มคอ. 3
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส
(English for Physics Teacher)
รหัสวิชา 4014508

ภาคเรียนที่ 1/2561

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

3
3
5
6
10
16
17

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4014508 ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟส ิกส (English for Physics Teacher)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส ในหมวดวิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร.จิราภรณ พงษโสภา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
1/2561 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรบั จากการเรียน)
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกมัธยมอยางกวางขวาง
ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทัง้
การบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
3. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอย าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู

4. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา องคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไข
ไดอ ยางสรางสรรค โดยคํ านึ ง ถึ ง ความรูท างภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3. เพื่อใหนักศึกษามีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4. เพื่อใหนักศึกษาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาฟสิกสไปใชในการจัด การเรียนรูแกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการ
วิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําใน การปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการระดับมัธยมศึกษา
5. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผูอื่นในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
6. เพื่อใหนักศึกษามีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได
อยางสรางสรรค
7. เพื่อใหนักศึกษามีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมี ความรับผิดชอบตอ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
8. เพื่อใหนักศึกษามีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
9. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัยในดานการสอนฟสิกส เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอ
ขอมูล และการแกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหาใน
การดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
11. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อสื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. เพื่อใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูการสอนฟสิกสที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)
อยางสรางสรรค

14. เพื่อใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
15. เพื่อใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการสอนฟสิกสอยางบูรณาการ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1. เพื่อใหนักศึกษาแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อใหนักศึกษามีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจใน
ผูอื่น เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
4. เพื่อใหนักศึกษามีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5. เพื่อใหนักศึกษาเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหรายวิชามีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตรและ
ครุศาสตร พ.ศ. 2554 โดยปรับใหมีการใชหลักการทางทัศนศาสตรเพื่ออธิบายปรากฏการณทางทัศนศาสตรที่
มักพบบอยได สามารถพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ฝก การใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทัก ษะการอาน เขียน ฟง พูด เพื่อ ความรูความเขาใจตําราและ
บทความวิชาการทางฟสิกสเพื่อการออกแบบบทเรียน และการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนฟสิกส และ
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการอานบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนฟสิกส
Practice English language skills in reading, writing, listening, and speaking for physics
books and academic papers, lesson plans and communication in the teaching and learning of
physics, English skills in reading academic articles, and research related to teaching and
learning physics.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3.2 อาจารยประจําวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาใน Line ของชั้นป
3.3. อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ
รายที่ตองการ)
3.4 นักศึกษาและอาจารยสามารถแลกเปลี่ยนความรูและแสดงความคิดเห็นผานทาง Line
ชื่อ-สกุล อาจารย
สถานที่
อีเมล
โทรศัพท
ผศ.ดร.จิราภรณ พงษ หองหลักสูตร ศษ.บ.
jira0224@gmail.com
086-4084701
โสภา
ฟสิกส
02-4239443

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3) มี ค วามกล า หาญทางจริย ธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เ หมาะสมดว ยความเข าใจในผูอื่น
เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
 4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 6) สามารถจัดการและแกปญ
 หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกมัธยมอยางกวางขวางลึกซึ้ง และ
เปนระบบ
 2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูร
ณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
 3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเ ฉพาะดา นในสาขาวิช าที่จ ะสอนอยางลึ ก ซึ้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา องคความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
4) การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อ ประยุกตและประเมินคาองคความรูใน
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรูรวมมือ
5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3) มี ค วามเป นผูนํ า ทางป ญญาในการคิ ด พัฒ นางานอย า งสรา งสรรค มี วิ สั ย ทั ศ น และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 4) การคิ ดวิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมินคา และนําความรูเ กี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาฟสิกสไปใชในการจัด การเรียนรูแกปญหาการพัฒนาผูเ รียน และการวิจัยตอ
ยอดองคความรู มีความเปนผูนําใน การปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการระดับมัธยมศึกษา

3.2 วิธีการสอน
1) การวิ เ คราะหแ บบวิ ภาษวิ ธี เ กี่ยวกั บ ประเด็ นวิ ก ฤตทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ และทางสัง คม
(Problem-based learning)
2) การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสยั ทัศน (Research and Development และ Visionbased learning)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 2) มี ค วามเอาใจใส ช ว ยเหลื อ และเอื้ อ ต อ การแก ป ญ หาในกลุ ม และระหว า งกลุ ม ได อ ย า ง
สรางสรรค
 3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมี ความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective thinking)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
3) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัยในดานการสอนฟสิกส เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และ
การแกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อ การสื่ อ สาร การเรี ยนรู การเก็บ รวบรวมขอ มูล และนําเสนอขอ มูลและการแกปญ หาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
 3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อสื่อสาร
การเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรือแหลง
การเรียนรูที่หลากหลาย
2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
1) วั ด และประเมิน จากผลการติ ดตามวิ เ คราะห และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สําคั ญ ดาน
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู ที่ตองพัฒนา
 1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูการสอนฟสิกสที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เปนทางการ (Formal) รูป แบบกึ่ง ทางการ (Non-formal) และรูป แบบไมเ ปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
 2) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
 3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการสอนฟสิกสอยางบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

6.3 วิธีการประเมิน
1) วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนํารายวิชา
Unit 1 Basics
Grammar

3

2

3

4

จํานวน
ชั่วโมง
3

Unit 1 Basics
Grammar

Unit 2 Mechanics

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
แนวการสอน
- ผูสอนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง
- นักศึกษามีสวนรวมใน
การทบทวนแกมมาร
พื้นฐาน

ผูสอน
ผศ.ดร.จิราภรณ

ผศ.ดร.จิราภรณ

3

- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง
- นักศึกษามีสวนรวมใน
การทบทวนแกมมาร
พื้นฐาน

ผศ.ดร.จิราภรณ

3

- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง
- ผูสอนอธิบายศัพท
เกี่ยวกับเนื้อหา
กลศาสตร พรอมทั้งให
นักศึกษาอานเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับกลศาสตร
และนําเสนอสมการที่
เกี่ยวของกับเนื้อหา

ผศ.ดร.จิราภรณ

สัปดาหที่

5

6-7

8-9

หัวขอ/รายละเอียด

Unit 2 Mechanics

Unit 3 Light and
vision

Unit 4 Sound and
Hearing

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
กลศาสตรหนาชั้นเรียน
เปนภาษาอังกฤษ

ผูสอน

3

- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง

ผศ.ดร.จิราภรณ

6

- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง
- ผูสอนอธิบายศัพย
เกี่ยวกับเนื้อหาแสงและ
การมองเห็น พรอมทั้ง
ใหนักศึกษาอานเนื้อหา
ที่เกี่ยวของกับกลศาสตร
และนําเสนอสมการที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาแสง
และการมองเหนหนาชั้น
เรียนเปนภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิราภรณ

6

- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง
- ผูสอนอธิบายศัพท
เกี่ยวกับเนื้อหาเสียงและ
การไดยินพรอมทั้งให
นักศึกษาอานเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับเสียงและ
การไดยินและนําเสนอ
สมการที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาเสียงและการได

ผศ.ดร.จิราภรณ

สัปดาหที่

10-11

12-13

หัวขอ/รายละเอียด

Unit 5 Electricity and
Magnetism Chemical
technique

Unit 6 Nuclear
Physcis

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ยินหนาชั้นเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ

ผูสอน

3

- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง
- ผูสอนอธิบายศัพท
เกี่ยวกับเนื้อหาไฟฟา
และแมเหล็กพรอมทัง้ ให
นักศึกษาอานเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับไฟฟาและ
แมเหล็กและนําเสนอ
สมการที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาไฟฟาแมเหล็ก
หนาชั้นเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิราภรณ

3

- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอมซีดี
การออกเสียง
- ผูสอนอธิบายศัพท
เกี่ยวกับเนื้อฟสิกส
นิวเคลียรพรอมทั้งให
นักศึกษาอานเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับฟสกิ ส
นิวเคลียรและนําเสนอ
สมการที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาฟสิกสนิวเคลียร
หนาชั้นเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.จิราภรณ

สัปดาหที่

14

15

หัวขอ/รายละเอียด
Unit 7 Journal of
Physics and
applications

การนําเสนอหนาชั้นเรียน

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

1

2

3

ผลการเรียนรู
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

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- ผูส อนบรรยายประกอบ
พาวเวอรพอยดพรอม
ยกตัวอยางบทความ
วิชาการทางฟสิกส
- ใหนักศึกษาเลือก

นักศึกษาเลือกหัวเรื่องที่
สนใจทางฟสิกสมาทดสอบ
3
สอนเปนภาษาอังกฤษ
สอบปลายภาค

วิธีการ
ประเมิน
ทดสอบยอย
เพื่อทบทวน
ความรู, การ
ตอบขอ
ซักถาม
อภิปรายใน
ชั้นเรียน
นําเสนอ
ความรูที่
ถูกตอง

สอบปลาย
ภาค

ผูสอน

ผศ.ดร.จิราภรณ

ผศ.ดร.จิราภรณ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1 - 12

60

13-14

10

15

30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
Laurence V. Teaching Physics, Kluwer Academic, Netherland, 2002.
David, H., & Robert, R. (2011). Fundamentals of Physics(9th ed.).USA.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ เปนตน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมิน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการ
สอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินอาจารยผสู อน และผลการเรียนของนักศึกษา
2. สังเกตการสอนของอาจารยโดยผูร วมทีมสอนในกรณีรายวิชามีอาจารยสอนหลายคน หรือสงผู
สังเกตการณเขาฟงการสอนของอาจารยกรณีผสู อนเดี่ยว
3. อาจารยผสู อนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน ทั้งนี้ใหยดึ วิธีการและแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ มีการ
ประเมินหลายครัง้ เพื่อความนาเชื่อถือของผลที่ได
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใชผลวิเคราะหการประเมินการสอนเพือ่ ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปปญหา และแนวทาง
แกไขการปรับปรุงการจัดการเรยนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
ความสนใจของผูเรียนรุนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให
เปนไปตามเกณฑการประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันประเมินการเรียนรูของนัก ศึกษา โดยการสุมตรวจขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจากขอที่ 1 กลยทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษามา
ประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรุนตอไป
2. นําผลสังเกตการสอนจากขอที่ 2 กลยุทธการประเมินการสอน มาเปรียบเทียบขอมูลกับขอคิดเห็น
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล
การเรียนรูท ี่คาดหวัง

