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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4014508 ภาษาอังกฤษสาหรับครูฟิสิกส์ (English for Physics Teacher)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ในหมวดวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะอาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ ผู้ เรียนสามารถน าเอาหลั กการ กฎ และทฤษฎีทางฟิ สิกส์ไปประยุกต์ใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องได้
โดยเฉพาะถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถนาเสนอ
เนื้อหาของฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปลี่ ย นแปลงเนื้ อหาให้ ทั น สมัย สอดคล้ องกับมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาและสอดคล้ องกับ
นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเท่าทันและนาความรู้ไปใช้เพื่ อการถ่ายทอด
ความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึกการใช้ภ าษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะการอ่าน เขียน ฟัง พู ด เพื่อความรู้ความเข้าใจตาราและ
บทความวิชาการทางฟิสิกส์เพื่อการออกแบบบทเรียน และการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ และ
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนฟิสิกส์
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผู้สอน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
มีการจัดสรรเวลาในการให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการเป็นรายบุคคลให้แก่นักศึกษา ในช่วงเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการตามความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษาตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณ
นักนักวิชาการ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่หลักสูตร/คณะจัดกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวข้องทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโส และอาจารย
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศีกษาอื่นๆ ในรายวิชา

- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฏีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความจริง
2.1.2 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้งตระหนักถึง
ความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่ เนนผู เรี ย นเปนส าคั ญ ไดแก การสอนบรรยายหลั ก การและทฤษฎี ในแต่ ล ะบท
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป รวมทั้งแนะนาวิธีการทดลอง
2.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานผลการทดลองในแต่ละบทปฏิบัติการ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิ ด แก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น เสนอทางออก และน าไปสู่ ก ารแก้ ไขได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning: PBL)
- ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้เปรียบเทียบกับทฤษฎีและหาสาเหตุที่ทาให้การทดลอง
เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีแล้ว
3.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานการคิดวิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.2 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกลุ่มทาการทดลองเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น และมีความรับผิดชอบงาน
เป็นกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมและรับผิดชอบในกลุ่ม

- ใหนั กศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ ม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบ
- ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการ
วิจัยในด้านการสอนฟิสิกส์ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัยในด้านการสอน
ฟิสิกส์ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
- ใช้สื่อและวิธีการสอนที่น าสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทาความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้น
เรียน
- การสอนโดยมี ก ารน าเสนอขอมู ล และกระตุ น ใหนั ก ศึ ก ษาเห็ น ประโยชนจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนาเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ใหนั กศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ ม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบ
- ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการการจัดการเรียนรู้
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้การสอนฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ รูปแบบถึงทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
6.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยมี ก ารน าเสนอขอมู ล และกระตุ น ใหนั ก ศึ ก ษาเห็ น ประโยชนจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอและสืบคนขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
6.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนารายวิชา

จานวน
ชั่วโมง
3

Unit 1 Basics
Grammar
2

3

4

5

Unit 1 Basics
Grammar

Unit 2 Mechanics

Unit 2 Mechanics

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
แนวการสอน

ผู้สอน
คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

3

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี
การออกเสียง
- นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทบทวนแกมมาร์
พื้นฐาน

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

3

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี
การออกเสียง
- นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทบทวนแกมมาร์
พื้นฐาน

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

3

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี
การออกเสียง
- ผู้สอนอธิบายศัพท์
เกี่ยวกับเนื้อหา
กลศาสตร์ พร้อมทั้งให้
นักศึกษาอ่านเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์
และนาเสนอสมการที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
กลศาสตร์หน้าชั้นเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

3

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

สัปดาห์ที่

6-7

8-9

10-11

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 3 Light and
vision

Unit 4 Sound and
Hearing

Unit 5 Electricity and
Magnetism Chemical
technique

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
การออกเสียง

ผู้สอน

6

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี
การออกเสียง
- ผู้สอนอธิบายศัพย์
เกี่ยวกับเนื้อหาแสงและ
การมองเห็น พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์
และนาเสนอสมการที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแสง
และการมองเห้นหน้าชั้น
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

6

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี
การออกเสียง
- ผู้สอนอธิบายศัพท์
เกี่ยวกับเนื้อหาเสียงและ
การได้ยินพร้อมทั้งให้
นักศึกษาอ่านเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับเสียงและ
การได้ยินและนาเสนอ
สมการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเสียงและการได้
ยินหน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

3

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี
การออกเสียง
- ผู้สอนอธิบายศัพท์

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

สัปดาห์ที่

12-13

14

15

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 6 Nuclear
Physcis

Unit 7 Journal of
Physics and
applications

การนาเสนอหน้าชั้นเรียน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
เกี่ยวกับเนื้อหาไฟฟ้า
และแม่เหล็กพร้อมทั้งให้
นักศึกษาอ่านเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและ
แม่เหล็กและนาเสนอ
สมการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาไฟฟ้าแม่เหล็ก
หน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน

3

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อมซีดี
การออกเสียง
- ผู้สอนอธิบายศัพท์
เกี่ยวกับเนื้อฟิสิกส์
นิวเคลียร์พร้อมทั้งให้
นักศึกษาอ่านเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์
นิวเคลียร์และนาเสนอ
สมการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์
หน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

3

- ผู้สอนบรรยายประกอบ
พาวเวอร์พอยด์พร้อม
ยกตัวอย่างบทความ
วิชาการทางฟิสิกส์
- ให้นักศึกษาเลือก

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

3

นักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่
สนใจทางฟสิกส์มาทดสอบ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ

คณะอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

16

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สอบปลายภาค

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

1

2

3

ผลการเรียนรู้
1.1.1 1.1.2 1.1.3
2.1.1 2.1.2
3.1.1 3.1.2
4.1.1 4.1.2
5.1.1 5.1.2
6.1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3
2.1.1 2.1.2
3.1.1 3.1.2
4.1.1 4.1.2
5.1.1 5.1.2
6.1.1
2.1.1 2.1.2 2.1.3
3.1.1 3.1.2

วิธีการ
ประเมิน
ทดสอบย่อย
เพื่อทบทวน
ความรู้, การ
ตอบข้อ
ซักถาม
อภิปรายใน
ชั้นเรียน
นาเสนอ
ความรู้ที่
ถูกต้อง

สอบปลาย
ภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1 - 12

60

13-14

10

15

30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Laurence V. Teaching Physics, Kluwer Academic, Netherland, 2002.
David, H., & Robert, R. (2011). Fundamentals of Physics(9th ed.).USA.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ เป็นต้น

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นั กศึกษาทุกคนประเมิน ประสิท ธิผ ลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู้ และผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชาด้วยการประเมินการจัดการเรียนการสอนประจาภาคเรียน และการประเมินผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ทาการการประเมินการสอนจากผลการเรียน จากการสังเกตขณะสอน และทาการสัมภาษณ์ตัวแทน
นักศึกษา โดยมีกรรมการประเมินโดยแตงตัง้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
- หลั ก สู ต รก าหนดใหอาจารยผู ส อนทบทวนและปรับ ปรุงกลยุ ท ธและวิธีการสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนดทุกภาคการศึกษาภาควิชา
- กาหนดใหอาจารยผูส อนเขารับ การฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให
อาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทาวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
- มีการประชุมอาจารยผู้สอนของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรูของนักศึกษาและหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหนาทีท่ บทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการ
สุ่มประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา ภายใน
รอบเวลาของหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
-ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
-ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
-การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
ภายหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ
การสอนที่ใช และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง สาหรับใช้ในปี
การศึกษาถัดไป

