต
อาสา เป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อสังคม 

   5.3 ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ประเด็น และสื่อสาร ทั้ง
การพูดและการเขียน
และเลือกใช้รูปแบบการ
น  า เ สนอ ได ้ ถ ู ก ต ้ อ ง
เหมาะสม 

 
(071 = ข้อ 1.2) 

    
(071 = ข้อ 5.3) 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน และการประเมินผล 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนา
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
กต ัญญู และด าเน ินชีว ิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่ง
สู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน  (071 
ข้อ 1.1) 
 1.2 แสดงออกถึงความมีว ินัย 
กล้าหาญ ความรับผิดชอบ เสียสละ มี
ส  านึกสาธารณะและจิตอาสา เป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคม  (071 ข้อ 1.2) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร
(communication) 
- สอดแทรกสาระและเนื้อหาทีเ่นน้ให้ผู้เรียน
ตระหนักในเรื่องของคุณธรรม 6 ประการ ระหว่าง
การเรยีนการสอน 
- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมของการเรยีนในห้องเรียน
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในห้องเรียน การเข้า
เรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ์ การรับผิดชอบส่ง
งานตรงเวลาและครบถ้วน พฤติกรรมที่เหมาะสมใน
ห้องเรียน เช่น ไมส่่งเสยีงดังรบกวนผู้อื่น ไม่ใช้
เครื่องมือสื่อสาร  

ประเมินผลจาก 
- การเข้าห้องเรียนทั้งในห้องเรียนและใน
ห้องเรียนออนไลน์ให้ตรงเวลา 
- การส่งงานตามก าหนดเวลา 
- ความซื่อสัตย์ในการท าข้อสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน 

2. ความรู้  

 2.1 อธิบายความรู้หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที ่เร ียน (071 ข้อ 
2.1) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(critical thinking) ด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) และด้านการความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) 

ประเมินผลจาก 
- วิเคราะห์ความเข้าใจในขั้นตอนการท า
การทดลองก่อนเริ่มท าปฏิบัติการ 
- การบันทึกผลการทดลอง  
- การวิเคราะห์โดยอ้างอิงทฤษฎี 
- การสรุปผลโดยอาศัยทฤษฎี  
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนา
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

- ท าการทดลองกลุ่ม โดยจัดการวิเคราะห์การอ่าน
ผลการทดลองร่วมกัน (กรณี การเรียนการสอนแบบ 
online) หรือ ลงมือท าปฏิบัติการเป็นกลุ่ม (กรณี 
การเรียนการสอนแบบ onsite) โดยให้ใช้ทฤษฎีที่
ได้เรียนในรายวิชาบรรยาย และการอธิบายการ
ทดลองของอาจารย์ผู้สอนมาใช้ประกอบการทดลอง 
พร้อมท้ังวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
- ก าหนดให ้ศ ึกษาข ั ้นตอนการทดลองจากสื่อ
มัลติมีเดีย และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท าการ
ทดลอง เพื่อเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู ้ เพิ่ม
ความเข้าใจในทฤษฎี การวิเคราะห์ผลตามหลักของ
เนื้อหาวิชาด้วยตนเอง  
- ฝึกใช้เครื่องมือวัดต่างๆ วิเคราะห์และบันทึกผล
ตามหลักการบันทึกผล 
- สามารถท างานเป็นทีม ร่วมกันวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง 

3. ทักษะทางปัญญา 

 3.1 ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (071 ข้อ 3.1) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(critical thinking) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
- ให้นักศึกษาท าการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง
ที่ได้ศึกษามาล่วงหน้าร่วมกันเป็นทีม  
- นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทดลองร่วมกันเป็นทีม 
- สามารถเข้าใจหลักการใช้งานเครื่องมือที่ไม่เคย
เห็นและประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการทดลองได้ 

ประเมินผลจาก 
- การมีส ่วนร่วมในการวิเคราะห์ความ
เข้าใจในขั้นตอนการท าการทดลองก่อน
เริ่มท าปฏิบัติการ 
- สามารถหาข้อม ูลในการแก ้ป ัญหาที่
เกิดขึ้นจากการทดลองได้  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.2 ส ามา รถช ่ ว ย เ หล ื อและ
แก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ในฐานะผู้น าและผู้ตาม (071 ข้อ 4.2) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
ท าการทดลองเดี่ยวหรือกลุ่มโดยอาจารย์เป็นผู้จัด
กลุ ่มให้ เพื ่อช่วยกันท าการทดลอง ร ่วมกันให้

ประเมินผลจาก 
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท าการ
ทดลอง 
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 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการทดลองและมีความ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า และมีวิจารณญาณ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รวบรวมข้อมลูประมวลผล แปล
ความหมายใหส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน (071 ข้อ 
5.1) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(critical thinking) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
บ ันท ึกผลการทดลองท ี ่ ไ ด ้ จากการทดลอง 
ค านวณหาค่าที ่ถ ูกต้อง และเขียนรายงานการ
ทดลองเชิงตัวเลข แผนภูมิ และเขียนสรุปผลการ
ทดลองได้อย่างถูกต้องและได้ใจความ 

ประเมินผลจาก 
- การพฤติกรรมการวิเคราะห์ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการท าการทดลองก่อนเริ ่มท า
ปฏิบัติการ 
- รายงานผลการทดลอง 

 5.3 สามารถสรุปประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม (071 ข้อ 5.3) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(critical thinking) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
บันทึกผลการทดลองที่ได้จากการทดลอง  
เขียนสรุปผลการทดลองได้อยา่งถูกต้อง 
และมีการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

ประเมินผลจาก 
- รายงานผลการทดลอง 
- การเขียนสรุปผล 
- การน าเสนอ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.1 แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565  

- Section 11 จันทร์บ่าย 12.30 – 15.30 น. - Section 12 พฤหัสบ่าย 12.30 – 15.30 น. 

- Section 13 ศุกร์เช้า  8.30 – 11.30 น.  - Section 14 ศุกร์บ่าย    12.30 – 15.30 น. 
สัปดาห ์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

1 
 

(8-12 
ส.ค.65) 

ช้ีแจงรายละเอียดการเข้าเรียน พรอ้ม
ทั้งอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการ
เรียนเพื่อป้องกันการทุจริต ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ MS-Team 
ห้องเรียน PH2161 
เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านการสื่อสาร (communication) 
สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของห้องปฏบิัติการ 
เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนตระหนักไม่
ทุจริตในการสอบ 
-ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ ท างาน
ร่วมกับเพ่ือนได้ (critical thinking/ 
collaboration/communication/
creative) 
-เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การอ่านเอกสารออนไลน์เกี่ยวกบั
วิธีการทดลองมาล่วงหน้าก่อนเรียน 
ด้านการค านวณและประมวลผลด้วย
การเขียนกราฟตามหลักสถิติ และใช้
เคร่ืองคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ 

ช้ีแจงรายละเอียดการเรยีนปฏิบัตกิาร การ
เตรียมตัวเพื่อเข้าช้ันเรียนผ่านระบบสื่อการ
สอนแบบมัลติมีเดียใน e-learning และฟัง
ค าช้ีแจงรายละเอียด และคณุธรรม 
จริยธรรมในการเรียน 
ทดสอบเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานกอ่นเรียน
ผ่าน QR code 
-ช้ีแจงว่า เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (critical thinking/ 
collaboration/communication/ 
creativity) 
 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

2 
 

(15-19 
ส.ค.65) 

การทดลองที่ 1 เลขนัยส าคัญและ 
การวัดความยาวอย่างละเอียด  
ศึกษาและอ่านค่าตัวเลขจากเครื่องมือ 
และค านวณค่าผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
ถูกต้องตามหลักเลขนัยส าคญั และ 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวัดความยาวอย่างละเอียด 
เช่น เวอร์เนียร์ สกรไูมโครมิเตอร ์

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน ์
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการ
ทดลองจากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการ
ทดลองที่ผู้สอนก าหนดให้ซึ่งมาจากการ
ทดลองจริงและสอดคล้องกับการศึกษามา
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-ก ากับติดตามผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาและ
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดย ท ารายงานและสรปุผลการ
ทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ สื่อการสอนหรือเอกสารการสอน
เพื่อการเก็บข้อมลู และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่านหอ้งเรียน
ออนไลน์ MS-teams/E-learning/Line 
group ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

3 
 

(22-26 
ส.ค.65) 

การทดลองที่ 2  การแกว่งอย่างง่าย 
เพ่ือศึกษาการเคลื่อนที่แบบแกว่ง 
ลูกตุ้มนาฬิกา และวัตถุแข็งเกร็ง 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน ์
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการ
ทดลองจากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการ
ทดลองที่ผู้สอนก าหนดให้ซึ่งมาจากการ
ทดลองจริงและสอดคล้องกับการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดย ท ารายงานและสรปุผลการ
ทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ สื่อการสอนหรือเอกสารการสอน
เพื่อการเก็บข้อมลู และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่านหอ้งเรียน

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 



 

            8 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

ออนไลน์ MS-teams/E-learning/Line 
group ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

4 
(29 ส.ค.-
2 ก.ย. 
65) 

การทดลองที่ 3 เรโซแนนซ์  
ศึกษาปรากฎการณเ์รโซแนนซ์ของคลื่น
เสียงในท่อปลายปดิและปลายเปิด 
และค านวณหาค่าอตัราเร็วเสียงใน
อากาศ 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน ์
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการ
ทดลองจากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการ
ทดลองที่ผู้สอนก าหนดให้ซึ่งมาจากการ
ทดลองจริงและสอดคล้องกับการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดย ท ารายงานและสรปุผลการ
ทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ สื่อการสอนหรือเอกสารการสอน
เพื่อการเก็บข้อมลู และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่านหอ้งเรียน
ออนไลน์ MS-teams/E-learning/Line 
group ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

5 
 

(5-9 ก.ย. 
65) 

การทดลองที่ 4 ความหนืด  
ผลของแรงหนืดต่อการเคลื่อนที่ของ 
วัตถุในของไหล สัมประสิทธ์ิของความ 
หนืดของของไหล 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน ์
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการ
ทดลองจากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการ

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 
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ทดลองที่ผู้สอนก าหนดให้ซึ่งมาจากการ
ทดลองจริงและสอดคล้องกับการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดย ท ารายงานและสรปุผลการ
ทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

6 
 

(12-16 
ก.ย. 65) 

การทดลองที่ 5 เกรตติง 
ค านวณหาความยาวคลื่นแสงและ
ศึกษาสมบัติของเกรติง  
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน ์
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการ
ทดลองจากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการ
ทดลองที่ผู้สอนก าหนดให้ซึ่งมาจากการ
ทดลองจริงและสอดคล้องกับการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดย ท ารายงานและสรปุผลการ
ทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 
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นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

7 
(19-23 
ก.ย. 65) 

การทดลองที่ 6 โพลาไรเซชั่น  
ศึกษาระนาบการสั่นของสนามไฟฟ้าใน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (คลื่นแสง) การ
วิเคราะหค์วามเขม้ข้นของสารละลาย
ผ่านปรากฎการโพลาไรเซช่ัน 

- (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษา
ท าการศึกษาการทดลองจากสื่อมลัติมเีดีย
สาธิตการท าการทดลองรายละเอยีดการ
ทดลองใน e learning และน าสิ่งที่ได้มา
สรุปเพื่อท ารายงานที่ไดจ้ากการศกึษา 
(critical thinking, collaboration, 
communication and creativity) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

(0/3/0) 
 

อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

8 
 

(26-30 
ก.ย. 65) 

สอบปฏิบัติกลางภาค สอบปฏิบัติ 5 การทดลอง  
และม ีการประเม ินผลการเร ียนร ู ้ของ
นักศึกษาโดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นใน e-learning และ
แบบประเมินการสอน 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

9 
 

(3-7 ต.ค. 
65) 

 

การทดลองที่ 7 กัมมันตภาพรังสี 
ศึกษาการแผร่ังสีของสาร
กัมมันตภาพรังสี ใช้หัวดัดหาค่าความ
เข้มของรังสี และค านวณหา
สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรรังสีของโลหะ 
 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผล
การทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส ์
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- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

10 
 

(10-14 
ต.ค. 65) 

 

การทดลองที่ 8 เลนส์และเลนส์
ประกอบ 
เพื่อศึกษาวิธีการหาค่าทางยาวโฟกัส
ของเลนส์ และโครงสร้างของกล้อง
จุลทรรศน์เลนส์ประกอบ 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผล
การทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

11 
 

(17-21 
ต.ค. 65) 

การทดลองที ่9 มัลติมิเตอร์  
การใช้มัลตมิิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน 
ความต่างศักย์ และกระแสไฟฟ้า ใน 
วงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 
แหล่งจ่ายไฟ และสวิตช์ไฟ 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการ  

 อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 
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 - Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผล
การทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

12 
 

(24-28 
ต.ค. 65) 

การทดลองที่ 10  
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เพื ่อศึกษา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับและสามารถ
เขียนสมการแสดงค่าความต่างศักย์
แ ล ะ ก ร ะแ ส ใน ว ง จ ร  ใ น ขณ ะ ใด
ขณะหนึ่งได้ 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผล
การทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 
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-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

13 
 

(31 ต.ค.-
4 พ.ย.  
65) 

การทดลองที่ 11 ออสซิลโลสโคป  
การใช้เครื่องออสซิลโลสโคปเป็น 
เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้ง 
กระแสตรง และกระแสสลับ ค านวณ
ค่าความถี่จากลักษณะสัญญาณและ
จากรูปลสิซาจ ู
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมลัตมิเีดียก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบ
ด้วยตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผล
การทดลอง (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบ
ออนไลน์ google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

(0/3/0) อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

14 
 

(7-11 
พ.ย.65) 

การทดลองที่ 12 การแทรกสอดและ

การเลี้ยวเบนของแสง  

สามารถบอกความแตกต่างระหว่างริ้ว 

ของการเลี้ยวเบนกับริ้วของการแทรก 

สอด และค านวณคา่ความยาวคลืน่แสง 

ได้จากข้อมลูการทดลอง 
 

- (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษา
ท าการศึกษาการทดลองจากสื่อมลัติมเีดีย
สาธิตการท าการทดลองรายละเอยีดการ
ทดลองใน e learning และน าสิ่งที่ได้มา
สรุปกับในกลุม่เพื่อท ารายงานท่ีไดจ้าก
การศึกษา (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 

(0/3/0) 
 

อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 
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นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

15 
 

(14-18 
พ.ย.65) 

การทดลองที่ 13 พลังงานไฟฟ้า
กระแสสลับ  พลังงานและก าลังของ
ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าตัวประกอบก าลัง 
เปรียบเทยีบพลังงานท่ีสิ้นเปลือง การ
ค านวณค่าไฟ  
 

- (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษา
ท าการศึกษาการทดลองจากสื่อมลัติมเีดีย
สาธิตการท าการทดลองรายละเอยีดการ
ทดลองใน e learning และน าสิ่งที่ได้มา
สรุปกับในกลุม่เพื่อท ารายงานท่ีไดจ้าก
การศึกษา (critical thinking, 
collaboration, communication and 
creativity) 
- สื่อการสอน: มลัติมเีดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรยีน
ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-
learning ในการเรยีนเพื่อขอค าปรึกษาและ
พัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้
ให้ดียิ่งข้ึน 

(0/3/0) 
 

อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

16 
 

(21-25 
พ.ย.65) 

สอบปฏิบัติปลายภาค 
 

สอบปฏิบัติ 5 การทดลอง  
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยอาจารย์และนกัศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นใน e-learning และ
แบบประเมินการสอน 

(0/3/0) 
 

 

อาจารย์กลุม่วิชา
ฟิสิกส์                 

 รวม  45  

 

 

 2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย 

สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
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การสอบกลางภาค การ
สอบปลายภาค) 

2.1, 3.1 และ 5.1 สอบปฏิบัติกลางภาค 
สอบปฏิบัติปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 8 
สัปดาห์ที่ 16 

27.5% 
      27.5% 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1 และ 5.3 รายงานผลการทดลอง ตลอดเทอม 35% 
1.2, 2.1, 3.1, 5.1 และ 5.3 สอบเก็บคะแนนท้ายคาบ ตลอดเทอม 10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 
 -   เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์  PH2151 
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม   
 - E-learning รายวชิา PH2151 http://online.hcu.ac.th/กลุ่มวิชาฟิสิกส์    
    
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   - Irving P. Hermann: Physics of human body (Springer, Berlin 2007) 
   - H.D. Yung, University Physics, 8th edition, Addision-Wesley Publishing Company Inc., New   York, 
1992                                                                                                                                              
     - 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. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

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

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน        
        แบบประเมินผู้สอน                
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผลการสอบ/การเรียนรู้           
        การทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้         
3 วิธีการปรับปรุงการสอน 
 การประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน                      
        การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาเครื่องมือการทดลอง  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

http://online.hcu.ac.th/


 
          มคอ.3 

  

 

  คณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ 

  ข้อสอบ รายงานและการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

 5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 




