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หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป       ๑ 
หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์     ๒ 
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หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา  ๑๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 
1.  รหสัและชือ่รายวิชา  :   10-044-205  ฟสิกิส์ 2 
            (Physics II) 
2.  จํานวนหน่วยกติ  :   3 (3-0- 6) 
3.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 
4.  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบรายวิชา 
  1)  ดร.นวัล บินหะยีนิยิ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 1 
หรือ ห้อง ST210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันสูง ช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  ๑) ดร.นวัล บินหะยีนิยิ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 1 
หรือ ห้อง ST210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันสูง ช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

  2)  อาจารย์อดินันท์ เจ๊ะซ ู
สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 1 
หรือ ห้อง ST210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันสูง ช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

  โทร.  089-9777375   E-mail.  a_jehsu@hotmail.com 
3)  อ.สิรินาถ  ชูประจง 
สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 1 
หรือ ห้อง ST210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันสูง ช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

  4)  อ.ณฐัชยา  จันทร์วิไชย 
สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 1 
หรือ ห้อง ST210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันสูง ช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปทีีเ่รยีน  :  ภาคการศกึษา 2/255๖ ชั้นปทีี่ ๑   
6.  รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น  :  ๑๐-0๔4-20๓  ฟิสกิส์ 1 
7.  รายวิชาทีต่้องเรียนควบคู่กนั  :  ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน   : ห้องเรียน ST ๔๑๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์  
9.  วันที่จัดทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสดุ:   ๑ ตุลาคม 2555 
 
    หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.   วัตถุประสงคข์องรายวิชา   :  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้าน
ต่าง ๆ ดังน้ี 

1.1  สามารถอธิบายและวิเคราะห์หลักการทางฟิสิกส์ในหัวข้ออันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทาง
แม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหลก็สถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา  การเคลื่อนที่แบบคล่ืน  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองต้น โครงสร้างอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

1.2  สามารถนําความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในชีวิตได้   
1.3  สามารถวิเคราะห์หลักการทางฟิสิกส์กับสิ่งรอบๆตัวได้ 
1.4  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ได้  
1.5  สามารถนําความรู้ทางด้านฟิสิกส์ไปใช้ในการเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  :  พัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับ 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรต่อรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตลอดจนนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอน สื่อ ให้มคีวามทันสมัย 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธบิายรายวิชา   

อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กสถิต 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา  การเคลื่อนที่แบบคลื่น  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ทฤษฎี
ควอนตัมเบ้ืองต้น โครงสร้างอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

 
2.  จํานวนชัว่โมงที่ใชต้่อภาคการศกึษา  :    
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย          4๘ ช่ัวโมง 
 จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ     - ช่ัวโมง 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง  ๙๖ ช่ัวโมง 
 จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา    - ช่ัวโมง  (สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา) 
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3.  จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ี่อาจารย์ใหค้ําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล    
 อาจารย์จัดเวลาให้คําแนะนําต่อนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มสัปดาหล์ะ 2 ช่ัวโมง 
3.1 วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 17.00 น. ห้อง....สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน 
1    หรือ ห้อง ST210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ช้ันสูง ช้ัน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   โทร... 089-9777375  
3.2  facebook;  http://www.facebook.com/groups/physicsPNU  เวลา 20.30 - 21.30 น. ทุก
วัน 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู ้

  
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรมที่
ต้องพฒันา(Ethics and 
Moral)  
1.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จัก

กาลเทศะ มสีมัมาคารวะ 

1. ให้ความสําคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 
๒. สอดแทรกคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การ
ส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

 

2.  ด้านความรู้ทีต่้องไดร้บั
(Knowledge) 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

1. การสอนแบบบรรยาย เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ให้นักศึกษาวิเคราะห์
ปัญหา 
2. บรรยายทฤษฏีพร้อมสื่อการ
นําเสนอ มอบหมายภาระงานใน
การค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม มี
การนําเสนอหน้าช้ันเรียนใน
หัวข้อที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา

จัดทํา 
4. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประเมินจากโครงงานท่ีนําเสนอ 
6. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน 
 

3.  ด้านทกัษะทางปญัญาทีต่้อง
พฒันา(Cognitive Skills)  
3.1 สามารถคน้คว้าหาความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิน่หรือ
แหล่งข้อมูลทีห่ลากหลายได้
ด้วยตนเอง 

1. กําหนดงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา 

๒. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบ
เรียงข้อมูลและนําเสนอให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถกูต้อง และให้
ความสําคัญในการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล 

 

๑. ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

4.  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ 1. สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้ ประเมินจากพฤติกรรมและการ
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การพฒันาผลการเรียนรู ้
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ระหว่างบคุคลและความ
รบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.๓ มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

เป็นอย่างดี 
2. มีความรับผดิชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

แสดงออกของนักศึกษาในการ
นําเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรยีน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

5.  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่้อง
พฒันา (Numerical  
Analysis, Communication  
and Information 
Technology Skills) 
5.๒ มีความสามารถในการ

วิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูลเชิงตัวเลข 

5.๕ สามารถใช้เครื่องคํานวณ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 

1. ส่งเสริมใหม้ีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
๒. สอนให้รูจ้ักใช้เครื่องคํานวณ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
๓. ประเมินจากการสังเกต 
๔. ประเมินจากเทคนิคการใช้

เครื่องมือการคํานวณ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม่กําหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
10-044-205 ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 

 - - -  - - -  - - - - -  - - -  - -  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   

 

สปัดาห ์
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏบิตักิาร 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

1 - ปฐมนิเทศ 
- แนะนําประมวลรายวิชา 

๓ - เตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยการ
แนะนํารายวิชา ชี้แจงการวัดผล 
ประเมินผล  ระเบียบวินัยในการเข้า
เรียนให้ตรงเวลา ระเบียบการแต่งกาย
ของนักศึกษา 

การสังเกต - ดร.นวัล  บินหะยีนิยิ 
- อ.อดินันท์ เจ๊ะซู 
- อ.สิรินาถ  ชูประจง 
- อ.ณัฐชยา  จันทร์วิไชย 

2-๓ บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต 
- ประจุไฟฟ้า 
- กฎของคูลอมบ์ 
- ศักย์ไฟฟ้า 
- สนามไฟฟ้า 
 

๖ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน  
 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
 

- อาจารย์อดินันท์ เจ๊ะซู 
 

๔-๕ บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแส 
ไฟฟ้ากระแสตรง 
- กระแสไฟฟ้า 
- ความต้านทานและสภาพต้านทาน 
- กฎของเคอร์ชอฟ 

๙ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน 
ทดสอบย่อยบทที่ ๑ 
 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- อาจารย์อดินันท์ เจ๊ะซู 
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สปัดาห ์
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏบิตักิาร 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

- วงจร RC 
- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
ไฟฟ้ากระแสสลับ 
- สมการไฟฟ้ากระแสสลับ 
- วงจร RLC 
- เรโซแนนซใ์นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

๖-๗ บทที่ 3 แม่เหล็กไฟฟ้า  
-สนามแม่เหลก็สถิต 
- สนามแม่เหลก็  
- การเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุไฟฟ้าใน
สนามแม่เหล็ก  
- แรงแม่เหล็กที่กระทําต่อตัวนําที่มีกระแส
ไหล สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา  
- แหล่งกําเนิดสนามแม่เหล็ก (กฎของบิ
โอต์-ซาวาร์ต, กฎของแอมแปร์)  
- การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า (กฎของฟา
ราเดย์, กฎของเลนส์)  
 

๖ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน 
ทดสอบย่อยบทที่ ๒ 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- อ.สิรินาถ  ชูประจง 
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สปัดาห ์
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏบิตักิาร 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

๘ บทที่ 4 คลื่น 
-องค์ประกอบของคลื่น 
-การจําแนกชนิดของคลื่น 
-สมบัติของคลืน่ 
 

๓ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน 
ทดสอบย่อยบทที่ ๓ 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- ดร.นวัล บินหะยีนิยิ 
 

๙ ทบทวนเนื้อหาบที่ ๑-๔ ๓ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ บทที ่๑-๔ 
 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- ดร.นวัล  บินหะยีนิยิ 
- อ.อดินันท์ เจ๊ะซู 
- อ.สิรินาถ  ชูประจง 
- อ.ณัฐชยา  จันทร์วิไชย 

๑๐ สอบกลางภาค - - สอบภาคทฤษฎี 1. ข้อสอบอัตนัย 
2. ข้อสอบปรนัย 

- ดร.นวัล  บินหะยีนิยิ 
- อ.อดินันท์ เจ๊ะซู 
- อ.สิรินาถ  ชูประจง 
- อ.ณัฐชยา  จันทร์วิไชย 

๑๑-๑๒ บทที่ ๕ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
- สเปกตรัมของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า  
- สมการความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและ
แม่เหล็กที่สําคญั 
 
 

๓ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน 
ทดสอบย่อยบทที่ ๔ 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- อ.สิรินาถ  ชูประจง 
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สปัดาห ์
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏบิตักิาร 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

๑๓-1๔ บทที่ ๖ ทัศนศาสตร์ 
- ธรรมชาติของแสง 
- การสะท้อนและการหักเห 
- กระจกโค้งและเลนส ์
- ทัศนูปกรณ์ 
- ความผิดปกติของนัยน์ตา 

๖ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน 
ทดสอบย่อยบทที่ ๕ 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- ดร.นวัล บินหะยีนิยิ 
 
 

๑๕-1๖ บทที่ ๗ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 
-การแผ่รังสขีองวัตถุดําและสมมติฐานของ
พลังค์ 
-ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 
-ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 
-สเปกตรัมแบบเส้น 
-ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
 

๖ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน 
ทดสอบย่อยบทที่ ๖ 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- อ.ณัฐชยา  จันทร์วิไชย 

1๗ บทที่ ๘ ฟิสิกสน์ิวเคลียร์ 
-นิวเคลียสและสมบัติของนิวเคลียส 
-พลังงานยึดเหนี่ยว 
-การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
 

๓ - บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมายการบ้าน 
ทดสอบย่อยบทที่ ๗ 

1. การสังเกต 
2. งานที่มอบหมาย 
๓. การบ้าน 
๔.ข้อสอบท้ายบท 
 

- อ.ณัฐชยา  จันทร์วิไชย 
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สปัดาห ์
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏบิตักิาร 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช ้

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

1๘ สอบปลายภาค - - สอบภาคทฤษฎี 1. ข้อสอบอัตนัย 
2. ข้อสอบปรนัย 

- ดร.นวัล  บินหะยีนิยิ 
- อ.อดินันท์ เจ๊ะซู 
- อ.สิรินาถ  ชูประจง 
- อ.ณัฐชยา  จันทร์วิไชย 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
  

ผลการเรยีนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สปัดาหท์ี่
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การประเมินผล 

1.2 การตรงต่อเวลาในการช้ันเรียนและการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1-8 และ 
10-17 

๑๐% 

2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 
3.4, 3.5, ๔.๔, ๕.๔ 

งานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

3.2 การทดสอบย่อยท้ายบท 4,6,๗,๘,๑๑,
1๓,๑๕,๑๗ 

๑๐% 

2.2, 2.4 การสอบกลางภาค ๙ ๓๕% 
2.2, 2.4 การสอบปลายภาค 1๘ ๓๕% 

รวม 100 % 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักที่ใชใ้นการเรียนการสอน   

เอกสารประกอบการสอนวิชา 05-004-20๖ ฟิสิกส์วิศวกรรม ๒ 
2.  เอกสารและข้อมูลสาํคญัทีน่กัศกึษาจําเปน็ต้องศึกษาเพิ่มเติม   

ไม่ม ี
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนําทีน่ักศกึษาควรศกึษาเพิ่มเติม 

พูนศักด์ิ สันติวิทยานนท์.  ไฟฟ้าและแม่เหลก็. [ม.ป.พ.]; 2544.  
พงศกร สุวรรณเดชา.  ฟิสิกส์ทั่วไป 2.  ปัตตานี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2537. 
Young H, FREEDMAN R.  ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาเล่ม 2.  แปลโดย ปิยพงษ์ สิทธิคง.  พิมพ์ครั้งที่ 3   

 กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินไดไชน่า; 2548. 
Young H, FREEDMAN R.  ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาเล่ม 3.  แปลโดย ปิยพงษ์ สิทธิคง.  พิมพ์ครั้งที่ 1   
 กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินไดไชน่า; 2551. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1.  กลยุทธก์ารประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

1.1  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา   
1.2  ผลการสอบ   

2.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน :  ประเมินจากผลการเรยีนของนักศึกษา  
3.   การปรบัปรุงการสอน  :   

3.1  การวิจัยในช้ันเรียน 
3.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
3.3  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา :  ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้
จัดให้มีการทดสอบระหว่างภาคเป็นระยะ เพ่ือประเมินนักศกึษามีการพัฒนาตามเป้าหมายที่คาดไว้หรือไม่  
5.  การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา :   

5.1  ปรับปรุงรายละเอียดสื่อการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 
5.2  จัดทําโปรแกรมการเรียนด้วยตนเอง เพ่ือเสริมความรู้ 
5.3  เพ่ิมเติมอาจารย์ผู้สอนตามความถนัดในแต่ละหัวข้อ  

 
        
       

ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวชิา 
 
 
 

ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร 
 
 
 
 


