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 รายละเอียดของรายวิชา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวชิา วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

              

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา PH1201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. จ านวนหน่วยกิต  1 (0-1/0-3-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบ์ัณฑิต คณะกายภาพบ าบัด (080) หมวดวิชาชีพพื้นฐาน/ 

                                          กลุ่มวิชาฟิสิกส์/วิชาบังคับ       

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1   

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  - 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) PH1212 ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล (ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้สอน)  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ 

8. สถานทีเ่รียน  อาคารเรียน 2-325 และ 2-326 , Online (MS-Teams) 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 20 ธันวาคม 2565  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเรียน PH1212 ที่ก าลังศกึษาอยู่ให้ดีขึ้น และฝึกฝนให้เกิดทักษะการใช้
เครื่องมือเพื่อการวัด การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลได้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาอื่นๆที่มีธรรมชาติใกล้เคียงกันได้ 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
        1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกคิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดย
สามารถท าการทดลองปฏิบัตไิดจ้ริง ใช้หลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นเพื่ออธิบายผลการทดลองได ้
     2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในวชิาฟิสิกส์ที่สามารถน าไปต่อยอดในวิชาชีพของตนได้ 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 
1. ใช้เครื่องมือวัดและบันทึกผลจากเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 
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2. มีทักษะพื้นฐานด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการบันทึกผลการทดลอง 
3. เข้าใจและน าหลักการทางทฤษฎีมาอธิบายเพื่อสรุปผลการทดลองได ้

 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธบิายรายวิชา  

 เพื่อศึกษา กระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง การเคลื่อนที่ แรง งานและพลังงาน สมบัติ
ของของไหล สมบัติความยืดหยุ่นของสาร สมบัติทางความร้อน ไฟฟ้าเบ้ืองต้น เสียง สมบัติของแสงและเลเซอร์ ฟสิิกส์
นิวเคลียร์เบ้ืองต้น         

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   

  การเรียนการสอนแบบปฏิบัติ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์ รวม  45 ชั่วโมง  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเปน็รายบุคคล 

 เวลาในการให้ค าปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ( e-learning), Line กลุ่ม PH1212&1201 
และ MS-Teams รายวิชา  

เวลาในการให้ค าปรึกษา ทุกวันอังคาร ห้อง 2-325 13:00-15:00 น. 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แตล่ะด้าน ใหข้้อมลูในแตล่ะด้าน ดังนี้ 
มาตราฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม ที่
ต้องพัฒนา 

ความรู้ ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ 
ไ ด ้ แ ก ่  ข ย ั น  อ ด ท น 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู และด าเนินชีวิต
ตามแนวปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
มุ ่งสู ่การพัฒนาตนเอง
อย่างยัง่ยืน 

อธิบายความรู้หลักการ
และทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน 

สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

สามารถปรับตัวท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

สามารถสร ุปประเด็น 
และสื ่อสาร ทั ้งการพูด
แ ล ะ ก า ร เ ข ี ย น แ ล ะ
เล ือกใช ้ ร ูปแบบการ
น  า เ สนอ ได ้ ถ ู ก ต ้ อ ง
เหมาะสม 

 
(080 = ข้อ 1.2) 

 
(080 = ข้อ 2.2) 

 
(080 = ข้อ 3.2) 

 
(080 = ข้อ 4.1) 

 
(080 = ข้อ 5.2) 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้  ท ี ่ต ้องพ ัฒน
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา ซื ่อสัตย์ กตัญญู 
และด  า เน ินช ีว ิตตามแนวปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อมุ ่งส ู ่การพัฒนา
ตนเองอย่างยั่งยืน (080 ข้อ 1.2) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) 
- สอดแทรกสาระและเนื้อหาที่เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักในเรื่องของคุณธรรม 6 ประการ ระหว่าง
การเรียนการสอน 
- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมของการเรียนในห้องเรียน
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในห้องเรียน การเข้า
เรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ์ การรับผิดชอบส่ง
งานตรงเวลาและครบถ้วน พฤติกรรมที่เหมาะสมใน
ห้องเรียน เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่ใช้
เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่น โครงการ
ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ โครงการพักล้อน่ามอง เป็น
ต้น 

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

2. ความรู้  

 2.1 อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎี
ในรายวิชาที่เรียน (080 ข้อ 2.2) 

เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู ้ใน
ศ ต ว ร ร ษ ท ี ่  21 ด ้ า น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
(communication)  ด ้ านการค ิ ดว ิ เ ค ร า ะห์  
(critical thinking) ด ้ านการท  า งาน เป ็นทีม 
(collaboration) แ ล ะ ด ้ า น ก า ร ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ (creativity) 
- ท าการทดลองกลุ่ม โดยจัดการวิเคราะห์การอ่าน
ผลการทดลองร่วมกัน (กรณี การเรียนการสอนแบบ 
online) หรือ ลงมือท าปฏิบัติการเป็นกลุ่ม (กรณี 
การเรียนการสอนแบบ onsite) โดยให้ใช้ทฤษฎีที่
ได้เร ียนในรายวิชาบรรยาย (PH1212) และการ
อธ ิบายการทดลองของอาจารย ์ผ ู ้ สอนมาใช้
ประกอบการทดลอง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปผล
การทดลอง 
- ก าหนดให้ศ ึกษาข ั ้นตอนการทดลองจากสื่อ
มัลติมีเดีย และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท าการ
ทดลอง เพื่อเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู ้ เพิ่ม

ประเมินผลจาก 
- วิเคราะห์ความเข้าใจในขั้นตอนการท า
การทดลองก่อนเริ่มท าปฏิบัติการ 
- การบันทึกผลการทดลอง  
- การวิเคราะหโ์ดยอ้างอิงทฤษฎี 
- การสรุปผลโดยอาศัยทฤษฎี  
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มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้  ท ี ่ต ้องพ ัฒน
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

ความเข้าใจในทฤษฎี การวิเคราะห์ผลตามหลักของ
เนื้อหาวิชาด้วยตนเอง  
- ฝึกใช้เครื่องมือวัดต่างๆ วิเคราะห์และบันทึกผล
ตามหลักการบันทึกผล 
- สามารถท างานเป็นทีม ร่วมกันวิเคราะห์และ
แก้ปญัหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง 

3. ทักษะทางปัญญา 

 3.2 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(080 ข้อ 3.2) 

เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู ้ใน
ศ ต ว ร ร ษ ท ี ่  21 ด ้ า น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
(communication)  ด ้ านการค ิ ดว ิ เ ค ร า ะห์  
(critical thinking) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
- ให้นักศึกษาท าการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง
ที่ได้ศึกษามาล่วงหน้าร่วมกันเป็นทีม  
- นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทดลองร่วมกันเป็นทีม 
- สามารถเข้าใจหลักการใช้งานเครื่องมือที่ไม่เคย
เห็นและประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการทดลองได้ 

ประเมินผลจาก 
- การมีส ่วนร่วมในการวิเคราะห์ความ
เข้าใจในขั ้นตอนการท าการทดลองก่อน
เริ่มท าปฏิบัติการ 
- สามารถหาข้อม ูลในการแก้ป ัญหาที่
เกิดขึ้นจากการทดลองได้  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.3 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
(080 ข้อ 4.1) 

เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู ้ใน
ศ ต ว ร ร ษ ท ี ่  21 ด ้ า น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
(communication) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
ท าการทดลองเดี่ยวหรือกลุ่มโดยอาจารย์เป็นผู้จัด
กลุ ่มให้ เพื ่อช่วยกันท าการทดลอง ร่วมกันให้
ข ้อเสนอแนะเก ี ่ยวก ับการทดลองและมีความ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม 

ประเมินผลจาก 
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท าการ
ทดลอง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.3 สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร 
ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม 
(080 ข้อ 5.2) 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร 
(communication) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
(critical thinking) และด้านการท างานเป็นทีม 
(collaboration) 
บ ันท ึ กผลการทดลองท ี ่ ไ ด ้ จ ากการทดลอง 
ค านวณหาค่าที ่ถ ูกต้อง และเขียนรายงานการ

ประเมินผลจาก 
- การพฤติกรรมการวิเคราะห์ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการท าการทดลองก่อนเริ ่มท า
ปฏิบัติการ 
- รายงานผลการทดลอง 
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มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้  ท ี ่ต ้องพ ัฒน
  

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

ทดลองเชิงตัวเลข แผนภูมิ และเขียนสรุปผลการ
ทดลองได้อย่างถูกต้องและได้ใจความ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.1 แผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565  
สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

จ านวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

1 
 

3, 6 ม.ค. 
66 

ชี้แจงรายละเอียดการเข้าเรียน พร้อม
ทั้งอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการ
เรียนเพื่อป้องกันการทุจริต  
เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้านการสื่อสาร
(communication) สื่อสารท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาทุก
คนตระหนักไม่ทุจริตในการสอบ 
- ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ท างานร่วมกับเพื่อนได ้(critical 
thinking/collaboration/comm
unication/creative) 
- เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การอ่านเอกสารออนไลน์
เกี่ยวกับวิธีการทดลองมาล่วงหน้า
ก่อนเรียน ด้านการค านวณและ
ประมวลผลด้วยการเขียนกราฟตาม
หลักสถิติ และใช้เครือ่งคิดเลขแบบ
วิทยาศาสตร์  
- เตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชา
ปฏิบัติการ  

ชี้แจงรายละเอียดการเรียนปฏิบัติการ การ
เตรียมตัวเพื่อเข้าชั้นเรียนผ่านระบบสื่อการ
สอนแบบมัลติมีเดียใน e-learning และฟังค า
ชี้แจงรายละเอียด และคุณธรรม จริยธรรมใน
การเรียน 
- ชี้แจงว่า เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (critical thinking/ collaboration/ 
communication/ creativity) 
- เตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาปฏิบัติการ
โดยอธิบายหลักการของการค านวณและ
บันทึกผลการทดลองตามหลักเลขนัยส าคัญ 
กลุ่ม 11 เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมิเดีย 
กลุ่ม 12 เรียนในห้องเรียน 
 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 

2 
 

9 ม.ค.66 
กลุ่ม 11 

กลุ่ม 1-22 ท าการทดลองเรื่อง  
เลขนัยส าคัญและการวัดความยาว
อย่างละเอียด  

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้า
เรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
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11 ม.ค.66 
กลุ่ม 12 

ศึกษาและอ่านค่าตัวเลขจากเครื่องมือ 
และค านวณค่าผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
ถูกต้องตามหลักเลขนัยส าคัญ และ 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวัดความยาวอย่างละเอียด 
เช่น เวอร์เนียร์ สกรูไมโครมิเตอร์ 
-ก ากับติดตามผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหา
และช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการทดลอง
จากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการทดลองที่ผู้สอน
ก าหนดให้ซึ่งมาจากการทดลองจริงและ
สอดคล้องกับการศึกษามาล่วงหน้า รวมทั้ง
แก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วยตัวเองโดย ท า
รายงานและสรุปผลการทดลอง (critical 
thinking, collaboration, communication 
and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
สื่อการสอนหรือเอกสารการสอนเพื่อการเก็บ
ข้อมูล และอุปกรณ์การทดลอง นักศึกษา
สามารถแจ้งปัญหาผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
MS-teams/E-learning/Line group ในการ
เรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

3 
 

16 ม.ค.66 
กลุ่ม 11 

 
18 ม.ค.66 
กลุ่ม 12 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 
การแกว่งอย่างง่าย 
เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบแกว่ง 
ลูกตุ้มนาฬิกา และวัตถุแข็งเกร็ง  
 
กลุ่ม 8-14 ท าการทดลองเรื่อง 
เรโซแนนซ์  
ศึกษาปรากฎการณ์เรโซแนนซ์ของ
คลื่นเสียงในท่อปลายปิดและ
ค านวณหาค่าอัตราเร็วเสียงในอากาศ 
 
กลุ่ม 15-22 ท าการทดลองเรื่อง 
แรงลอยตัว  
ศึกษาการหาค่าน ้าหนักในน ้าและใน
อากาศ เพ่ือหาค่าแรงลอยตัว 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้า
เรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการทดลอง
จากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการทดลองที่ผู้สอน
ก าหนดให้ซึ่งมาจากการทดลองจริงและ
สอดคล้องกับการศึกษามาล่วงหน้า รวมทั้ง
แก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วยตัวเองโดย ท า
รายงานและสรุปผลการทดลอง (critical 
thinking, collaboration, communication 
and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
สื่อการสอนหรือเอกสารการสอนเพื่อการเก็บ

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 
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ข้อมูล และอุปกรณ์การทดลอง นักศึกษา
สามารถแจ้งปัญหาผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
MS-teams/E-learning/Line group ในการ
เรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

4 
 

23 ม.ค.66 
กลุ่ม 11 

 
25 ม.ค.66 
กลุ่ม 12 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 
ความหนืด  
ผลของแรงหนืดต่อการเคลื่อนที่ของ 
วัตถุในของไหล สัมประสิทธิ์ของความ 
หนืดของของไหล 
 
กลุ่ม 8-14 ท าการทดลองเรื่อง 
การแกว่งอย่างง่าย 
เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบแกว่ง 
ลูกตุ้มนาฬิกา และวัตถุแข็งเกร็ง  
 
กลุ่ม 15-22 ท าการทดลองเรื่อง 
เรโซแนนซ์  
ศึกษาปรากฎการณ์เรโซแนนซ์ของ
คลื่นเสียงในท่อปลายปิดและ
ปลายเปิด และค านวณหาค่าอัตราเร็ว
เสียงในอากาศ 
 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้า
เรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการทดลอง
จากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการทดลองที่ผู้สอน
ก าหนดให้ซึ่งมาจากการทดลองจริงและ
สอดคล้องกับการศึกษามาล่วงหน้า รวมท้ัง
แก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วยตัวเองโดย ท า
รายงานและสรุปผลการทดลอง (critical 
thinking, collaboration, communication 
and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
สื่อการสอนหรือเอกสารการสอนเพื่อการเก็บ
ข้อมูล และอุปกรณ์การทดลอง นักศึกษา
สามารถแจ้งปัญหาผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
MS-teams/E-learning/Line group ในการ
เรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการเรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 

5 
 

30 ม.ค.66 
กลุ่ม 11 

 
1 ก.พ.66 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 
แรงลอยตัว  
ศึกษาการหาค่าน ้าหนักในน ้าและใน
อากาศ เพ่ือหาค่าแรงลอยตัว 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้า
เรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการทดลอง
จากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการทดลองที่ผู้สอน

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 
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กลุ่ม 12 กลุ่ม 8-14 ท าการทดลองเรื่อง 
ความหนืด  
ผลของแรงหนืดต่อการเคลื่อนที่ของ 
วัตถุในของไหล สัมประสิทธิ์ของความ 
หนืดของของไหล 
 
กลุ่ม 15-21 ท าการทดลองเรื่อง 
การแกว่งอย่างง่าย 
เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบแกว่ง 
ลูกตุ้มนาฬิกา และวัตถุแข็งเกร็ง  
 

ก าหนดให้ซึ่งมาจากการทดลองจริงและ
สอดคล้องกับการศึกษามาล่วงหน้า รวมท้ัง
แก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วยตัวเองโดย ท า
รายงานและสรุปผลการทดลอง (critical 
thinking, collaboration, communication 
and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

6 
 

6 ก.พ.66 
กลุ่ม 11 

 
8 ก.พ.66 
กลุ่ม 12 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 
เรโซแนนซ์  
ศึกษาปรากฎการณ์เรโซแนนซ์ของ
คลื่นเสียงในท่อปลายปิดและ
ปลายเปิด และค านวณหาค่าอัตราเร็ว
เสียงในอากาศ 
 
กลุ่ม 8-14 ท าการทดลองเรื่อง 
แรงลอยตัว  
ศึกษาการหาค่าน ้าหนักในน ้าและใน
อากาศ เพ่ือหาค่าแรงลอยตัว 
 
กลุ่ม 15-21 ท าการทดลองเรื่อง 
ความหนืด  
ผลของแรงหนืดต่อการเคลื่อนที่ของ 
วัตถุในของไหล สัมประสิทธิ์ของความ 
หนืดของของไหล 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวม รวมทั้งระบุ
ขอบเขตของการศึกษาทดลองและสาธิต
ตัวอย่างการทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้า
เรียนปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
- ให้นักศึกษาอ่านค่าและบันทึกผลการทดลอง
จากสื่อ หรือเอกสารข้อมูลการทดลองที่ผู้สอน
ก าหนดให้ซึ่งมาจากการทดลองจริงและ
สอดคล้องกับการศึกษามาล่วงหน้า รวมท้ัง
แก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วยตัวเองโดย ท า
รายงานและสรุปผลการทดลอง (critical 
thinking, collaboration, communication 
and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 
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มคอ.3 

-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

7 โพลาไรเซชนั  
ศึกษาระนาบการสั่นของสนามไฟฟ้า
ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (คลื่นแสง) การ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลาย
ผ่านปรากฎการโพลาไรเซชัน 

- (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษา
ท าการศึกษาการทดลองจากสื่อมัลติมีเดีย
สาธิตการท าการทดลองรายละเอียดการ
ทดลองใน e learning และน าสิ่งที่ไดม้าสรุป
เพื่อท ารายงานที่ได้จากการศึกษา (critical 
thinking, collaboration, communication 
and creativity) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

(0/3/0) 
 

อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 

8 
13 ก.พ.66 
กลุ่ม 11 

15 ก.พ.66 
กลุ่ม 12 

สอบปฏิบัติกลางภาค สอบปฏิบัติ 5 การทดลอง  
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นใน e-learning และแบบประเมินการ
สอน 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 

9 
 

27 ก.พ.66 
กลุ่ม 11 

 
1 มี.ค.66 
กลุ่ม 12 

 

กลุ่ม 1-22 ท าการทดลองเรื่อง  
มัลติมิเตอร์  
การใช้มัลติมิเตอร์ วัดค่าความ
ต้านทาน ความต่างศักย์ และ
กระแสไฟฟ้าในวงจรที่ประกอบด้วย
ตัวต้านทาน แหล่งจ่ายไฟ และสวิตช์
ไฟ 
 
 
 
 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุขอบเขต
ของการศึกษาทดลองและสาธิตตัวอย่างการ
ทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วย
ตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผลการ
ทดลอง (critical thinking, collaboration, 
communication and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์ 
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มคอ.3 

 
 

- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

10 
 

13 มี.ค.66 
กลุ่ม 11 

 
8 มี.ค.66 
กลุ่ม 12 

 
 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 

ตัวเก็บประจ ุ 
ศึกษาลักษณะการคายประจขุองตัว
เก็บประจุ ตลอดจนผลของการต่อ
ตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและ
ขนาน และทดลองหาค่าความจุ
ไฟฟ้าของตัวเกบ็ประจุไฟฟ้า 
 
กลุ่ม 8-14 ท าการทดลองเรื่อง 
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ   
พลังงานและก าลังของไฟฟ้า
กระแสสลับ ค่าตัวประกอบก าลัง 
เปรียบเทียบพลังงานที่สิ้นเปลือง การ
ค านวณค่าไฟ  
 
กลุ่ม 15-21 ท าการทดลองเรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี  
ศึกษาการแผ่รังสขีองสาร
กัมมันตภาพรังสี ใช้หัวดัดหาค่าความ
เข้มของรังสี และค านวณหา
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรรังสีของ
โลหะ 
 
 
 
 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุขอบเขต
ของการศึกษาทดลองและสาธิตตัวอย่างการ
ทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วย
ตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผลการ
ทดลอง (critical thinking, collaboration, 
communication and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 
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มคอ.3 

11 
 

20 มี.ค.66 
กลุ่ม 11 

 
15 มี.ค.66 
กลุ่ม 12 

 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ   
พลังงานและก าลังของไฟฟ้า
กระแสสลับ ค่าตัวประกอบก าลัง 
เปรียบเทียบพลังงานที่สิ้นเปลือง การ
ค านวณค่าไฟ  
 
กลุ่ม 15-21 ท าการทดลองเรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี  
ศึกษาการแผ่รังสขีองสาร
กัมมันตภาพรังสี ใช้หัวดัดหาค่าความ
เข้มของรังสี และค านวณหา
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรรังสีของ
โลหะ 
 
กลุ่ม 15-21 ท าการทดลองเรื่อง 

การกลิ้ง 
การเคลื่อนที่แบบกลิ้งของวัตถุทรง
กลม และทรงกระบอกบนพื้นเอียง 
โดยบอก ค่ารัศมีไจเรชันของวัตถุ
สัมพันธ์กับ อัตราเร็วในการกลิ้ง 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุขอบเขต
ของการศึกษาทดลองและสาธิตตัวอย่างการ
ทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วย
ตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผลการ
ทดลอง (critical thinking, collaboration, 
communication and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 

12 
 

27 มี.ค.66 
กลุ่ม 11 

 
22 มี.ค.66 
กลุ่ม 12 

 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี  
ศึกษาการแผ่รังสขีองสาร
กัมมันตภาพรังสี ใช้หัวดัดหาค่าความ
เข้มของรังสี และค านวณหา
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรรังสีของ
โลหะ 
 
กลุ่ม 8-14 ท าการทดลองเรื่อง 

การกลิ้ง 
การเคลื่อนที่แบบกลิ้งของวัตถุทรง
กลม และทรงกระบอกบนพื้นเอียง 
โดยบอก ค่ารัศมีไจเรชันของวัตถุ
สัมพันธ์กับ อัตราเร็วในการกลิ้ง 
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุขอบเขต
ของการศึกษาทดลองและสาธิตตัวอย่างการ
ทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วย
ตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผลการ
ทดลอง (critical thinking, collaboration, 
communication and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 
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มคอ.3 

กลุ่ม 15-21 ท าการทดลองเรื่อง 
ตัวเก็บประจุ  
ศึกษาลักษณะการคายประจุของตัว
เก็บประจุ ตลอดจนผลของการต่อตัว
เก็บประจุแบบอนุกรมและขนาน และ
ทดลองหาค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า 

นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

13 
 

3 เม.ย.66 
กลุ่ม 11 

 
29 มี.ค.66 
กลุ่ม 12 

 

กลุ่ม 1-7 ท าการทดลองเรื่อง 

การกลิ้ง 
การเคลื่อนที่แบบกลิ้งของวัตถุทรง
กลม และทรงกระบอกบนพื้นเอียง 
โดยบอก ค่ารัศมีไจเรชันของวัตถุ
สัมพันธ์กับ อัตราเร็วในการกลิ้ง 
 
กลุ่ม 8-14 ท าการทดลองเรื่อง 
ตัวเก็บประจุ  
ศึกษาลักษณะการคายประจุของตัว
เก็บประจุ ตลอดจนผลของการต่อตัว
เก็บประจุแบบอนุกรมและขนาน และ
ทดลองหาค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า 

 

กลุ่ม 15-21 ท าการทดลองเรื่อง 
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ   
พลังงานและก าลังของไฟฟ้า
กระแสสลับ ค่าตัวประกอบก าลัง 
เปรียบเทียบพลังงานที่สิ้นเปลือง การ
ค านวณค่าไฟ  
 

- ศึกษาเนื้อหาในภาพรวมรวมทั้งระบุขอบเขต
ของการศึกษาทดลองและสาธิตตัวอย่างการ
ทดลอง ผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนเข้าเรียน
ปฏิบัติการ  
- Onsite ให้นักศึกษาท าการทดลองจาก
รายละเอียดการทดลองที่ได้ท าการศึกษามา
ล่วงหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาบางอย่างที่พบด้วย
ตัวเองโดยแล้วท ารายงานและสรุปผลการ
ทดลอง (critical thinking, collaboration, 
communication and creativity) 
- ทดสอบท้ายคาบด้วยแบบทดสอบออนไลน์ 
google quiz (critical thinking) 
- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

(0/3/0) อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 

14 
 
 

การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของ

แสง  

สามารถบอกความแตกต่างระหว่างริ้ว 

ของการเลี้ยวเบนกับริ้วของการแทรก 

สอด และค านวณค่าความยาวคลื่น

แสง ได้จากข้อมูลการทดลอง 
 

- (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ให้นักศึกษา
ท าการศึกษาการทดลองจากสื่อมัลติมีเดีย
สาธิตการท าการทดลองรายละเอียดการ
ทดลองใน e learning และน าสิ่งที่ได้มาสรุป
กับในกลุ่มเพื่อท ารายงานที่ได้จากการศึกษา 
(critical thinking, collaboration, 
communication and creativity) 

(0/3/0) 
 

อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 
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มคอ.3 

- สื่อการสอน: มัลติมีเดียสาธิตการท าการ
ทดลอง เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาผ่าน e-learning 
ในการเรียนเพื่อขอค าปรึกษาและพัฒนาการ
เรียน 
-ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
(formative) และพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

15 
 

24เม.ย.66 
กลุ่ม 11 

19เม.ย.66 
กลุ่ม 12 

สอบปฏิบัติปลายภาค 
 

สอบปฏิบัติ 5 การทดลอง  
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นใน e-learning และแบบประเมินการ
สอน 

(0/3/0) 
 

 

อาจารย์กลุ่ม
วิชาฟิสิกส์                 

 รวม  45  

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลาย

ภาค) 

สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1.2, 2.1, 3.2  - การสอบย่อยหลังเรียน ตลอดเทอม 10% 

1.2, 2.1, 3.2, 4.1 และ 5.2 - ใบบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการ

ทดลองของกลุ่มย่อย 

ตลอดเทอม 35% 

1.2, 2.1, 3.2 และ 5.2 สอบปฏิบัติการกลางภาค 

สอบปฏิบัติการปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 8 

สัปดาห์ที่ 15 

27.5% 

27.5% 

การตัดเกรด เป็นไปตามเกณฑ์ที่อาจารย์ในกลุ่มวิชาก าหนด ประกาศในระบบ E-learning รายวิชา PH1201 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 1. คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. เอกสารอา่นประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอืน่ๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
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- สื่อมัลติมีเดีย ประกอบการทดลอง          
- E-learning รายวิชา PH1201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- นฤมล เอมะรัตต์ และคณะ ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ การวัด ค่าคลาดเคลื่อน การเขียนกราฟ ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, 2562 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

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

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน         

 - แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ/การเรียนรู้           

 - การทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู ้
3. วิธีการปรับปรงุการสอน 

- ทดสอบความรู้ด้วยการถามตอบเมื่อจบการสอนในแต่ละบท เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- มีคณะกรรมการในกลุ่มวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ 
รายงานและการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงแผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา ตามผลการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล 
   20 ธันวาคม 2565 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย ์

20 ธันวาคม 2565 
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มคอ.3 

ประธานกลุ่มวิชาฟิสิกส์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล 
  20 ธันวาคม 2565 

 ชื่อหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย ์

22 ธันวาคม 2565 
 


