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สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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๑ 
 

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวชิา 

 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการของแตล่ะรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด

ของหลักสูตร  ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา

ความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ  ที่นักศึกษาจะได้รับการ

พัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ใน

การเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่

จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนีย้ังก าหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี ้

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/วิทยาลัย       เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

ภาษาไทย        ๓๐๓๐๒๓๐๖  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า  

          ภาษาอังกฤษ                        Electromagnetic Engineering 

๒. จ านวนหน่วยกิต      ๓  (๓ – ๐ – ๖) หนว่ยกิต 

  บรรยาย ๓  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  ปฏิบัติ  ๐  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  ศกึษาด้วยตนเอง ๖  ช่ัวโมง/สัปดาห์         

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ๓.๑  ส าหรับหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชา เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๖) 

                  หลายหลักสูตร (หลักสูตรที่ใชร้ายวิชานีเ้ป็นรายวิชาเลือกทั่วไป /รายวิชาศกึษาทั่วไป) 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา 

                 วิชาศกึษาทั่วไป กลุ่มวชิา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                 วิชาเฉพาะ ( วชิาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ) 

                 วิชาเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

   นายทศพล มานะศรี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๔๑๐๕๐๐๐๓๙xxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  คุณวุฒิการศกึษา  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

 ๔.๒  อาจารย์ผูส้อน  

  นายทศพล มานะศรี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๔๑๐๕๐๐๐๓๙xxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  คุณวุฒิการศกึษา  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

 ภาคการศกึษา ๒ / ๒๕๕๙  ช้ันปีที่ ๑ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี
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๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

๘. สถานที่เรยีน  ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตัง้หลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน  

              ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

              นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ.................................................................) 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   

  วันที ่๑๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

จุดมุง่หมายของรายวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรูด้ังตอ่ไปนี้ 

๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีในการ 

ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

๑.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

๑.๓ เพื่อให้นักศึกษาบุรณาการองคค์วามรูส้ามารถท าโครงการ หรอืนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

๑.๔ เพื่อให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะและสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

๑.๕ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นขอ้มูล ระบบควบคุมจากแหล่งความรูท้ี่ทันสมัยได้ 
  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

วัตถุประสงค์ ข้อมูล/หลักฐาน วิธีการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

- -  - - 
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หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

 การวิเคราะห์เวคเตอร์ กฎของคูลอมบ์ ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความหนาแน่น ฟลั๊กซ์ไฟฟ้า กฎ
ของเก๊าส์ พลังงานและความต่างศักย์ ตัวน า ตัวกลาง และประจุไฟฟ้าสนามแม่เหล็กคงที่ แรงแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก 
และตัวเหนี่ยวน า การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กตามเวลา และสมการของแม็กซ์เวลล์ 
 The vector analysis, Coulomb’s law, electromagnetic field intensity, electric flux, 
Gauss’s law, energy and voltage, conductor, medium, electric charge in static magnetic field, 
magnetic force, magnetic materials, inductor, time-varying magnetic field and Maxwell’s 
equations. 

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
  

บรรยาย/ทฤษฎี สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

๔๕ - - ๗๕ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล (ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน  

และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหนา้) 

   การให้ค าปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับวิชานี้ ด าเนินการผ่าน ๒ ช่องทางคือ การให้ค าปรึกษาโดยตรงใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และการให้ค าปรึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชน่ Face book , e-mail ,Line เป็นรายบุคคล ประมาณสัปดาห์ละ ๐.๕ ช่ัวโมง 
 

 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

         ๑.๑.๑ มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 

         ๑.๑.๒ มีความเสียสละ มีเมตตา กรุณา และช่วยเหลอื 

        

              ๑.๒  วิธีการสอน 

                   ๑.๒.๑ บรรยายสอดแทรกความมีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 

     ๑.๒.๒ อภปิรายแบบมีส่วนความเสียสละ มเีมตตา กรุณา และช่วยเหลือ 
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 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

        ๑.๓.๑ การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเ้รียน 

     ๑.๓.๒ ประเมินจากการอภปิรายแบบมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑ ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

  ๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร 

                   ๒.๑.๒  มีความรู้และความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

                   ๒.๑.๓  เลือกใช้ความรูท้ี่ได้รับน าการในการด าเนินชีวติ 

 ๒.๒ วิธีการสอน 

                  ๒.๒.๑ บรรยาย มอบหมายงานและน าเสนอรายงาน 

๒.๒.๒ สอนโดยใช้หลักการพืน้ฐานทางด้านฟิสิกส์และการค านวณ  

๒.๒.๓ ยกโจทย์ ปัญหาตัวอย่าง ในเนื้อหารายวิชา กับชีวติประจ าวัน 

 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

๒ .๓. ๑ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

  ๒ .๓. ๒ ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 

๓. ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

                    ๓.๑.๑ สามารถบูรณาการความรูใ้นเรื่องสนามไฟฟ้าเพื่อแสวงหาความรู้ 

                    ๓.๑.๒ สามารถใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อวิเคราะหป์ัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไข

ที่สรา้งสรรค์                     

   ๓.๑.๓ มีความคิดสรา้งสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ 

 ๓.๒  วิธีการสอน 

     ๓.๒.๑  อภปิราย  วเิคราะห์  วิจารณ์และซักถาม 

     ๓.๒.๒  การฝึกปฏิบัติหลังจากศึกษาทฤษฎีแล้ว 

     ๓.๒.๓  ฝกึตั้งค าถามตอบค าถามอย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

            ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

     ๓.๓.๑ ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน    

       ๓.๓.๒ ประเมินค าตอบจากปัญหาในกรณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

      ๓.๓.๓ ประเมินจากการปฏิบัติ และสอบปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา 



มคอ.๓ 
 

๖ 
 

๔.๑.๑ มมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  

๔.๑.๒ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   

  ๔.๑.๓ สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายได้  

 ๔.๒ วิธีการสอน 

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมกลุ่มโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
       ๔.๒.๒ น าเสนองานในชั้นเรียน  

 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

           ๔.๓.๑ การอภปิรายร่วมกันในช้ันเรยีน 

  ๔.๓.๒ พฤติกรรมการมสี่วนรว่มในชั้นเรียน 

  ๔.๓.๓ ความส าเร็จของงานในแต่ละกลุ่มย่อย 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     ๕.๑.๑ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด การอ่าน เขียน 

และน าเสนอ 

     ๕.๑.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้น รวบรวม วเิคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล  

ได้อย่างเหมาะสม 

        ๕.๑.๓ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

     ๕.๑.๔ สามารถแปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ๕.๒  วิธีการสอน 

     ๕.๒.๑ การจัดท ารายงานและการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 

๕.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนสืบค้น วิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๕.๓.๑ ประเมินจากรูปเล่มรายงานและการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

  ๕.๓.๒ การส่งงานผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



มคอ.๓ 
 

๗ 
 

หมวดที่  ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๑ แนะน ารายวิชา 

- เนื้อหาการเรียน 

- การวัดและ

ประเมินผล 

 

๓ - - ชี้แจงเนื้อหา

เบือ้งต้นของราย 

วชิาแก่นักศกึษา 

- แจ้งเกณฑ์การ

วัดและประเมิน 

ผลแก่นักศกึษา 

- ทดสอบความรู้

เบือ้งต้นของผู้

นักศกึษา 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๓ มวีนิัยและความ

รับผิดชอบ 

- บรรยาย 

 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- แบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๘ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๒ พื้นฐานเบื้องต้น

การวิเคราะห์

เวคเตอร ์

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ

พื้นฐานเบือ้งต้น

การวเิคราะห์

เวคเตอร์ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและ

เป็นแบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้น

วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิด

สร้างสรรค์และสามารถ

คิดได้อยา่งเป็นระบบ

๓.๒  สามารถวเิคราะห์

ปัญหาและแก้ปัญหาได้

อย่างมเีหตมีผล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๙ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๓ กฎของคูลอมบ์ 

ความเข้ม

สนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า 

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ

กฎของคูลอมบ์ 

ความเข้ม

สนามแม่เหล็ก

ไฟฟา้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและ

เป็นแบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้น

วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิด

สร้างสรรค์และสามารถ

คิดได้อยา่งเป็นระบบ

๓.๒  สามารถวเิคราะห์

ปัญหาและแก้ปัญหาได้

อย่างมเีหตมีผล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มคอ.๓ 
 

๑๐ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

พัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการ

เรียนการสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการ

ประเมนิ 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๔ ความหนาแน่น และ 

ฟลั๊กซ์ไฟฟ้า 

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ 

ความหนาแนน่ 

และ ฟลั๊กซ์ไฟฟา้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและเป็น

แบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้นวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิดสร้างสรรค์

และสามารถคิดได้อยา่งเป็น

ระบบ๓.๒  สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาและ

แก้ปัญหาได้อยา่งมีเหตมีผล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้า

ชัน้เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัด

ท้ายบทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๑ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

พัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการ

เรียนการสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการ

ประเมนิ 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๕-๖ กฎของเก๊าส์ พลังงาน

และความต่างศักย์ 

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ

กฎของเก๊าส์ 

พลังงานและความ

ตา่งศักย ์

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและเป็น

แบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้นวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิดสร้างสรรค์

และสามารถคิดได้อยา่งเป็น

ระบบ๓.๒  สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาและ

แก้ปัญหาได้อยา่งมีเหตมีผล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้า

ชัน้เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัด

ท้ายบทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มคอ.๓ 
 

๑๒ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

พัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการ

เรียนการสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการ

ประเมนิ 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๗-๘ ตัวน า ตัวกลาง และ

ประจุไฟฟา้ 

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ

ตัวน า ตัวกลาง 

และประจุไฟฟา้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและเป็น

แบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้นวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิดสร้างสรรค์

และสามารถคิดได้อยา่งเป็น

ระบบ๓.๒  สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาและ

แก้ปัญหาได้อยา่งมีเหตมีผล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้า

ชัน้เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัด

ท้ายบทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ สอบกลางภาค 
 



มคอ.๓ 
 

๑๓ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๑๐-๑๑ สนามแม่เหล็กคงที่ 

แรงแม่เหล็ก สาร

แม่เหล็ก และตัว

เหนี่ยวน า 

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ

สนามแม่เหล็ก

คงที่ แรง

แมเ่หล็ก สาร

แมเ่หล็ก และตัว

เหนี่ยวน า 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและ

เป็นแบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้น

วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิด

สร้างสรรค์และสามารถ

คิดได้อยา่งเป็นระบบ

๓.๒  สามารถวเิคราะห์

ปัญหาและแก้ปัญหาได้

อย่างมเีหตมผีล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มคอ.๓ 
 

๑๔ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๑๒-๑๔ การเปลี่ยนแปลงของ

สนามแม่เหล็กตาม

เวลา และการ

ประยุกต์ 

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ

การเปลี่ยนแปลง

ของ

สนามแม่เหล็ก

ตามเวลา และ

การประยุกต ์

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและ

เป็นแบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้น

วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิด

สร้างสรรค์และสามารถ

คิดได้อยา่งเป็นระบบ

๓.๒  สามารถวเิคราะห์

ปัญหาและแก้ปัญหาได้

อย่างมเีหตมีผล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ 
 

๑๕ 
 

สัปดาห ์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวนชัว่โมง 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ที่

ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

กจิกรรมการจัดการเรียน 

การสอน 

สื่อการสอน (ถา้ม)ี 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมอืประเมิน 

 

ชื่อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

๑๕-๑๖ สมการของแม็กซ์

เวลล์ และตัวอย่าง

ประยุกต์ 

๓ - - นักศกึษาเข้าใจ

สมการของแม็กซ์

เวลล ์และ

ตัวอยา่งประยุกต ์

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.๑  มคีวามซื่อสัตย์ 

๑.๓ มรีะเบียบวนิัยและ

เป็นแบบอย่างท่ีดี  

๒.๓  มคีวามรู้และความ

เข้าใจในดา้น

วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

๓.๑  มคีวามคิด

สร้างสรรค์และสามารถ

คิดได้อยา่งเป็นระบบ

๓.๒  สามารถวเิคราะห์

ปัญหาและแก้ปัญหาได้

อย่างมเีหตมีผล 

๕.๑  สามารถวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิตัวเลขได้อย่า

ถูกต้อง 

- บรรยายก่อนท าใบงาน 

- กิจกรรมในชัน้เรียนท่ี

ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

สรุป 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินจาก

บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- ประเมินจาก

การบ้าน 

- แบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน 

- บันทึกการเข้าช้ัน

เรียน 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ทศพล  

มานะศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗ สอบปลายภาค 



มคอ.๓ 
 

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

๒.๑ การวัดผล 

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศกึษา 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

๑.๓, ๑.๔,๒.๓,๒.๔,๔.๔,๕.๓ การเข้าหอ้งเรียน การสง่งาน

มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐ 

 การสอบกลางภาค ๙   ๓๕ 

๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๒.๒,๓.๑,๔.๓,

๔.๓,๔.๔,๕.๒ 

รายงาน,น าเสนองาน ๑๖ ๑๐ 

 การสอบปลายภาค ๑๗ ๓๕ 
 

 ๒.๒ การประเมินผล 

 

ช่วงระดับคะแนน ระดับคะแนน 

๘๐ – ๑๐๐ A 

๗๕ – ๗๙ B+ 

๗๐ – ๗๔ B 

๖๕ – ๖๙ C+ 

๖๐ – ๖๔ C 

๕๕ – ๕๙ D+ 

๕๐ – ๕๔ D 

๐ – ๔๙ F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๓ 



มคอ.๓ 
 

๑๗ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

- วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า  , รศ. นิรันดร์ ค าประเสริฐ, ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๑. 

- Fundamental of Engineering Electromagnetics, David K. Cheng, Wesley Publishing Company, 

1993. 

  - เอกสารประกอบการสอน , อ. ทศพล มานะศรี, ๒๕๕๙ 

 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 - ไฟล์ Word ที่ใชป้ระกอบการสอนส าหรับนักศกึษาสามารถคัดลอกไปศกึษา ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

- ไฟล์ PDF ที่ใชป้ระกอบการสอนส าหรับนักศกึษาสามารถคัดลอกไปศกึษา ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

- ไฟล์ PowerPoint ที่ใชป้ระกอบการสอนส าหรับนักศกึษาสามารถคัดลอกไปศกึษา ค้นคว้าเพิ่มเติม

ได้ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- ต ารา วารสารและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เชน่ Wikipedia Google.com 

ค าอธิบายศัพท์ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศกึษา ได้ดังนี้ 

  แบบประเมินรายวิชา 

           การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 

           การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

           ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

            อื่นๆ (ระบุ).... 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

          แบบประเมินผู้สอน 

           ผลการสอบ 

           การทวนสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ 

           การประเมนิโดยคณะกรรมการประเมินขอ้สอบ 

           การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมการสอน 

http://library.pit.ac.th/iLiB/index.php?nu=showcat&emp_num=1&emp_db=1001_books&list=3&list_list=emp_001&list_u=asc&emp_search=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%2F+


มคอ.๓ 
 

๑๘ 
 

           อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

๓.  กลไกการปรับปรุงการสอน 

           สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

           การวิจัยในช้ันเรยีน 

           อื่นๆ (ระบุ)................................. 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชาของนักศึกษา 

           มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา          

โดยตรวจสอบ  ขอ้สอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

           การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการประจ า

คณะ 

           การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

อื่นๆที่ไม่ใชอ่าจารย์ประจ าหลักสูตร 

            อื่นๆ (ระบุ)..... ................................................................................................................. 

 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ ๔ 

           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผูส้อนโดยนักศกึษา 

           ปรับปรุงรายวิชาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 

           อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 
 


