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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๔ อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ
SCPY504 Thermodynamics and Statistical Physics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. รศ.ดร. วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wtriampo@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. รศ.ดร. วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wtriampo@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑
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๒

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ เขาใจหลักการทางอุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติสามารถนําไปใชในการอธิบาย
ปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นในโลกได
๑.๒ เขาใจพื้นฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับเทอรโมไดนามิคสมหภาค และ ทฤษฎีพื้นฐานของการ
เปลี่ยนรูปของสสารโดยใชหลักการทางฟสิกสเชิงสถิติในการอธิบาย
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
สถิติของระบบหลายอนุภาค อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ ปริมาณมหัพภาค การประยุกตของอุณ
หพลศาสตร ทฤษฎีอองซอมเบลอ สมดุลเฟส ระบบอนุภาคที่มีอันตรกริยาตอกัน ทฤษฎีจลนของการ
ขนสง สถิติเชิงควอนตัม ระบบเฟอรมิ ระบบโบส
Statistics of systems of particles, statistical thermodynamics, macroscopic
properties, applications of thermodynamics, ensemble theory, phase equilibrium,
systems of interacting particles, kinetic theory of trasport process, quantum statistics,
Fermi systems, Dirac systems
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห และนักศึกษาจองวัน
เวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา
๓.๒ สําหรับนักศึกษาที่ตองการปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา ไดมีการพูดคุยและจัดติวเนื้อหาเพิ่ม
เปนรายบท

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๓

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององค กร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชีพ สามารถจัด การป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง

มคอ.๓

๔

๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
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๕

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็ บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการ

อาจารยผูสอน

มคอ.๓

ที่

๑-๒
๓
๔-๕
๖

๗-๘

บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
ดวย
และสื่อที่ใช
ตนเอง
The Statistical Basis of
๖
๐
๑๒ บรรยาย
Thermodynamics
Elements of
Ensemble Theory
The Canonical
Ensemble
The Grand Canonical
Ensemble
Formulation of
Quantum Statistics

๙ สอบกลางภาค
๑๐-๑๑ The Theory of Simple
๑๒

Gases
Ideal Bose Systems

๑๓

Ideal Fermi Systems

๑๔-๑๕ Phrase Transitions:
Criticality,
Universality, and
Scaling

๑๖

๖

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู

๓

๐

๖

๖

๐

๑๒

๓

๐

๖

๖

๐

๑๒

๐
๖

๐
๐

๐
๑๒

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๖

๐

๑๒

๐
๔๒

๐
๐

๐
๘๔

รศ.ดร. วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
รศ.ดร. วรรณพงษ
บรรยาย
เตรียมโพธิ์
รศ.ดร. วรรณพงษ
บรรยาย
เตรียมโพธิ์
รศ.ดร. วรรณพงษ
บรรยาย
กรณีศึกษา และ เตรียมโพธิ์

มอบหมายงาน
รศ.ดร. วรรณพงษ
บรรยาย
กรณีศึกษา การ เตรียมโพธิ์
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บรรยาย
บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา
บรรยาย

รศ.ดร. วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
รศ.ดร. วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
รศ.ดร. วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
รศ.ดร. วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

๑

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒

วิธีการประเมิน

ผลสอบกลางภาค
ผลสอบปลายภาค
๒
๑.๑
พฤติกรรมในชั้นเรียนและการเขาฟง
บรรยาย วิธีถามตอบ เวลาในการเขา
หองเรียน และเวลาในการสงงาน การไม
ลอกผลงงานกันหรือของผูอื่น
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ การมีสวนรวมในงานกลุม พฤติกรรม
,๕.๑ ,๕.๒
การทํางาน การอภิปราย การนําเสนอ
ผลงาน และผลงานที่ไดรับมอบหมาย
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๗

สัปดาหที่
ประเมิน
๙ ,๑๖

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๘๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Statistical Mechanics, R. K. Pathria, P. D. Beale; Elsevier, 3rd Ed. (2011)
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ดูจาก WEB www.ilearnsci.com

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
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๘

๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๐๗ พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก
SCPY507 Classical Electrodynamics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. ผศ.ดร. ธนากร
โอสถจันทร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: sctos๑@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. ผศ.ดร. ธนากร
โอสถจันทร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: sctos๑@gmail.com
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

๑
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๒

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ เขาใจรายละเอียดของพลศาสตรไฟฟาคลาสิก
๑.๒ สามารถอธิบายและประยุกตใชพลศาสตรไฟฟาคลาสิกในงานทางดานฟสิกส
๑.๓ ตระหนักถึงแนวโนมการพัฒนาของพลศาสตรไฟฟาคลาสิก
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางของสมการของแมกซเวลล ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ปญหาคาที่ขอบและฟงกชันกรีน
คําตอบของสมการคลื่นในระบบพิกัดแบบตาง ๆ ความรูพื้นฐานของโพราไรเซชันของวัสดุ การแพร
ของคลื่นในตัวกลางชนิดแอนไอโซทรอป สมบัติเชิงวิเคราะหของคาสภาพยอมและคาสภาพใหซึมได
การดูดกลืนและการปลอยรังสีแมเหล็กไฟฟาในสาร ทฤษฎีการกระเจิง
Structure of Maxwell's equations, special theory of relativity, boundary value
problems and Green's function, wave solutions in various coordinate systems,
introduction of material polarization of matter, wave propagation in anisotropic
medium, analytic properties of permittivity and permeability, absorption and
emission of electromagnetic radiation in matter, scattering theory
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล
๓.๓ นักศึกษาสามารถนัดวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๓

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
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๔

๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น

มคอ.๓

๕

๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

โครงสรางของสมการ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖ บรรยาย

อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

๒

หัวขอ

ของแมกซเวลล
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

๖

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓

๐

๖

ปญหาคาที่ขอบและ
ฟงกชันกรีน

๖

๐

๑๒

คําตอบของสมการ
คลื่นในระบบพิกดั แบบ
ตาง ๆ
ความรูพื้นฐานของโพ
ราไรเซชันของวัสดุ

๓

๐

๖

๓

๐

๖

การแพรของคลื่นใน
ตัวกลางชนิดแอนไอโซ
ทรอป
๙ สอบกลางภาค
๑๐-๑๑ สมบัติเชิงวิเคราะห
ของคาสภาพยอมและ
คาสภาพใหซึมได
๑๒-๑๓ การดูดกลืนและการ
ปลอยรังสี
แมเหล็กไฟฟาในสาร
๑๔-๑๕ ทฤษฎีการกระเจิง

๖

๐

๑๒

๐
๖

๐
๐

๐
๑๒

๖

๐

๑๒

๖

๐

๑๒

๐
๔๒

๐
๐

๐

๓-๔

๕

๖

๗-๘

๑๖

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง

๘๔

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
กรณีศึกษา
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
การอภิปรายกลุม
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
มอบหมายงาน
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
การอภิปรายกลุม
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
มอบหมายงาน
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
การอภิปรายกลุม
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
มอบหมายงาน
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
การอภิปรายกลุม
บรรยาย
กรณีศึกษา และ
มอบหมายงาน

อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร

ผศ.ดร.
โอสถจันทร

ธนากร
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

๗

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑

วิธีการประเมิน

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒

ผลสอบกลางภาค
ผลสอบปลายภาค
๒
๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การมีสวนรวมในงานกลุม การอภิปราย
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
การนําเสนอผลงานและผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

สัปดาหที่
ประเมิน
๙ ,๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
John D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd Ed., John Wiley&Sons,
Inc., New York, 1998
David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics,. 3rd Ed., Prentice
Hall Inter., New Jersey, 1999
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๘๐%
๒๐%
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๘

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๓๑ รังสีคอสมิก
SCPY531 Cosmic Rays
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ศ. ดร. เดวิด จอหน รูฟโฟโล
๔.๒ อาจารยผูสอน ศ. ดร. เดวิด จอหน รูฟโฟโล และ อ. ดร. อเลฮานโดร ซาอิส ริเบรา
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๑-๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ วิเคราะหกระบวนการในการกําเนิดรังสีคอสมิกจากกาแล็กซี อนุภาคพลังงานสูงจาก
ดวงอาทิตย แหลงกําเนิดรังสีคอสมิกอื่น ๆ
๑.๒ วิเคราะหกระบวนการทางฟสิกส เชน สัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสอนุภาค การเรงอนุภาค
การขนสงอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศ ที่เกี่ยวของกับรังสีคอสมิก

มคอ.๓

๒

๑.๓ สังเคราะหผลกระทบของรังสีคอสมิกตอสภาพอวกาศและตัวอยางวิธีการตรวจวัดการ
อนุภาคพลังงานสูง
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ภาพรวมของรั งสี ค อสมิ ก ทฤษฎี สัม พั ท ธภาพพิ เศษ ฟ สิ กส อนุ ภ าค กลไกการเร งอนุ ภ าค
พลังงานสูงในอวกาศ แหลงกําเนิดอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย อนุภาคพลังงานสูงอื่นๆ ในและ
รอบๆ ระบบสุริยะ แหลงกําเนิดรังสีคอสมิกจากภายในและภายนอกกาแล็กซี การวัดอนุภาค การ
ขนสงอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศ จักรวาลวิทยา งานวิจัยดานรังสีคอสมิก
Overview of cosmic rays, special relativity, elementary particle physics,
acceleration of energetic particles in space, origin of solar energetic particles, other
energetic particles in and around the solar system, origin of galactic and extragalactic
cosmic rays, particle detection, transport of energetic particles in space, cosmology,
cosmic-ray research
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม

มคอ.๓

๓

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล

มคอ.๓

๔

๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล

มคอ.๓

๕

๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑-๒

ภาพรวมของรังสี

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๖
๐
๑๒ บรรยาย

อาจารยผูสอน

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๖

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

คอสมิก

๓

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
พิเศษ

๓

๐

๖

ฟสิกสอนุภาค

๖

๐

๑๒

ปฏิกิริยาของรังสี
คอสมิกในบรรยากาศ
โลก
กลไกการเรงอนุภาค
พลังงานสูงในอวกาศ

๓

๐

๖

๓

๐

๖

๘
๙

สอบกลางภาค
อนุภาคพลังงานสูงจาก
ดวงอาทิตย และใน
และรอบๆ ระบบสุริยะ

๐
๓

๐
๐

๐
๖

๑๐

แหลงกําเนิดรังสี
คอสมิกจากกาแล็กซี
จักรวาลวิทยา

๓

๐

๓

แหลงกําเนิดรังสี
คอสมิกจากนอก

๓

๔-๕
๖

๗

๑๑

๑๒

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

กรณีศึกษา การ
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศ. ดร. เดวิด จอหน
บรรยาย
กรณีศึกษา และ รูฟโฟโล
การอภิปรายกลุม
ศ. ดร. เดวิด จอหน
บรรยาย
รูฟโฟโล
ศ. ดร. เดวิด จอหน
บรรยาย
กรณีศึกษา และ รูฟโฟโล

มอบหมายงาน
ศ. ดร. เดวิด จอหน
บรรยาย
กรณีศึกษา การ รูฟโฟโล
สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บรรยาย
กรณีศึกษา
อภิปรายกลุม

อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา

๖

บรรยาย

๐

๖

อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา
อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา

๐

๖

บรรยาย
กรณีศึกษา
อภิปรายกลุม
บรรยาย
อ. ดร. อเลฮานโดร
กรณีศึกษา การ ซาอิส ริเบรา

มคอ.๓

สัปดาห
ที่

หัวขอ

๗

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กาแล็กซี

อาจารยผูสอน

สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑๓

การวัดอนุภาค

๓

๐

๖

๑๔

การขนสงอนุภาค
พลังงานสูงในอวกาศ

๓

๐

๖

๑๕

จักรวาลวิทยา
งานวิจัยดานรังสี
คอสมิก
สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๓

๐

๖

๐
๔๒

๐
๐

๐

๑๖

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒

๒

๑.๑

บรรยาย
กรณีศึกษา และ
มอบหมายงาน
บรรยาย
กรณีศึกษา
อภิปรายกลุม
บรรยาย

อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา
อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา
อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา

๘๔

วิธีการประเมิน

ผลสอบกลางภาค
ผลสอบปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียนและการเขาฟง
บรรยาย เวลาในการเขาหองเรียน และ
เวลาในการสงงาน การไมลอกผลงงาน
กันหรือของผูอื่น

สัปดาหที่
ประเมิน
๘, ๑๖

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๖๐%

๑๐%

มคอ.๓

กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

๓

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ การบาน และผลงานที่ไดรับมอบหมาย
,๕.๑ ,๕.๒
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๘

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๓๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Cravens, T., Physics of Solar System Plasmas, 1st edition, Cambridge
University Press, 2004
Longair, M. S., High Energy Astrophysics, 2nd edition, Cambridge
University Press, 1992
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
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๙

หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๓๕ สัมพัทธภาพทั่วไป
SCPY535 General Relativity
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ศ. ดร. เดวิด จอหน รูฟโฟโล
๔.๒ อาจารยผูสอน ศ. ดร. เดวิด จอหน รูฟโฟโล และ อ. ดร. อเลฮานโดร ซาอิส ริเบรา
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของสัมพัทธภาพทั่วไป อัน
ไดแก แมนิโฟลด เทนเซอร เมตริก ขนสงขนาน ระยะทางที่สั้นที่สุดบนพื้นผิว ความโคง โคแวเรียนซ
ทั่วไป ความโนมถวงคือการโคงของกาลอวกาศ สมการสนามของไอนสไตน ความโนมถวงเชิงเสน คลื่น
ความโนมถวง ขอจํากัดเชิงนิวตัน การยืดหดของเวลาทางความโนมถวง คําตอบสมการของชวารสชิลด
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๒

การทดสอบแบบดั้งเดิม คําตอบภายใน หลุมดํา การแกปญหาเชิงจักรวาลวิทยา จักรวาลวิทยา
กายภาพ
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงสัมพัทธ
ภาพทั่วไปไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงสัมพัทธภาพทั่วไป ได
อยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
แมนิ โฟลด เทนเซอร เมตริ ก ขนส งขนาน ระยะทางที่สั้น ที่สุด บนพื้น ผิว ความโคง โคแว
เรียนซทั่วไป ความโนมถวงคือการโคงของกาลอวกาศ สมการสนามของไอนสไตน ความโนมถวงเชิง
เสน คลื่นความโนมถวง ขอจํากัดเชิงนิวตัน การยืดหดของเวลาทางความโนมถวง คําตอบสมการของ
ชวารสชิลด การทดสอบแบบดั้งเดิม คําตอบภายใน หลุมดํา การแกปญหาเชิงจักรวาลวิทยา จักรวาล
วิทยากายภาพ
Manifolds, tensors, metric, parallel transport, geodesics, curvature, general
covariance, gravity as space-time curvature, Einstein's field equation, linearized
gravity, gravitational waves, Newtonian limit, gravitational time dilation, Schwarzshild
solution, classical tests, interior solution, black holes, cosmological solution, physical
cosmology
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
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๔

๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมีสวนรว มในการอภิ ป รายในชั้น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
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๕

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน

อาจารยผูสอน
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บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา การสอนและสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๑ แมนิโฟลด เทน
๓
๐
๖ Lecture
เซอร เมตริก
ขนสงขนาน
ระยะทางที่สั้น
ที่สุดบนพื้นผิว
๒-๕ ความโคง โคแว ๑๒
๐
๒๔ Lecture/Practice/
เรียนซทั่วไป
Homework
ความโนมถวง
คือการโคงของ
กาลอวกาศ
๖-๘ สมการสนาม
๙
๐
๑๘ Lecture/Practice/
ของไอนสไตน
Homework
ความโนมถวง
เชิงเสน คลื่น
ความโนมถวง
ขอจํากัดเชิงนิว
ตัน การยืดหด
ของเวลาทาง
ความโนมถวง
๙ สอบกลางภาค
๐
๐
๐
๑๐-๑๑ คําตอบสมการ
๖
๐
๑๒ Lecture/Practice/
ของชวารสชิลด
Homework
การทดสอบ
แบบดั้งเดิม
คําตอบภายใน
๑๒-๑๔ หลุมดํา การ
๙
๐
๑๘ Lecture/Practice/
แกปญหาเชิง
Homework
จักรวาลวิทยา
จักรวาลวิทยา
กายภาพ

๖

ที่

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

ศ. ดร. เดวิด จอหน
รูฟโฟโล

อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา

อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา
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สัปดาห
ที่

๑๕
๑๖

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน
อาจารยผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา การสอนและสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
หัวขอชั้นสูง
๓
๐
๖ Lecture
อ. ดร. อเลฮานโดร
ซาอิส ริเบรา
สอบปลายภาค
๐
๐
๐
๘๔
รวมจํานวน
๔๒
๐
ชั่วโมงตลอด
ภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๗

วิธีการประเมิน

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

สัปดาหที่
ประเมิน
๙, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๖๐%
๑๐%

๓๐%
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๘

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Wald, R. M., General Relativity (Chicago: U. of Chicago Press), 1984
Weinberg, S., Gravitation and Cosmology: Principles and Applications
of the General Theory of Relativity (New York: Wiley), 1972
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.sciencedirect.com
www.scopus.com

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
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๙

๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๖๑ ชีวฟสิกสมูลฐาน
SCPY561 Fundamentals of Biophysics
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร. ชรินทร โหมดชัง
๔.๒ อาจารยผูสอน รศ.ดร. ชรินทร โหมดชัง
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของชีวฟสิกสมูลฐาน อัน
ไดแก ปรากฏการณเชิงชีวฟสิกสและชีววิทยา เทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรสถิติของชีวโมเลกุล
กระบวนการขนสงในเซลล ความแปรปรวนในระบบสิ่งมีชีวิต ชีวฟสิกสของระบบประสาท ฟสิกสของ
การเดินทางของมนุษย โครงขายซับซอน ระบาดวิทยาเบื้องตน พลศาสตรวิวัฒนาการเบื้องตน
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๒

๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงชีวฟสิกส
มูลฐานไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงชีวฟสิกสมูลฐาน ได
อยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ปรากฏการณเชิงชีวฟสิกสและชีววิทยา เทอรโมไดนามิกสและกลศาสตรสถิติของชีวโมเลกุล
กระบวนการขนสงในเซลล ความแปรปรวนในระบบสิง่ มีชีวิต ชีวฟสิกสของระบบประสาท ฟสิกสของ
การเดินทางของมนุษย โครงขายซับซอน ระบาดวิทยาเบื้องตน พลศาสตรวิวัฒนาการเบื้องตน
Biological and biophysical phenomena, thermodynamics and statistical
mechanics of biomolecules, transport processes in cells, fluctuations in living
systems, neuro-biophysics, physics of human travelling, complex networks,
introduction to epidemiology, introduction to evolutionary dynamics
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
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๓

๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององค กร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัด การปญ หาทางคุณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
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๔

๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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๕

๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑-๒

ปรากฏการณเชิงชีว
ฟสิกสและชีววิทยา

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๖
๐
๑๒ บรรยาย

อาจารยผูสอน

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๓-๔ ระบาดวิทยาเบื้องตน
๖
๐
๑๒ บรรยาย
กรณีศึกษา และ
การสืบคนขอมูล
ผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕-๖ แบบจําลองโรคระบาด
๖
๐
๑๒ บรรยาย การ
อภิปรายกลุม
และนําเสนอ
งานวิจัย
๗-๘ ความแปรปรวนใน
๖
๐
๑๒ บรรยาย
ระบบสิง่ มีชีวิต และ
กรณีศึกษา และ
กระบวนการขนสงใน
มอบหมายงาน
เซลล
๙ สอบกลางภาค
๐
๐
๐
๑๐-๑๑ โครงขายซับซอน
๖
๐
๑๒ บรรยาย และ
กรณีศึกษา
๑๒-๑๓ ฟสิกสของการเดินทาง
๖
๐
๑๒ บรรยาย และ
ของมนุษย
อภิปรายกลุม
๑๔-๑๕ แบบจําลองการ
๖
๐
๑๒ บรรยาย การ
เคลื่อนที่ของมนุษย
อภิปรายกลุม
และนําเสนอ
งานวิจัย
๑๖ พลศาสตรวิวัฒนาการ
๓
๐
๖ บรรยาย และ
เบื้องตน
กรณีศึกษา
๑๗ สอบปลายภาค
๐
๐
๐
๙๐
รวมจํานวนชั่วโมง
๔๕
๐
ตลอดภาคการศึกษา

๖

อาจารยผูสอน

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร

รศ.ดร.
โหมดชัง

ชรินทร
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

วิธีการประเมิน

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๗

สัปดาหที่
ประเมิน
๙ ,๑๗
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
R. M. J. Cotterill, Biophysics: an introduction, John Wiley & Sons, Inc.,
2002.
M. J. Keeling and P. Rohani, Modeling infectious diseases in humans
and animals, Princeton University Press, 2008.

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๕๐%
๒๕%

๒๕%
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๘

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๘๒ การสํารวจทางธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
SCPY582 Geophysical Prospecting: Electromagnetic Methods
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร. ภูวิศ อมาตยกุล
๔.๒ อาจารยผูสอน
อ.ดร. ภูวิศ อมาตยกุล
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของการสํารวจทางธรณี
ฟสิกสดวยวิธีคลื่นแมเหล็กไฟฟา อันไดแก สมบัติทางไฟฟาของหิน ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา วิธี
แมกนีโตเทลลูริกซ วิธีคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบบโดเมนความถี่และโดเมนเวลา เรดารตรวจใตพื้นดิน
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๒

๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงการสํารวจ
ทางธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงการสํารวจทางธรณี
ฟสิกสดวยวิธีคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
สมบั ติ ท างไฟฟ า ของหิ น ทฤษฎี ค ลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า วิ ธี แ มกนี โ ตเทลลู ริ ก ซ วิ ธี ค ลื่ น
แมเหล็กไฟฟาแบบโดเมนความถี่และโดเมนเวลา เรดารตรวจใตพื้นดิน
Electrical properties of rocks, electromagnetic theory, magnetotellurics
method, frequency-domain and time-domain electromagnetic methods, ground
penetrating radar
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
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๓

๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
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๔

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
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๕

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑-๒
๓-๕
๖-๗

สมบัติทางไฟฟาของ
หิน
ทฤษฎีคลื่น
แมเหล็กไฟฟา
วิธีแมกนีโตเทลลูริกซ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
อ.ดร. ภูวิศ
๖
๐
๑๒ บรรยายและงานมอบหมาย
อมาตยกุล

๙

๐

๑๘

บรรยายและงานมอบหมาย

อ.ดร. ภูวิศ
อมาตยกุล

๖

๐

๑๒

บรรยายและงานมอบหมาย

อ.ดร. ภูวิศ
อมาตยกุล
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

(๑)
๘ สอบกลางภาค
๙ วิธีแมกนีโตเทลลูริกซ
(๒)
๑๐-๑๒ วิธีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
แบบโดเมนความถี่
และโดเมนเวลา
๑๓-๑๕ เรดารตรวจใตพื้นดิน
๑๖

สอบปลายภาค
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๓

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

๖

๐
๓

๐
๐

๐
๖

๙

๐

๑๘

๙

๐

๑๘

๐
๔๒

๐
๐

๐

บรรยาย ปฏิบัติ
มอบหมาย
บรรยาย ปฏิบตั ิ
มอบหมาย
บรรยาย ปฏิบัติ
มอบหมาย

อาจารย
ผูสอน

และงาน อ.ดร.

ภูวิศ

และงาน อ.ดร.

ภูวิศ

และงาน อ.ดร.

ภูวิศ

อมาตยกุล
อมาตยกุล

อมาตยกุล

๘๔

วิธีการประเมิน

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
,๕.๑ ,๕.๒
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง

สัปดาหที่
ประเมิน
๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๗๐%
๑๐%

๒๐%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

๗

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Everett, M. E. (2013). Near-Surface Applied Geophysics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Simpson, F. and Bahr, K. (2005). Practical Magnetotellurics. Cambridge:
Cambridge University Press.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Chave, A. D. and Jones, A. G. (eds) (2012). The Magnetotelluric Method:
Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Strack, K. M. (1999). Exploration with Deep Transient Electromagnetics.
Elsevier.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Richard C. Aster, Brian Borchers, and Clifford H. Thurber (2018). Parameter
Estimation and Inverse Problems: Elsevier.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
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๘

๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูส อน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๘๓ การสํารวจทางธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือน
SCPY583 Geophysical Prospecting: Seismic Methods
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร. สุทธิพงษ นอยสกุล
๔.๒ อาจารยผูสอน อ.ดร. สุทธิพงษ นอยสกุล
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของการสํารวจทางธรณี
ฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือน อันไดแก ทฤษฎีสภาพยืดหยุน คลื่นไหวสะเทือน การเก็บขอมูลคลื่น
ไหวสะเทือน การประมวลผลขอมูลคลื่นไหวสะเทือน การหาโครงสรางของโลกดวยคลื่นไหวสะเทือน

๑
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๒

๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงการสํารวจ
ทางธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือนไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงการสํารวจทางธรณี
ฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือน ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี ส ภาพยืดหยุน คลื่ น ไหวสะเทือน การเก็บ ขอมูล คลื่น ไหวสะเทือน การประมวลผล
ขอมูลคลื่นไหวสะเทือน การหาโครงสรางของโลกดวยคลื่นไหวสะเทือน
Elastic theory, seismic wave, seismic data acquisition, seismic data processing,
seismic imaging
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององค กร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชีพ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
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๓

๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

มคอ.๓

๔

๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๕

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ จั ดการสอนผ านเครื่องมื อ สารสนเทศ อาธิ เช น Google Classroom ให
นักศึกษามีการทบทวนความรูหลังการเรียนแตละบทเรียนโดยใช google form เพื่อใหนักศึกษามี
ความคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๖
๐
๑๒ Lecture/Practice/Homework อ.ดร.

๑-๒

ทฤษฎีสภาพ
ยืดหยุน

๓-๕

คลื่นไหว
สะเทือน

๙

๐

๑๘

๖-๗

การเก็บขอมูล

๖

๐

๑๒

สุทธิพงษ
นอยสกุล
Lecture/Practice/Homework อ.ดร.
สุทธิพงษ
นอยสกุล
Video / Google Classroom/ อ.ดร.
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

คลื่นไหว
สะเทือน(๑)
๘ สอบกลางภาค
๙ การเก็บขอมูล
คลื่นไหว
สะเทือน(๒)
๑๐-๑๒ การ
ประมวลผล
ขอมูลคลื่นไหว
สะเทือน
๑๓-๑๕ การหา
โครงสรางของ
โลกดวยคลื่น
ไหวสะเทือน
๑๖ สอบปลายภาค
รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอด
ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
สุทธิพงษ
Google form
นอยสกุล

๐
๓

๐
๐

๐
๖

Video / Google Classroom/ อ.ดร.
สุทธิพงษ
Google form

นอยสกุล

๙

๐

๑๘

Video / Google Classroom/ อ.ดร.
สุทธิพงษ
Google form

นอยสกุล

๙

๐

๑๘

Video / Google Classroom/ อ.ดร.
สุทธิพงษ
Google form

นอยสกุล

๐
๔๒

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

๖

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

๐
๐

๐
๘๔

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สอบยอย และ สอบปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง

๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๗๐%
๑๐%

มคอ.๓

กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ การสอบปากเปลา
,๕.๑ ,๕.๒
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๗

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Stein, S., and Wysession, M., 2003, An introduction to seismology, Earthquake,
and Earth structure, Blackwell Publishing.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Lillie, R. J., 1999. Whole earth geophysics: an introductory textbook for geologist
and geophysics (Prentice Hall).
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
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๘

๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๙๖ สัมมนาในวิชาฟสิกส ๑
SCPY596 Seminar in Physics I
๒. จํานวนหนวยกิต
๑(๑-๐-๒) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๒. อ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๓. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
๔. ผศ.ดร. สุจินต
สุวรรณะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปที่ ๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน

๑
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๒

-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ สามารถคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะใหสัมมนาไดครบถวน
๑.๒ เขาใจงานที่นําเสนออยางครบถวนและถองแท
๑.๓ สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ผูฟงเขาใจไดงาย
๑.๔ สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเมื่อไมเขาใจ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หัวขอวิจัยทั่วไปในฟสิกส การคนควาเอกสารทางวิชาการ การอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตอง
เหมาะสม
General research topics in physics, literature review, proper referencing
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๑
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๒
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๓

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูแ ละความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
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๔

๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๒ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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๕

๔.๓.๒ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพื่อฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห
ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน
๕.๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
๕.๓.๓ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

การเสนอผลงานวิจัย

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
อาจารยผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
อ.ดร.
กริษณุ
๑
๐
๒ บรรยาย
กรณีศึกษา การ ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.

กิตติวิทย
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สัปดาห
ที่

๒

หัวขอ

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑

๖

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช

อาจารยผูสอน

สืบคนขอมูลผาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ

๑

๐

๒

ฟงบรรยาย
กรณีศึกษา

๑๓

๐

๒๖

การสัมมนาและ
การนําเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา

๑๕

๐

๓๐

วิธีการประเมิน

๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
ผลงานที่ไดรับ
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

สัปดาหที่
ประเมิน
๓-๑๕

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๙๐%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

ผูอื่น ความถูกตองในการอางอิงผลงาน
ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ
ขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและความ
เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒
๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม
ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ
เขารวมสัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และ
ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน-การสงงาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๗

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.sciencedirect.com
www.scopus.com

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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๘

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๕๙๗ สัมมนาในวิชาฟสิกส ๒
SCPY597 Seminar in Physics Ii
๒. จํานวนหนวยกิต
๑(๑-๐-๒) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๔.๒ อาจารยผูสอน
๑. อ.ดร. อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: asaizrivera@gmail.com
๒. อ.ดร. กริษณุ
ทิวากรศศิธร
สถานที่ติดตอ : ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
e-mail: kritsanu.tiv@mahidol.ac.th
๓. รศ.ดร. กิตติวิทย
มาแทน
๔. ผศ.ดร. สุจินต
สุวรรณะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตนและภาคปลาย ชั้นปที่ ๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) SCPY๕๙๖ Seminar in Physics I
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
-

๑
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๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

๒

-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ สามารถคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะใหสัมมนาไดครบถวน
๑.๒ เขาใจงานที่นําเสนออยางครบถวนและถองแท
๑.๓ สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ผูฟงเขาใจไดงาย
๑.๔ สามารถรับฟงและทําความเขาเนื้อหาในสัมมนา และสามารถตั้งคําถามไดเมื่อไมเขาใจ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หั วขอวิจั ยที่ กําลั งเป น ที่ สนใจในดานฟ สิกส การเขียนเคาโครงงานวิจัย ความซื่อสัตยทาง
วิชาการ
Current research topics in physics, research proposal writing, academic
integrity
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๑
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๒
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ ถานักเรียนมีปญหา อาจารยจะจัดเวลาใหคําปรึกษา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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๓

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
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๔

๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๒ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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๕

๔.๓.๒ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน และในการเขารวม
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จัดใหมีรายวิชาสัมมนา เพื่อฝกทักษะในการสืบคน เก็บรวมรวบ วิเคราะห
ประมวลผล และนําเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับการมอบหมายในชั้นเรียน
๕.๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
๕.๓.๓ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑

การเสนอผลงานวิจัย

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการ
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ดวย
ตนเอง
๑
๐
๒ บรรยาย
กรณีศึกษา การ
สืบคนขอมูลผาน

อาจารยผูสอน

อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๖

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อที่ใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒

สัมมนาพิเศษ

๓-๑๕ ใหนักศึกษาสัมมนา

รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑

๑

๐

๒

ฟงบรรยาย
กรณีศึกษา

๑๓

๐

๒๖

การสัมมนาและ
การนําเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา

๑๕

๐

๓๐

วิธีการประเมิน

๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ การนําเสนอสัมมนา
ผลงานที่ไดรับ
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
มอบหมาย การไมคัดลอกผลงานของ

อาจารยผูสอน

อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อาจารยพิเศษ, อ.
ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ
อ.ดร.
กริษณุ
ทิวากรศศิธร, รศ.
ดร.
กิตติวิทย
มาแทน,
อ.ดร.
อเลฮานโดร
ซาอีส ริเวรา, ผศ.
ดร. สุจินต
สุ
วรรณะ

สัปดาหที่
ประเมิน
๓-๑๕

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๙๐%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน

ผูอื่น ความถูกตองในการอางอิงผลงาน
ทางวิชาการในรายงาน การนําเสนอ
ขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและความ
เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒
๑.๑ ,๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางาน
,๔.๑ ,๕.๑ ,๕.๒
กลุม การอภิปรายในชั้นเรียน กิจกรรม
ตางๆ พฤติกรรมในชั้นเรียน และในการ
เขารวมสัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และ
ผูนําเสนอ การตรงตอเวลาในการเขา
เรียน-การสงงาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.sciencedirect.com

www.scopus.com

๗

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

มคอ.๓

๘

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๖๒๐ วิธีการไมรบกวนในทฤษฎีสนามควอนตัม
SCPY620 Non-perturbative Methods in Quantum Field Theory
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ. ดร. อุดม รอบคอบ
๔.๒ อาจารยผูสอน
อ. ดร. อุดม รอบคอบ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของวิธีการไมรบกวนใน
ทฤษฎีสนามควอนตัม อันไดแก กิริยายังผล ศักยยังผล การรีนอมาไลซทฤษฎีสนามเกจ สมมาตร บี
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๒

อารเอสที กลุมการรีนอรมาไลซ ฟงกชันบีตา สมการคัลแลน-ไซมันซิค ทฤษฎีสนามยังผล การผิดปกติ
สมมาตรไครอลและสนามเกจ ทฤษฎีสนามคอนฟอรมัล และการทําโบซอนไนซ
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิธีการไม
รบกวนในทฤษฎีสนามควอนตัมไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงวิธีการไมรบกวนใน
ทฤษฎีสนามควอนตัม ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
กิริยายังผล ศักยยังผล การรีนอมาไลซทฤษฎีสนามเกจ สมมาตร บีอารเอสทีกลุมการรีนอร
มาไลซ ฟงกชันบีตา สมการคัลแลน-ไซมันซิค ทฤษฎีสนามยังผล การผิดปกติ สมมาตรไครอลและ
สนามเกจ ทฤษฎีสนามคอนฟอรมัล และการทําโบซอนไนซ
Effective action, effective potential, renormalization of gauge field theories,
BRST symmetry, renormalization group, beta function, Callen-Symanzik equation,
effective field theories, anomalies, chiral symmetry and gaugefields, conformal field
theories and bosonization
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
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๓

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององค กร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัด การปญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
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๔

๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
๔.๓ วิธีการประมวลผล
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๕

๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเข ารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่

๑-๒

กิริยายังผล

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๖
๐
๑๒ Lecture/Practice/Homework อ. ดร.
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

ศักยยังผล
๓-๔

การรีนอมาไลซ
ทฤษฎีสนาม
เกจ สมมาตร
บีอารเอสที
กลุมการรีนอร
มาไลซ ฟงกชัน
บีตา
สมการคัล
แลน-ไซมันซิค

๖

๐

๑๒

๖

๐

๑๒

๓

๐

๖

๘ สอบกลางภาค
๙-๑๑ สมการคัล
แลน-ไซมันซิค
ทฤษฎีสนามยัง
ผล การ
ผิดปกติ
๑๒-๑๓ สมมาตรไครอล
และสนามเกจ

๐
๙

๐
๐

๐
๑๘

๖

๐

๑๒

๑๔-๑๕ ทฤษฎีสนาม
คอนฟอรมัล
และการทําโบ
ซอนไนซ
๑๖ สอบปลายภาค
รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอด

๖

๐

๑๒

๐
๔๒

๐
๐

๐

๕-๖

๗

๖

๘๔

อาจารย
ผูสอน

อุดม
รอบคอบ
Lecture/Practice/Homework อ. ดร.
อุดม
รอบคอบ
Lecture/Practice/Homework อ. ดร.
อุดม
รอบคอบ
Lecture/Practice/Homework อ. ดร.
อุดม
รอบคอบ
Lecture/Practice/Homework อ. ดร.
อุดม
รอบคอบ

Lecture/Practice/Homework อ. ดร.
อุดม
รอบคอบ
Lecture/Practice/Homework อ. ดร.
อุดม
รอบคอบ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

๗

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช
บรรยาย ปฎิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง

อาจารย
ผูสอน

ภาคการศึกษา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
๑
๒

วิธีการประเมิน

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชัน้ เรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
,๕.๑ ,๕.๒
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

สัปดาหที่
ประเมิน
๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๗๐%
๑๐%

๒๐%
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๘

Hirotiu Nastase, Introduction to Quantum Field Theory (Cambridge UP,
2020)
M. Shifman, Advanced Topics in Quantum Field Theory-A Lecture
Course (Cambridge UP, 2012)
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เว็บเพจ http://einstein.sc.mahidol.ac.th/~udom/Courses/scpy620.html
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

มคอ.๓

๙

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

วทฟส๖๒๘ แนวคิดทางฟสิกสและความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
SCPY628 Physics Concepts and Misconception
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส(หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล
๔.๒ อาจารยผูสอน ผศ.ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisite) ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีของแนวคิดทางฟสิกสและ
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน อันไดแก หลักการพื้นฐานของฟสิกสในหัวขอ กลศาสตร สมบัติของสสาร
คลื่น อุณหพลศาสตร ไฟฟาแมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม และ ปฏิบัติการฟสิกส ภาพรวมของงานวิจัยและ

๑
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๒

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในฟสิกส การใชงานวิจัยในการเพื่อหาความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนของผูเรียน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในฟสิกสในหัวขอตางๆ
๑.๒ สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงแนวคิดทาง
ฟสิกสและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไดดวยตนเอง
๑.๓ สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหความรูในแขนงแนวคิดทางฟสิกส
และความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับองคความรูในปจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานของฟสิกสในหัวขอ กลศาสตร สมบัติของสสาร คลื่น อุณหพลศาสตร ไฟฟา
แมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม และปฏิบัติการฟสิกส ภาพรวมของงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความ
เขาใจที่ คลาดเคลื่อนในฟสิ กส การใชงานวิจัยในการเพื่ อหาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูเรีย น
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในฟสิกสในหัวขอตางๆ
Fundamental principles of physics in mechanics, properties of matter, waves,
thermodynamics, electromagnetism, modern physics and physics laboratory;
overview of research and theory related to misconceptions in physics; using research
to find student misconceptions; misconception in various topics in physics
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
๓
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห
๐
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานภาคสนามตอสัปดาห
ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
๖
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาแลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

มคอ.๓

๓

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๑.๑ มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
ขององคกร ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ สามารถจัดการป ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมได (ผลการเรียนรูขอ ๑.๑)
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยาย สาธิตกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๒ กําหนดกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติในชั้นเรียน เชน กําหนดเวลาการเขาเรียน
และการสงงาน
๑.๒.๓ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒.๔ มอบหมายงานและใหนําเสนอผลงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติ ก รรมในชั้ น เรีย น การตรงต อเวลาในการเขาเรีย น-การส งงาน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
๑.๓.๒ การไม คั ด ลอกผลงานของผู อื่ น ความถู ก ต อ งในการอ า งอิ ง ผลงานทาง
วิชาการในรายงาน สัมมนา และวิทยานิพนธ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาของหลักการและทฤษฎีที่เปนแกนของ ๔
แขนงวิชาหลักของสาขาวิชาฟสิกส อันไดแก (๑) กลศาสตรคลาสสิก (๒) กลศาสตรควอนตัม (๓) อุณ
หพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ และ (๔) พลศาสตรไฟฟาคลาสสิก และคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ (ผล
การเรียนรูขอ ๒.๑)
๒.๑.๒ มีความรูลึกในแขนงวิชาเฉพาะของสาขาวิชาฟสิกส อยางนอยหนึ่งแขนงวิชา
ในระดับที่สามารถติดตามความกาวหนา ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาองคความรูในแขนงวิชาเฉพาะนั้น
ไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๒.๒)
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยายในชั้นเรียน
๒.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๒.๒.๓ จั ด การสั ม มนาพิ เศษโดยวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี
ประสบการณตรง
๒.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
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๔

๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒.๓.๒ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓.๓ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา(ความรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๑.๑ มีความใฝรู สามารถสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ความรู ใน
ศาสตรสาขาฟสิกส ไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร (ผลการเรียนรูขอ
๓.๑)
๓.๑.๒ สามารถคิ ด วิเคราะห สั งเคราะห และประยุกตความรู ในศาสตรส าขา
ฟสิกสเฉพาะดาน โดยใชกระบวนการ วิจัยที่ถูกตองไดดวยตนเอง (ผลการเรียนรูขอ ๓.๒)
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ เนนการสอนที่กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห และรวมอภิปรายในประเด็น
ตางๆ
๓.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
๓.๒.๓ แนะนําเทคนิคในการทําวิจัย (การสืบคน วิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห
ความรู) โดยกลุมวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา
๓.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู เชน การเขารวมและนําเสนอผลงาน วิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๓.๑ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้ น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๓.๓.๒ งานที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๓ การสอบที่เนนการคิด-วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๑.๑ มีภาวะผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ทั้งในฐานะผูนําและในฐานะสมาชิก มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
และรับผิดชอบตองานกลุม (ผลการเรียนรูขอ ๔.๑)
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุม และงานที่ตองมีปฎิ
สัมพันธระหวางบุคคล
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมที่มีการนําเสนอ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
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๕

๔.๓ วิธีการประมวลผล
๔.๓.๑ พฤติกรรมการมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓.๒ พฤติกรรมในการทํางานกลุม
๔.๓.๓ พฤติ กรรมการมี สวนรว มในการอภิ ป รายในชั้น เรียน และในการเขารว ม
สัมมนา ทั้งในฐานะผูฟง และผูนําเสนอ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
๕.๑.๑ สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร เพื่ อ การวิ เคราะห
ประมวลผล แกปญหาและนําเสนอ ไดอยางเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๑)
๕.๑.๒ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน เก็บรวมรวบและนําเสนอ
ขอมูล การสื่อสารและถายทอดองคความรู ทั้งในเชิงวิชาการ และการนําเสนอตอสาธารณชนทั่วไป ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ผลการเรียนรูขอ ๕.๒)
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จั ด ให มีก ารนํ า เสนอในรายวิช า เพื่อ ฝกทั กษะในการสืบ คน เก็บ รวมรวบ
วิเคราะห ประมวลผล และนํ าเสนอขอมูล โดยใชความรูทางคณิ ตศาสตรและสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๒.๒ สงเสริมการเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
๕.๓.๒ ประเมินความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดา
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ

อาจารย
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หที่

บรรยา
ย

ปฎิบั ศึกษา
สอนและสื่อที่ใช
ติ
ดวย
ตนเอ
ง
๐
๒๔ Lecture/Practice/Ho
mework

Fundamental
principles of
physics in
mechanics,
properties of
matter, waves,
thermodynamics,
electromagnetis
m, modern
physics and
physics
laboratory
Overview of
research and
theory related to
misconceptions
in physics

๑๒

๙

๐

๑๘

๘ สอบกลางภาค
๙-๑๑ Using research to

๐
๙

๐
๐

๐
๑๘

๑๒๑๕

๑๒

๐

๒๔

๐
๔๒

๐
๐

๐

๑-๔

๕-๗

๑๖

find student
misconceptions
Misconception in
various topics in
physics

สอบปลายภาค
รวมจํานวน
ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา

๖

ผูสอน

ผศ.ดร. ขวัญ
อารยะธนิต
กุล
ผศ.ดร.นฤมล
เอมะรัตต

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู

๘๔

Lecture/Practice/Ho
mework

Lecture
Lecture/Student
Presentation

ผศ.ดร. ขวัญ
อารยะธนิต
กุล
ผศ.ดร.นฤมล
เอมะรัตต
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*

๑
๒

๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒
๑.๑

วิธีการประเมิน

การสอบกลางภาคและปลายภาค
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาเรียน-การสงงาน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ การไมคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น ความถูกตองในการอางอิง
ผลงานทางวิชาการในรายงาน
การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
๓
๒.๑ ,๒.๒ ,๓.๑ ,๓.๒ ,๔.๑ ผลงานที่ไดรับมอบหมาย การนําเสนอ
,๕.๑ ,๕.๒
ผลงาน พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ทํางานกลุม การอภิปรายในชั้นเรียน
กิจกรรมตางๆ และความเหมาะสมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อางอิงผลการเรียนรูตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

๗

สัปดาหที่
ประเมิน
๘, ๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics: A Strategic
Approaches, Randall D. Knight, 1st edition 2004

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
https://www.compadre.org/per/?
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
๗๐%
๑๐%

๒๐%
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๘

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็นผานการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
๑.๒ นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ นั กศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผาน social network ของภาควิชาฟสิกส หรือ
ของผูสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากแบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.๒ ประเมินจากผลการสอบและการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิน การสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการประชุ มการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชา
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ มี คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน และความถูกตองของขอสอบกลางภาคและ
ขอสอบปลายภาค
๔.๒ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ ๔ และผลจากการประชุมการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

