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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4013202 แม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics

2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
3.2 ประเภทของรายวิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ทีฆะ
4.2 อาจารย์ผสู้ อนและกลุ่มเรียน
ตอนเรียน A4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ทีฆะ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟ้าและอันตรกิริยา
แม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าในตัวนําและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอต์–ซาวาร์ต
กฎของแอมแปร์ สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ สมบัติทางแม่เหล็ก
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ของสสาร ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร R C และ L อย่างง่าย สมการของแมกซ์เวลล์ และการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี เรื่อง พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟ้าและ
อันตรกิริยาแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าในตัวนําและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก กฎของบิ
โอต์–ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์
สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร R C และ L อย่างง่าย สมการของแมกซ์เวลล์
และการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ ร ายวิ ช ามี เ นื้ อ หาสาระสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขา
ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ พ.ศ. 2554 โดยปรับให้มีการใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มักพบบ่อยได้ สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟ้าและอันตรกิริยาแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าในตัวนําและ
ไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอต์–ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา
กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร R C และ L
อย่างง่าย สมการของแมกซ์เวลล์ และการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Basics of electric interactions and magnetic interactions, electrostatics, electric
fields in inductance and dielectrics, magnetic fields, Biot-Savart’law, Amperes’law,
time-varying electric field, Faraday’law and Lenz’law, magnetic properties of matter,
alternative current, simple RC and RL circuits, Maxwell equation and electromagnetic
radiation

2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 45
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

สอนเสริม
ไม่มี/สอนเสริมตาม
ความต้องการของ
นักศึกษา

3

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มคอ. 3

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษาทุกวันตามที่
นัดหมายตามเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความ
เข้าใจในผู้อื่น เข้าใจโลกและมีจิตสาธารณะ
 1.1.4 มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การวิ เ คราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี (Diallectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
1.2.3 การใช้กรณีศึกษา (Case study)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
1.3.3 วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกมัธยมอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
 2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
 2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
 2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า องค์
ความรู้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
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2.2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry
method)
2.2.2 การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
2.2.3 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
2.2.4 การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่า
องค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2.3.2 วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
2.3.3 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2.3.4 วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิ ด จากแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ใช้ใ นการปฏิ บัติ ง าน การวิ นิ จ ฉั ย
แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
มีนวัตกรรม
 3.1.4 มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม (Problem-based learning)
3.2.2 การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2.3
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research
and
Development และ Vision-based learning)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
3.3.2 วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3.3 วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ
ผู้อื่นในการทํางานและการอยู่ร่ วมกันอย่ างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
 4.1.3 มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 4.1.4 มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับ
มัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ใน
การรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through
action)
4.2.2 การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองาน
วิชาการ
4.2.3 การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective
thinking)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
4.3.3 วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ ง
พัฒนา
 5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติ การคํานวณโจทย์ทางฟิสิกส์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
 5.1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน
และนําเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
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 5.1.4 มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์
จากผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวหรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5.2.2 การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
 6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง
มีนวัตกรรม
 6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6.2.2 การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through
action)
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
6.3.2 วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

1

2

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
– แจก course
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
syllabus พร้อม
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
อธิบายเนื้อหารายวิชา
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
และทําความตกลง
เกี่ยวข้อง
ร่วมกันระหว่างผู้สอน
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
กับนิสิตเกี่ยวกับเกณฑ์
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
การประเมิน
3
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
– บทที่ 1 การ
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
วิเคราะห์ทางเวกเตอร์
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
บทที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
กฎของคูลอมบ์และ
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ความเข้มสนามไฟฟ้า
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
3
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
- กรณีศึกษาจากงานวิจัย
Kolikov et al, (2012). J.
Electrostatics, 70, 91-96. และ
Meyer. (2015). ). J. Electrostatics,
77, 153-156.
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
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ผู้สอน

ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

3

4

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
บทที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
ความหนาแน่นฟลั๊กซ์
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ไฟฟ้า กฎของเกาส์
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
และ ไดเวอร์เจนต์
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
3
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
บทที่ 4
กิจกรรมการเรียนการสอน
พลังงานและศักย์ไฟฟ้า
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
3
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
- กรณีศกึ ษาจากงานวิจัย
Ciftja, O. (2015). J. Electrostatics,
76, 127-137. และ Saranin. (2013). J.
Electrostatics, 71, 746-753. และ
Lekner. (2014). J. Electrostatics, 72,
44-46.
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
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ผู้สอน
ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

6

7

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
บทที่ 5
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
กระแสไฟฟ้าและตัวนํา
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ไฟฟ้า
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
3
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
บทที่ 6
กิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอิเล็กตริกและความ
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
จุไฟฟ้า
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
3
- กรณีศกึ ษาจากงานวิจัย Lekner.
(2011). J. Electrostatics, 69, 1114. และ Yang & Yang. (2015). J.
Electrostatics, 76, 48-53. และ
Abu-Labdeh & Al-Jaber. (2008).
J. Electrostatics, 66, 190-192.
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
Laplace’s Equation
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
10

ผู้สอน
ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

ผศ.ดร.ชาติ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

8

9

10

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
- กรณีศกึ ษาจากงานวิจัย Morales, Diaz,
& Herrera. (2015). J.
Electrostatics, 78, 31-45.
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
สอบกลางภาค
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 7 สนามแม่เหล็ก
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
3
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 8 กฎของบิโอต์–
ซาวาร์ต กฎของ
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
3
แอมแปร์
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่
11

ผู้สอน
ทีฆะ

ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียนแล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบย่อย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
Pre–test ใช้เวลา 1
ซม.
- ทดสอบก่อนเรียนเป็นข้ อสอบปรนัย 4
แผนที่ 1
ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
สนามแม่เหล็กที่เกิด
- กิจกรรมการเรียนรู้
แท่งแม่เหล็กถาวร
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ป แบบการ
ทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู้ดังนี้
ขั้นที่ 1: การทํานาย (Predict: P) ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ ส อนจะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง คํ า ถามให้
นักศึกษาร่ วมลองทํ านายผลของคํา ตอบ
ตัวอย่างเช่น ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก
ของแท่ ง แม่ เ หล็ ก ถาวรมี ค วามสั ม พั น ธ์
ผศ.ดร.ชาติ
3 ระยะห่างอย่างไร ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะ
ทีฆะ
ทํ า นายผลตามความรู้ เ ดิ ม ที่ ติ ด ตั ว มา
(prior
knowledge) จากนั้นลองให้
นักศึกษาเล่าให้ เพื่อนฟัง หลังจากพูดคุย
กัน ผู้สอนก็ถามนักศึกษาในห้องคร่าว ๆ
เพื่อดูว่าผลการทํานายของนักศึกษาส่วน
ใหญ่ในห้องเรียนเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 2: การสังเกต (Observe: O) ใน
ขั้ น นี้ ผู้ ส อนให้ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ทํ า การ
ทดลอง การวั ดความเข้ ม สนามแม่ เ หล็ ก
ของแท่งแม่เหล็กถาวรโดยใช้เซนเซอร์วัด
ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก บ น ส ม า ร์ ต โ ฟ น เ ป็ น
เครื่องมือวัด โดยนักศึกษาจะต้องบันทึก
12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
ผลการทดลองในแบบบั น ทึ ก ผลการ
ทดลองที่ ผู้ ส อนได้ อ อกแบบบั น ทึ ก ผลใน
เบื้องต้น โดยนักศึกษาสามารถออกแบบ
บั น ทึ ก ผลเพิ่ ม เติ ม ได้ เ พื่ อ บั น ทึ ก ผลการ
ทดลองที่นักศึกษามีความสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: การอธิบาย (Explain: E) ในขั้น
สุ ด ท้ า ยผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น
วิ เ คราะห์ ผ ลและอภิ ป รายผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการทดลอง ผู้สอนซักถาม ให้ผู้เรียน
ตอบตามความสมัครใจ และเปรียบเทียบ
คําตอบกับคําตอบจากการทํานายในตอน
แรกและผู้สอนสรุปแนวคิดหลักเรื่องนั้น ๆ
อีกครั้ง
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย

แผนที่ 2
สนามแม่เหล็กที่เกิด
จากเส้นลวดตรง
นํากระแส

12

3

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ป แบบการ
ทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู้ดังนี้
ขั้นที่ 1: การทํานาย (Predict: P) ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ ส อนจะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง คํ า ถามให้
นักศึกษาร่ วมลองทํ านายผลของคํา ตอบ
ตัวอย่างเช่น ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่
เ กิ ด จ า ก เ ส้ น ล ว ด ต ร ง นํ า ก ร ะ แ ส มี ผศ.ดร.ชาติ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ย ะ ห่ า ง ป ริ ม า ณ ทีฆะ
กระแสไฟฟ้ า และทิ ศ ทางอย่ า งไร ใน
ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะทํานายผลตามความรู้
เดิมที่ติดตัวมา (prior
knowledge)
จากนั้ น ลองให้ นั ก ศึ ก ษาเล่ า ให้ เ พื่ อ นฟั ง
หลังจากพูดคุยกัน ผู้สอนก็ถามนักศึกษา
ในห้องคร่าว ๆ เพื่อดูว่าผลการทํานายของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ในห้องเรียนเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 2: การสังเกต (Observe: O) ใน
13
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ที่
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แผนที่ 3
สนามแม่เหล็กที่เกิด
จากขดลวดวงกลม
นํากระแส

13

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
ขั้ น นี้ ผู้ ส อนให้ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ทํ า การ
ทดลอง การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กที่
เกิ ด จากเส้ น ลวดตรงนํ า กระแสโดยใช้
เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กบนสมาร์ตโฟน
เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
บันทึกผลการทดลองในแบบบันทึกผลการ
ทดลองที่ ผู้ ส อนได้ อ อกแบบบั น ทึ ก ผลใน
เบื้องต้น โดยนักศึกษาสามารถออกแบบ
บั น ทึ ก ผลเพิ่ ม เติ ม ได้ เ พื่ อ บั น ทึ ก ผลการ
ทดลองที่นักศึกษามีความสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: การอธิบาย (Explain: E) ในขั้น
สุ ด ท้ า ยผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น
วิ เ คราะห์ ผ ลและอภิ ป รายผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการทดลอง ผู้สอนซักถาม ให้ผู้เรียน
ตอบตามความสมัครใจ และเปรียบเทียบ
คําตอบกับคําตอบจากการทํานายในตอน
แรกและผู้สอนสรุปแนวคิดหลักเรื่องนั้น ๆ
อีกครั้ง
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ป แบบการ
ทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู้ดังนี้
ขั้นที่ 1: การทํานาย (Predict: P) ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ ส อนจะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง คํ า ถามให้
นักศึกษาร่ วมลองทํ านายผลของคํา ตอบ ผศ.ดร.ชาติ
3
ตัวอย่างเช่น ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ ทีฆะ
เกิ ด จากขดลวดวงกลมนํ า กระแสมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ย ะ ห่ า ง ป ริ ม า ณ
กระแสไฟฟ้ า และทิ ศ ทางอย่ า งไร ใน
ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะทํานายผลตามความรู้
เดิมที่ติดตัวมา (prior
knowledge)
จากนั้ น ลองให้ นั ก ศึ ก ษาเล่ า ให้ เ พื่ อ นฟั ง
14
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หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
หลังจากพูดคุยกัน ผู้สอนก็ถามนักศึกษา
ในห้องคร่าว ๆ เพื่อดูว่าผลการทํานายของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ในห้องเรียนเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 2: การสังเกต (Observe: O) ใน
ขั้ น นี้ ผู้ ส อนให้ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ทํ า การ
ทดลอง การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กที่
เกิ ด จากขดลวดวงกลมนํ า กระแสโดยใช้
เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กบนสมาร์ตโฟน
เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
บันทึกผลการทดลองในแบบบันทึกผลการ
ทดลองที่ ผู้ ส อนได้ อ อกแบบบั น ทึ ก ผลใน
เบื้องต้น โดยนักศึกษาสามารถออกแบบ
บั น ทึ ก ผลเพิ่ ม เติ ม ได้ เ พื่ อ บั น ทึ ก ผลการ
ทดลองที่นักศึกษามีความสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: การอธิบาย (Explain: E) ในขั้น
สุ ด ท้ า ยผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น
วิ เ คราะห์ ผ ลและอภิ ป รายผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการทดลอง ผู้สอนซักถาม ให้ผู้เรียน
ตอบตามความสมัครใจ และเปรียบเทียบ
คําตอบกับคําตอบจากการทํานายในตอน
แรกและผู้สอนสรุปแนวคิดหลักเรื่องนั้น ๆ
อีกครั้ง
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
แผนที่ 4
สนามแม่เหล็กที่เกิด
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ป แบบการ
จากขดลวดโซเลนอยด์
ทํานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู้ดังนี้
ขั้นที่ 1: การทํานาย (Predict: P) ผู้วิจัย ผศ.ดร.ชาติ
3
ในฐานะผู้ ส อนจะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง คํ า ถามให้ ทีฆะ
นักศึกษาร่ วมลองทํ านายผลของคํา ตอบ
ตัวอย่างเช่น ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่
เกิ ด จากขดลวดโซเลนอยด์ นํ า กระแสมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ย ะ ห่ า ง ป ริ ม า ณ
15
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หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
กระแสไฟฟ้ า และทิ ศ ทางอย่ า งไร ใน
ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะทํานายผลตามความรู้
เดิมที่ติดตัวมา (prior
knowledge)
จากนั้ น ลองให้ นั ก ศึ ก ษาเล่ า ให้ เ พื่ อ นฟั ง
หลังจากพูดคุยกัน ผู้สอนก็ถามนักศึกษา
ในห้องคร่าว ๆ เพื่อดูว่าผลการทํานายของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ในห้องเรียนเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 2: การสังเกต (Observe: O) ใน
ขั้ น นี้ ผู้ ส อนให้ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ทํ า การ
ทดลอง การวัดความเข้มสนามแม่เหล็กที่
เกิดจากขดลวดโซเลนอยด์นํากระแสโดย
ใช้ เ ซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็ ก บนสมาร์ ต
โฟนเป็นเครื่องมือวัด โดยนักศึกษาจะต้อง
บันทึกผลการทดลองในแบบบันทึกผลการ
ทดลองที่ ผู้ ส อนได้ อ อกแบบบั น ทึ ก ผลใน
เบื้องต้น โดยนักศึกษาสามารถออกแบบ
บั น ทึ ก ผลเพิ่ ม เติ ม ได้ เ พื่ อ บั น ทึ ก ผลการ
ทดลองที่นักศึกษามีความสนใจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3: การอธิบาย (Explain: E) ในขั้น
สุ ด ท้ า ยผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น
วิ เ คราะห์ ผ ลและอภิ ป รายผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการทดลอง ผู้สอนซักถาม ให้ผู้เรียน
ตอบตามความสมัครใจ และเปรียบเทียบ
คําตอบกับคําตอบจากการทํานายในตอน
แรกและผู้สอนสรุปแนวคิดหลักเรื่องนั้น ๆ
อีกครั้ง
สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- Post–test ใช้เวลา 1
ซม.
1. เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกายให้
- สรุปรายละเอียด
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชาติ
เนื้อหา
3 2. ทดสอบหลังเรียนเป็นข้อสอบปรนัย 4
ทีฆะ
ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ 3 ระดับ (3-ties
multiple choice test)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
3. นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึง
พอใจ

ผู้สอน

สื่อที่ใช้้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบหลังเรียน
16

สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ชาติ
ทีฆะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.4, 1.1.5

2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2,
3.1.4
4.1.2
5.1.1, 5.1.3

วิธีการประเมิน
เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
- สอบย่อย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- ตอบคําถาม
ทบทวน
การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
การสืบค้น การ
วิเคราะห์และการ
แก้โจทย์ปัญหาและ
นําเสนอรายงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

ทุกสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 16
ทุกสัปดาห์

5%
20%
40%
5%

ทุกสัปดาห์

10%

ทวนสอบจาก
งานที่มอบหมาย
ทวนสอบจาก
การนําเสนองาน

10%

3. การประเมินผลการศึกษา
ตัดเกรดอิงเกณฑ์มหาวิทยาลัย
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84

เกรด
A
B+
B
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วิธีการทวน
สอบ
ตรวจสอบ
ตารางเวลาเข้า
เรียนและการ
แต่งกาย
ทวนสอบจาก
คะแนนสอบ

มคอ. 3
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ชาติ ทีฆะ และ อุดมศักดิ์ กิจทวี (2561). แม่เหล็กไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Alberto T. Pèrez. (2002). Charge and force on a conducting sphere between two
parallel electrodes. Journal of Electrostatics, Vol. 56, pp. 199 – 217.
Zhu, P. (2005). Field distribution of a uniformly charged circular arc. Journal of
Electrostatics, Vol. 63, pp. 1035 – 1047.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
Journal of Electrostatics journal homepage: www.elsevier.com/locate/elstat
ขนิษฐา แซ่ตั้ง และ สุริภณ สมควรพาณิชย์. (2554). สนามแม่เหล็กไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: ท็อป.
พิเชษฐ ลิ้มควรสุวรรณ และ สุปราณี ลิ้มควรสุวรรณ. (2543). ไฟฟ้าและแม่เหล็ก. กรุงเทพฯ: เลี่ยง
เชียง
Lee, Y. H. (2013). Introduction to Engineering Electromagnetics. London: Springer–
Verlag.
Hayt, W. H. Jr & Buck, J. A. (2001). Engineering Electromagnetics. 6th Edition,
Toronto: McGraw Hill.
Hayt, W. H. Jr & Buck, J. A. (2012). Engineering Electromagnetics. 8th Edition,
Toronto: McGraw Hill.
Cheng, D. K. (2006). Field and Wave Electromagnetics. 2nd Edition, Hong Kong:
Tsinghua University Press.
David J. Griffiths. (2014). Introduction to Electrodynamics. 4th Edition, USA: Pearson.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น อาจารย์ ผู้ ส อนตามแบบประเมิ น รวมถึ ง ประเมิ น
ประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา
2. สังเกตการสอนของอาจารย์โดยผู้ร่วมทีมสอนในกรณีรายวิชามีอาจารย์สอนหลายคน หรือส่ง
ผู้สังเกตการณ์เข้าฟังการสอนของอาจารย์กรณีผู้สอนเดี่ยว
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน ทั้งนี้ให้ยึดวิธีการและแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือของผลที่ได้

3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปปัญหา และ
แนวทางแก้ไขการปรับปรุงการจัดการเรยนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2.
ปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาและความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสุ่ม
ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อที่ 1 กลยทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษามาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นําผลสังเกตการสอนจากข้อที่ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาเปรียบเทียบข้อมูลกับ
ข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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