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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์/ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 
หมวดที ่1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
     105108  คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 1 (MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I)      

2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3  หน่วยกิต   3(3-0-6) 
3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

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

ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 

แบบ มคอ. 3 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนฟิสิกส์พ้ืนฐานและขั้นสูง 
1.2   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาฟิสิกส์พ้ืนฐานและขั้นสูงได้  
1.3   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นหาความรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์

เนื้อหาต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิจัยทางฟิสิกส์ในสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์เชิงอนุภาค 
ฟิสิกส์ของเชิงแสง เป็นต้น 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
2.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ขนาด และวิธีการประมาณค่า แคลคูลัสของเวกเตอร์ 
จ านวนเชิงซ้อน อนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์  
Dimension analysis and approximation methods, vector calculus, complex numbers, 
series and differential equations 
 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 

33 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของ

นักศึกษาเป็นกลุ่ม
และ/หรือเฉพาะราย 

ไม่มี 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จะจัดให้นักศึกษาพบเพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยจะแจ้งวันและ
เวลาให้นักศึกษาทราบภายหลัง 

 
 
 



หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 CLOs ของรายวชิานี ้ 

C1.      สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่ส าคัญในโจทย์ปัญหาที่เก่ียวกับรายวิชานี้ได้ 
C2.      สามารถด าเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงค านวณที่เก่ียวกับรายวิชาได้ 
C3.      แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
C4. ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้

อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
C5.      มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลทางฟิสิกส์ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ  
C6.      มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
C7.      มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ 
C8. มีทักษะในการวิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้ 
C9. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 
C10. มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่มได้ 
C11. สามารถสร้างแบบจ าลองเชิงทฤษฎีและท านายสมบัติทางกายภาพของระบบที่เก่ียวข้องกับ

รายวิชาได้ 
 
 
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม CLOs 

CLOs 
วิธีการสอน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ผู้สอนต้องแสดงให้เห็นถึงการมีวินัยและตรง
ต่อเวลา โดยเริ่มสอนและเลิกสอนให้ตรงเวลา 
รวมทั้งจัดทดสอบย่อยท้ายชั่วโมง เพ่ือสรุป
บทเรียนผลักดันให้นักศึกษามีวินัยและตรงต่อ
เวลา 

           

2. ให้ท างานกลุ่มที่ต้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษ (text books) และน าเสนอ 
อภิปรายและซักถามในชั้นเรียน 

           

3. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
ความมุ่งม่ัน และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพระหว่างบทเรียน โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา เช่น ยกตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาหรือทฤษฎีที่ก าลังสอน 

           

4. ให้การบ้านเกี่ยวกับการประมาณค่า การแก้
สมการเชิงอนุพันธ์ที่พบในระบบของการเรียน

           



ฟิสิกส์พื้นฐานและขั้นสูง 

5. ให้การบ้านและให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง 

           

6. ยกตัวอยา่งและแนะน าการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยค านวณในชั้นเรียน 

           

 
วิธีการประเมินเพื่อส่งเสริม CLOs 

CLOs 
วิธีการประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ประเมนิจากขอ้มลูการเขา้เรยีน, ประเมนิ
จากการแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มยอ่ย และ
ประเมนิจากการส่งงานคน้ควา้แลว้มกีาร
อา้งองิเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

           

2. ทดสอบความเขา้ใจโดยการสอบยอ่ย 
รวมทัง้วดัผลโดยการสอบกลางภาคและการ
สอบปลายภาค 

          
 

3.  คะแนนจากการประเมนิการน าเสนอแบบ
ปากเปล่า, ประเมนิจากการท างานกลุ่ม และ
ประเมนิจากแนวทางแกป้ญัหาทีไ่ดจ้ากการ
อภปิราย 

           

4. ตรวจงานน าเสนอปลายภาคเรยีนที่
มอบหมายว่า นกัศกึษาสามารถคน้ควา้หา
ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ต ฐานขอ้มลูทีม่อียู ่  
ตลอดจนท างานกลุ่มและความสามารถในการ
วเิคราะหข์อ้มลู 

           

 
 

 
 
 
 



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา และมอบหมายงาน 
การใช้โปรแกรมช่วยในการค านวณ 

Dimension analysis and 
approximation methods 

3 บรรยาย โดยใช้ power 
point  มอบหมายงาน 
สรุปบทเรียน  

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

2 Higher order derivative and 
Rodrigues’ Formula 

3 การท างานกลุ่มและ
น าเสนอในชั้นเรียน 
สรุปบทเรียนและ
มอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

3 Linear 1st order differential 
equation  

 
 

3 บรรยาย    สรุปบทเรียน
และมอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช  

 

4 2nd order homogeneous 
differential equation  
Auxiliary Equation 

 

3 การท างานกลุ่มและ
น าเสนอในชั้นเรียน 
สรุปบทเรียนและ
มอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

5 2nd order non-homogeneous 
Differential equation  

Undetermined coefficients 
 
 

3 บรรยาย    สรุปบทเรียน
และมอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 Laplace Transform 
Partial fraction 

3 การท างานกลุ่มและ
น าเสนอในชั้นเรียน 
สรุปบทเรียนและ
มอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

7 สอบกลางภาค 
8 Laplace Transform 

Heaviside formula, Convolution 
3 บรรยาย   สรุปบทเรียน

และมอบหมายการบ้าน 
ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 



9 Laplace Transform 
Dirac delta function and unit 

step function 

3 การท างานกลุ่มและ
น าเสนอในชั้นเรียน 
สรุปบทเรียนและ
มอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

10 vector calculus 
gradient, divergence, curl, 

Laplacian 

3 บรรยาย   สรุปบทเรียน
และมอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

11  vector calculus  
Line integrals, Green’s theorem 
Divergence theorem, Stokes’ 

theorem  

3 การท างานกลุ่มและ
น าเสนอในชั้นเรียน 
สรุปบทเรียนและ
มอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

12 complex numbers,  3 บรรยาย     สรุปบทเรียน
และมอบหมายการบ้าน 

ผศ. ดร. ชิโน
รัตน์ กอบเดช 

13 สอบปลายภาค 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 
- การเข้าเรียน 
- งานกลุ่มอ่ืนๆ การบ้าน 

ทุกสัปดาห์ 40% 

1.1, 2.1, 3.1 - การสอบกลางภาค 7 30% 
1.1, 2.1, 3.1 - การสอบปลายภาค 13 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
พินิจ เพ่ิมพงศ์พันธ์, สมการเชิงอนุพันธุ์  Differential equations, พิมพ์ครั้งที่ 7,  กรุงเทพฯ :  
       น าอักษรการพิมพ์  2545. 
Mary L Boas, Mathematical methods in the physical sciences, 3rd ed.  Hoboken,  
      NJ: Wiley, c2006. 
Erwin Kreyszig, Advanced engineering mathematics, 10th ed. Hoboken, NJ : John  
      Wiley, c2011. 

2.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่ส าคัญ 
George B. Arfken, Hans J. Weber, and Frank E. Harris, Mathematical Method for  
     Physicists, 7th ed.  Amsterdam: Elsevier, 2012. 
 

3.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะน า  
       http://www.wolframalpha.com 
      http://www.wolfram.com/mathematica/ 
 

 

http://www.wolframalpha.com/


หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการการศึกษาและสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้ ให้นักศึกษาประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา ในด้านปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการน าเสนองานแบบปากเปล่า การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการ

ซักถามและอภิปรายในชั้นเรียน การท าสอบกลางภาคและสอบประจ าภาค   
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 

 
 


