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หมวดที ่1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

105107      บทน าสู่โลกฟิสิกส์  (Introduction to Physics World)      

2.  จ านวนหน่วยกิต 
2  หน่วยกิต   2(2-0-4) 

3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อ. ดร.วิทวัส แสนรังค์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษา 3 / ชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 

ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 

แบบ มคอ. 3 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัยในวิชาฟิสิกส์ สาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ฟิสิกส์ควบแน่น ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การใช้แสงซินโครตรอน เลเซอร์และแสง 
ฟิสิกส์พลังงานสูง  
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
2.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

       รายวิชานี้จะอธิบายในภาพกว้างเกี่ยวกับแขนงต่าง ๆ ของฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์พลังงานสูง ฟิสิกส์ของ
สารควบแน่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์วัสดุ ชีวะฟิสิกส์ ทัศนะศาสตร์และเทคโนโลยีเลเซอร์ และ/หรือ 
แขนงอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจรวมถึงการบรรยายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
และเลือกแขนงฟิสิกส์ที่เหมาะสมแก่นักศึกษาต่อไป 

   This course will describe about each field of physics in general, including high-energy 
physics, condensed matter physics, astrophysics, material physics, biophysics, optics 
and laser technology and/or other interesting fields. Examples of research studies 
relating to each field will also be presented. This information will help each student in 
preparing oneself and choosing a suitable field in his/her future. 

 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

44 ชั่วโมง 
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของ

นักศึกษาเป็นกลุ่ม
และ/หรือเฉพาะราย 

ไม่มี 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จะจัดให้นักศึกษาพบเพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยจะแจ้งวันและ

เวลาให้นักศึกษาทราบภายหลัง 



หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

CLOs ของรายวชิานี ้ 
C1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่ส าคัญในโจทย์ปัญหาที่เก่ียวกับรายวิชานี้ได้ 
C2. สามารถด าเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงค านวณท่ีเกี่ยวกับรายวิชาได้ 
C3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
C4. มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลทางฟิสิกส์ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ  
C5.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
C6.  มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ 
C7.  มีทักษะในการวิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ 
C8.  สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 
C9. มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่มได้ 

 
 
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม CLOs 

CLOs 
วิธีการสอน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ความมีวินัยและตรงต่อเวลา  
ผูส้อนตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึการมวีนิยัและตรงต่อ
เวลา โดยเริม่สอนและเลกิสอนใหต้รงเวลา รวมทัง้
จดัทดสอบยอ่ยช่วงตน้ชัว่โมง เพื่อผลกัดนัให้
นกัศกึษามวีนิัยและตรงต่อเวลา 

  

 

      

2. การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น มอบหมายงาน
กลุ่มยอ่ย และรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ 

 
 

 
      

 
 

3. สอดแทรกเรือ่งความซื่อสตัย ์และจรรยาบรรณ
ทางวชิาการและวชิาชพีระหว่างบทเรยีน โดย
ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา เช่นคุณธรรมของ
นกัวทิยาศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาหรอืทฤษฎทีี่
ก าลงัสอน 

         

4. ความรูพ้ืน้ฐานและภาพกวา้งเกีย่วกบัแขนงต่าง 
ๆ ของฟิสกิส ์ในสาขาต่างๆ โดยการบรรยาย 

   
   

   

5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
เตรยีมความพรอ้มและเลอืกแขนงฟิสกิสท์ีเ่หมาะสม

         



แก่นกัศกึษาต่อไป โดยการท างานกลุ่มและรายงาน
ความกา้วหน้าเป็นระยะ 
ใหก้ารบา้นและศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิดว้ย
ตนเอง   
6. สามารถสรา้งความเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ีไ่ด้
เรยีนในหวัขอ้ต่างๆ น าไปประยกุตใ์ชแ้ละตดัสนิใจ
ในการศกึษาต่อในขัน้สงูขึน้ได ้โดยการ บรรยาย
ดว้ยอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

 

7. สามารถสรา้งความเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ีไ่ด้
เรยีนในหวัขอ้ต่างๆ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัได้ 
โดยการมอบหมายงานเพื่อคน้ควา้เพิม่เตมิจาก
หวัขอ้ทีก่ าหนดให ้

         

8. สามารถเสนอแนะแนวทางแกป้ญัหาโดยผ่าน
การประมวลความรูท้ีไ่ดจ้ากรายวชิาโดยเปิดให้
อภปิรายการเสนอแนะแนวทางแกป้ญัหา 

        
 

9. การถกปญัหาและแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน
เพื่อความสามารถในการรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่นและการแสดงความคดิเหน็ของตนเอง 

         

10. สรา้งการรับผิดชอบในงานของตนเอง และการ
รับผิดชอบในงานของกลุ่ม โดยการการมอบหมาย
งานทีต่อ้งรบัผดิชอบเป็นรายบุคคล และการ
มอบหมายทีเ่ป็นกจิกรรมกลุ่ม 

 

        

11. มอบหมายการบา้นใหม้กีารคน้ควา้หาขอ้มลู
จากอนิเทอรเ์น็ต ฐานขอ้มลูทีม่อียู่ 

 
 

 
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการประเมินเพื่อส่งเสริม CLOs 
CLOs 

วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ประเมนิจากขอ้มลูการเขา้เรยีน,  ประเมนิจาการ
แสดงความคดิเหน็ในกลุ่มย่อย และประเมนิจากการ
ส่งงานคน้ควา้แลว้มกีารอา้งองิเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม    

       

  

2. การประเมนิการรายงานแบบปากเปล่าแบบกลุ่ม 
ผลการประเมนิการรายงานดว้ยวดิทิศัน์จากงาน
กลุ่ม 

 

  
      

3. การประเมนิการรางานดว้ยแผ่นพบัและหนงัสอื
booklet และประเมนิจากการ การคน้ควา้เพิม่เตมิ 

 
  

      

4.  คะแนนจากการประเมนิการน าเสนอแบบปาก
เปล่า, ประเมนิจากการท างานกลุ่ม และประเมนิ
จากแนวทางแก้ปญัหาทีไ่ดจ้ากการอภปิราย 

         

6. ตรวจงานน าเสนอปลายภาคเรยีนทีม่อบหมายว่า 
นกัศกึษาสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ต 
ฐานขอ้มลูทีม่อียู ่  ตลอดจนท างานกลุ่มและ
ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 

  

 

      

 
 
 



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะน ารายวชิา และมอบหมายงาน 2 บรรยาย โดยใช ้power 
point  และเขยีนบน 
iPad มอบหมายงาน 
สรปุบทเรยีนและ
มอบหมายการบา้น 

อ.ดร.วทิวสั 

2 แนะน าสาขาวชิาฟิสกิส ์และงานวจิยั
ฟิสกิสท์ีน่่าสนใจ 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point  และเขยีนบน 
iPad  สรปุบทเรยีนและ
มอบหมายการบา้น 

อ.ดร.วทิวสั 

3 Nuclear and Particle Physics 
Research Group Seminar 

 
 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

อ.ดร. Christoph 

 

 

4 Laser and Photonics Research 
Group Seminar 

 
 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

ศ.ดร. 
Joenowo 

5 Astronomy and Astrophysics 
Research Group Seminar 

 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

อ.ดร.เพิม่วยั 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 Condensed Matter Physics 
Research Group Seminar 

 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

รศ.ดร. 
วรวฒัน์ 

7 สอบกลางภาคผ่านการน าเสนอปากเปล่า (รายงานความก้าวหน้า) 
8 Materials Physics and 

Nanotechnology Research Group 
2 บรรยาย โดยใช ้power 

point   สรปุบทเรยีน
อ.ดร.ววิฒัน์ 



Seminar 
 

และมอบหมายการบา้น 

9 Synchrotron Radiation and 
Accelerator Physics Research 

Group Seminar 
 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

ผศ.ดร. 
วรวฒัน์ 

10 Research facilities and 
Collaborations: Domestic and 
International / Invited speakers 

special seminar 1 
 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

อาจารย์
ภายนอก 

11 Research facilities and 
Collaborations: Domestic and 
International / Invited speakers 

special seminar 2 
 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

อาจารย์
ภายนอก 

12 Research facilities and 
Collaborations: Domestic and 
International / Invited speakers 

special seminar 3 
 

2 บรรยาย โดยใช ้power 
point   สรปุบทเรยีน
และมอบหมายการบา้น 

อาจารย์
ภายนอก 

13 สอบปลายภาคผ่านการน าเสนอปากเปล่า (Seminar) 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 
- การเข้าเรียน 
- งานกลุ่มอ่ืนๆ 

ทุกสัปดาห์ 30% 

1.1, 2.1, 3.1 - การสอบกลางภาค 7 10% 
1.1, 2.1, 3.1 - การสอบปลายภาค 13 60% 

 
 

 



 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

-  
 

2.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่ส าคัญ 
- 

3.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะน า  
      - 

 



หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการการศึกษาและสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้ ให้นักศึกษาประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา ในด้านปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการท าสอบกลางภาคและสอบประจ าภาคด้วยการท างานกลุ่มและ

น าเสนอผ่านวิดิทัศน์ Powerpoint และสื่ออ่ืน ๆ  และจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
3.   การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนรายวิชาต้องด าเนินการทั้งข้อ 1 และ 2 แล้วน าข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง
วิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อเพ่ือท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้จากผลการการ
สอบกลางภาคเรียน ก็สามารถสะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนว่าสามารถท าให้นักศึกษามี
ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหาที่สอน รวมถึงประสิทธิภาพของข้อสอบที่ใช้ใน

การประเมินนักศึกษา คณาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาระดับคะแนนและถูกกลั่นกรองอีกครั้งโดย
คณะกรรมการสาขาวิชาฟิสิกส์  

5.   การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพ่ือ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 


