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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1093304: ดาราศาสตร์และอวกาศ
Astronomy and Space

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ตระกูล รัมมะฉัตร
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ ตระกูล รัมมะฉัตร กลุ่มเรียน A1
อาจารย์ ยุทธนา พิมพ์ทองงาม กลุ่มเรียน B1
อาจารย์ รังสันต์ จอมทะรักษ์ กลุ่มเรียน C1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญและประวัติความเป็นมา ของดาราศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการกาเนิดและวิวัฒนาการระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจดาวเคราะห์ชั้นในและชั้นนอก
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอุกกาบาต ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกาแล็กชี่และเอกภพ
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม และยานอวกาศ รวมถึงการ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของดาราศาสตร์และอวกาศ
2. ให้ผู้เรียนมองเห็นความเกี่ยวข้องของดาราศาสตร์และอวกาศกับสิ่งรอบๆ ตัว
3. ให้ผู้เรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับ
ประถมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เนื้อหา กระบวนการ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ ความสาคัญ
ของดาราศาสตร์ กาเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ เอกภพ ธรรมชาติและวิวัฒนาการ
ของดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม และยานอวกาศ การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
Study content, process, and approach for teaching. Learn the importance of
astronomy, the origin and evolution of the solar system, galaxy, universe, nature and
evolution of stars, space technology, satellite, and the applicatio n of space
technology

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึกปฏิบัติ

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความต้องการของ
การศึกษา
นักศึกษาเพือ่ ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 (2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
⚫ (3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
⚫ (4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 (5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ
สังคม
 (6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
(1) การวิ เคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี (Diallectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
(3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกฟิสิกส์ และการบูร
ณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกฟิสิกส์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
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⚫ (2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
⚫ (3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาฟิสิกส์อย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนั กถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการสอน
ฟิสิกส์
 (4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry
method)
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
(4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
(5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
⚫ (1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทา
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
⚫ (2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
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 (3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
รวมทั้ งมี ก ารพั ฒ นาศาสตร์ ท างครุศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ และการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่ างมี
นวัตกรรม
 (4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem-based learning)
(2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development
และ Vision-based learning)
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ แบบวิ ภ าษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
⚫ (1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ
ผู้ อื่น ในการท างานและการอยู่ ร่ว มกัน อย่างเป็ นกัล ยาณมิตร และในการเรียนรู้พั ฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
⚫ (2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
 (3) มี ภ าวะผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ เรี ย น และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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 (4) มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
(3) การคิ ด ให้ ค วามเห็ น และการรั บ ฟั งความเห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ (Reflective
thinking)
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
(3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
(4) วั ด และประเมิ น จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
⚫ (1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ
การคานวณโจทย์ ทางฟิสิ กส์ ภาษาพู ดและภาษาเขียน อันมีผ ลให้ ส ามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 (2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
⚫ (3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
นาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
 (4) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์จาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสื่อสาร มีดุ ลยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศสาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้า นการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
(2) วัด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า น
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) วั ด และประเมิ น จากการเข้ าร่ว มกิ จ กรรมเสริม ความเป็ น ครู เป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
 (1) มี ความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรียนรู้ ฟิ สิ กส์ ที่ มี รู ปแบบหลากหลาย ทั้ ง
รู ป แบบที่ เป็ น ทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรู ป แบบไม่ เป็ น ทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
 (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง
มีนวัตกรรม
 (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) การปฏิ บั ติ การสอนเต็ มเวลาในสถานศึ ก ษา (Field based learning through
action)
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
(2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
(3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ที่

1-2

3

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด
– ชี้แจง course syllabus พร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา, ทาความตก
ลงร่วมกันระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน, แนะนา
การปฏิบัติตนในการเรียน คุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นสวนดุสิต
บทที่ 1 ความสาคัญของดารา
ศาสตร์
- ประวัติความเป็นมาของดารา
ศาสตร์
- ดาราศาสตร์ในยุคต่างๆ
- พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรม
วงศ์ฯ กับดาราศาสตร์
บทที่ 2 ลักษณะท้องฟ้า

6

- ทรงกลมท้องฟ้าแบบไม่มีเส้นขอบฟ้า
- ทรงกลมท้องฟ้าและเส้นขอบฟ้า
1) ผู้สังเกตจากขั้วโลกเหนือและใต้
2) ผู้สังเกตจากเส้นศูนย์สูตร
3) ผู้สังเกตจากบริเวณอื่นๆ
- ดวงอาทิตย์บนทรงกลมท้องฟ้า
- การเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- อธิบายเนื้อหาวิชา
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
(pre–test) เพื่อประเมิน
ความรู้และทักษะต่างๆ ของ
ผู้เรียน
- กิจกรรมกลุ่มนำเสนอ เรื่อง

ผู้สอน
อ.ตระกูล

ดำรำศำสตร์กับศิลปวัฒนธรรม
ไทย เช่น ในงำนสถำปัตยกรรม,
วรรณกรรม ฯลฯ

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
อ.ตระกูล
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอ
หน้าชั้น
- ทาแบบฝึกหัด
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล

4

บทที่ 3 กาเนิดและวิวัฒนาการของ
ระบบสุริยะ
- ความหมายของระบบสุริยะ
- จุดกาเนิดของระบบสุริยะ
ระบบโลก – ดวงจันทร์

3

1. นำเสนองำน
อ.ตระกูล
2. เกม แข่งขันตอบปัญหำระบบ
สุริยะ
3. บรรยำยเนื้อหำ พร้อม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่
ต้องพัฒนำ

5-6

กิจกรรมทดลองปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์

6

- อุปกรณ์การทดลอง
- สรุปและตอบคาถามท้าย

9

อ.ตระกูล

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

7

8-9

10

11

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- โลกหมุนรอบตัวเองเกิดอะไรขึ้น
- กาหนดทิศและเวลาได้อย่างไร
- แสงตกตั้งฉาก แสงตกเฉียงมีผล
อย่างไร
- ฤดูกาลเกิดขึ้นได้อย่างไร
- ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร
- เห็นดวงจันทร์หน้าเดิมหรือไม่
- จากเงามืดเงามัวมองเห็น
แหล่งกาเนิดแสงเหมือนกันหรือไม่
- สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร
- จันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร
บทที่ 4 ทัศนอุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์
- กล้องโทรทรรศน์
- สเปกโตรสโคป

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
การทดลอง
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม ดร.รังสันต์
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอ
หน้าชั้น
- ทาแบบฝึกหัด
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม ดร.รังสันต์
- ศึกษาจากโปรแกรมดารา
ศาสตร์
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอ
หน้าชั้น
- ทาแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติกำรใช้กล้องดูดำว

บทที่ 5 ดาวเคราะห์ชั้นในและดาว
เคราะห์ชั้นนอก
- ดาวเคราะห์ชั้นใน
ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร โลก
6
- ดาวเคราะห์ชั้นนอก
ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
สอบกลางภาค
บทที่ 6 ธรรมชาติและวิวัฒนาการ
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
ของดาวฤกษ์
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอ
- ความหมายของดาวฤกษ์
หน้าชั้น
3
- ระยะทางของดวงดาว
- ทาแบบฝึกหัด
- โชติมาตร
- ปฏิบัติกำรใช้กล้องดูดำว
- สีของดาวฤกษ์
10

ผู้สอน

ดร.รังสันต์

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

12

13

14

15

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- การกาเนิดของดาวฤกษ์
- การดารงของดาวฤกษ์
- เศษเหลือของดาวฤกษ์
บทที่ 7 กาแล็กซี่
- ความหมายของกาแล็กซี่
- การค้นพบกาแล็กซี่
- การวัดคุณสมบัติของกาแล็กซี่
- สสารมืด
- ควอซาร์
บทที่ 8 เอกภพ
- ความหมายของเอกภพ
- การขยายตัวของเอกภพ
- รูปร่างของเอกภพ
- จุดเริ่มต้นของเอกภพ

3

3

บทที่ 9 อุกกาบาท ดาวเคราะห์และ
ดาวหาง
- อุกกาบาท
- ดาวเคราะห์น้อย
- ดาวหาง
- ดาวเคราะห์แคระ
บทที่ 10 เทคโนโลยีอวกาศและการ
ใช้ประโยชน์
- ความหมายของเทคโนโลยีอวกาศ
- เทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบัน
1. จรวด
2. ดาวเทียม
3. ยานอวกาศ
- นักเทคโนโลยีอวกาศและการ
เดินทางสู่อวกาศ

3

3

11

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ศึกษาจากโปรแกรมดารา
ศาสตร์

ผู้สอน

ดร.ยุทธนา

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม ดร.ยุทธนา
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอ
หน้าชั้น
- ทาแบบฝึกหัด
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม ดร.ยุทธนา
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอ
หน้าชั้น
- ทาแบบฝึกหัด
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม ดร.ยุทธนา
- ร่วมกิจกรรมและนาเสนอ
หน้าชั้น
- ทาแบบฝึกหัด
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
- นาเสนอโครงงานหรือ
ชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่
16

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน

การเข้าชั้นเรียนและ
แบบฝึกหัด

- เข้าเรียนทุกครั้งสม่าเสมอ
- ส่งแบบฝึกหัดตรงเวลาและ
ถูกต้อง
กิจกรรมทดลอง
การเขียนรายงาน แบบทดสอบจาก
การทดลอง
สอบกลางภาคเรียน คะแนนการสอบ
โครงงานหรือชิ้นงาน รายงานหรือการจัดนิทรรศการ
สอบปลายภาค
คะแนนการสอบ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

การสังเกต

1–9 และ
11–15

20

5–6

20

10
15
16

20
10
30

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
71-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ยกเลิกรายวิชา
ไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

12

วิธีการทวนสอบ

การสังเกตและ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Jeff_Hester, Bradford Smith, George Blumenthal, Laura Kay, and Howard G. Voss.
21st Century Astronomy, 3th Edition, 2003
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. Andrew Liddle, An Introduction To Modern Cosmology, 2nd Edition, Wiley, 2003
2. Asimov, Isaac. Isaac Asimov’s Guide to Earth and Space. New York: Fawcett
Books,1993.
3. Bartusiak, Marcia. Einstein’s Unﬁnished Symphony: Listening to the Sounds of
Space-Time. Washington, D.C.: Joseph Henry Press, 2000.
4. Maury, Jean-Pierre. Newton: The Father of Modern Astronomy. New York: Harry
N. Abrams, Inc. 1990.
5. Murray, Carl D. Solar System Dynamics. New York: Cambridge University Press,
1999.
6. Narlikar, Jayant Vishnu. An Introduction to Cosmology. New York: Cambridge
University Press, 1993.
7. Raymo, Chet. 365 Starry Nights: An Introduction to Astronomy for Every Night
of the Year. New York: Simon & Schuster, 1992.
8. Shklovskii, I. S., and Carl Sagan. Intelligent Life in the Universe. San Francisco:
Holden-Day, 1966.
9. Tyson, Neil de Grasse, Charles Liu, and Robert Irion. One Universe: At Home in
the Cosmos. Washington, D.C.: Joseph Henry Press, 2000.
10. VanCleave, Janice. Janice VanCleave’s Gravity. New York: Wiley, 1991.
11. Wald, Robert M. Space, Time, and Gravity: The Theory of the Big Bang and
BlackHoles. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนตามแบบประเมิน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา
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2. สังเกตการสอนของอาจารย์โดยผู้ร่วมทีมสอนในกรณีรายวิชามีอาจารย์สอนหลายคน หรือ
ส่งผู้สังเกตการณ์เข้าฟังการสอนของอาจารย์กรณีผู้สอนเดี่ยว
3. อาจารย์ ผู้ ส อนประเมิน การสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิ จารณาจากการสั งเกต
พฤติก รรมการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการเรียนของนัก ศึก ษาในชั้น เรียน ทั้ งนี้ ให้ ยึด วิธีก ารและ
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือของผลที่ได้
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปปัญหา
และแนวทางแก้ไขการปรับปรุงการจัดการเรยนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของรายวิ ช าให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาและความสนใจของผู้เรียนสืบไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรเพื่อพิ จารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
2. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รร่ ว มกั น ประเมิ น การเรีย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษา โดยการสุ่ ม
ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อที่ 1 กลยทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษามาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นาผลสังเกตการสอนจากข้อที่ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาเปรียบเทียบข้อมูลกับ
ข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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