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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
4012309 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์

2. จานวนหน่วยกิต
(3–0–6) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
3.2 ประเภทของรายวิชา
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก

4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3

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

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

8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 มีนาคม 25562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นักศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทจี่ าเป็นในการเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง
3) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้
4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาเสนอและถ่ายทอดองค์ความรูต้ ่างๆเพือ่ บูรณาการเรียนได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องบริบทสังคมในปัจจุบัน สอดคล้องกับเพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาศึก ษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 หรือเกณฑ์ ม าตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรีของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตตามที่พึงประสงค์ครบถ้วน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์เวกเตอร์และการแปลงพิกัด เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล สมการอนุพันธ์แบบ
ธรรมดา สมการอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟูริเยร์และปัญหาค่าขอบเขต การแปลงแบบฟูริเยร์ การแปลงแบบลา
ปลาซ ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อนและการประยุกต์ใช้กับปัญหาทางฟิสิกส์
Vector analysis and coordinate transformation, gradient divergence and curl,
ordinary differential equations, partial differential equation, Fourier series and boundary
problems, Fourier transforms, Laplace transforms, complex variables and applications in
physics.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30

-

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30
45

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
(4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
(5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สกึ ของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
(3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มี ความรอบรู้ในด้านวิชาศึก ษาทั่ วไป วิชาชีพครู วิชาเอกฟิสิก ส์ และการบูรณาการ
วิชาชีพครูกับวิชาเอกฟิสิกส์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
(2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
(3) มี ความเข้าใจความก้ าวหน้ าของความรู้เ ฉพาะด้ านในสาขาวิ ชาฟิสิก ส์อย่ างลึ ก ซึ้ ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์
(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
(1) การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละการเรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบ ( Inquiry
method)
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
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(4) การเรียนรูร้ ่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
(5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมู ลที่หลากหลาย เพื่ อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจ ฉัย แก้ ปัญ หา และท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถคิดแก้ ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึง ถึง ความรู้ท างทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
(3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิ ดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมี
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
(4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนฟิสิกส์
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem-based learning)
(2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ
Vision-based learning)
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม
(2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ได้อ ย่าง
สร้างสรรค์
(3) มี ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ ดี มี ความสัม พันธ์ที่ ดีกั บ ผู้เ รียน และมี ความรับ ผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(4) มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจน
บุคคลอื่น มี มุ ม มองเชิง บวก มี วุฒิภาวะทางอารมณ์และสัง คม
เอาใจใส่ในการรับ ฟัง และพัฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
(3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
(3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มี ความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทั้ งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ การ
คานวณโจทย์ทางฟิสิกส์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว
(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
(4) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์จากผู้เรียน
ระดับ มั ธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสื่อสาร มี ดุล ยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าวหรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(2) การสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
(2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
(3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1-2 แนะนาวิชา ชี้แจง
6
รายละเอียดต่างๆเกียวกับ
การเรียนการสอน เกณฑ์
การให้คะแนนและการ
ประเมินผล คุณธรรม
จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติ
-บทที่1 การวิเคราะห์
เวกเตอร์และการแปลงพิกัด

3-4

บทที่2 เกรเดียนท์ ไดเวอร์
เจนซ์และเคิรล์

6

5-6

บทที่3 สมการเชิงอนุพันธ์

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. Pre-Test ทดสอบความรู้
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน
2. Concept mapping งานกลุม่
ออกแบบแผนผังความคิด เชื่อมโยง
เนื้อหาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
3. Lecture บรรยายเนือ้ หา พร้อม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา
4. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบก่อนเรียน
4. โจทย์ Pre-Test
1. Clarification Pause
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
2. Lecture บรรยายเนือ้ หา พร้อม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา
3. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. กระดาษ เพื่อทากิจกรรม
1. Problem-based Learning
ของคณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์
2. Brainstorming
กาหนดหัวข้อและเวลา แบ่งกลุม่
ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย

ผู้สอน
ผศ.ดร.จิราภรณ์

ผศ.ดร.จิราภรณ์

ผศ.ดร.จิราภรณ์
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3. Lecture บรรยายเนือ้ หา พร้อม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา
4. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. เอกสารปัญหาทางฟิสิกส์
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. กระดาษ เพื่อทากิจกรรม
7-8

สอบกลางภาค
อนุกรมฟูรเิ ยร์และปัญหาค่า
ขอบเขต

6

9-10

การแปลงแบบฟูริเยร์

6

11-12 การแปลงแบบลาปลาซ

6

1. แบ่งกลุม่ วิเคราะห์โจทย์ ปัญหาทาง ผศ.ดร.จิราภรณ์
ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับอนุกรมฟูรเิ ยร์
2. นาเสนองานกลุ่ม
3. บรรยายเนื้อหา พร้อมสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
4. Clarification Pause
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
5. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
1. แบ่งกลุม่ วิเคราะห์เนื้อหาฟิสิกส์ที่ ผศ.ดร.จิราภรณ์
สอดคล้องกับวิธีการแปลงฟูริเยร์
2. นาเสนองานกลุ่ม
3. บรรยายเนื้อหา พร้อมสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
4. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
1. แบ่งกลุม่ วิเคราะห์เนื้อหาฟิสิกส์ที่ ผศ.ดร.จิราภรณ์
สอดคล้องกับวิธีการแปลงแบบลา
ปลาซ
2. นาเสนองานกลุ่ม
3. บรรยายเนื้อหา พร้อมสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
4. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
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13-14 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อนและ
การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ทางฟิสกิ ส์

6

15-16 สรุปเนื้อหา

6

1. เอกสารโจทย์ปญ
ั หา
2. PowerPoint
3. เอกสารประกอบการเรียน
1.นาเสนองานกลุ่มการประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาทางฟิสิกส์ทเี่ กี่ยวกับจานวน
เชิงซ้อน
2. Clarification Pause
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
3. บรรยายเนื้อหา พร้อมสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
4. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. เอกสารโจทย์ปญ
ั หา
2. PowerPoint
3. เอกสารประกอบการเรียน
1. Clarification Pause
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
2. บรรยายเนื้อหา พร้อมสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
3. Test วัดผลการเรียนรายชั่วโมง
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน

ผศ.ดร.จิราภรณ์

ผศ.ดร.จิราภรณ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมิน
สังเกต

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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 (1) แสดงออกซึ่ ง พฤติ กรรมด้ านคุ ณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 (2) มี คุ ณธรรมจริ ย ธรรมที่ เ สริ มสร้ างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
 (3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
 (4) มี จิ ต สาธารณะ เสี ย สละ และเป็ น
แบบอย่างที่ดี
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 (5) ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

2

ด้านความรู้

การทาโจทย์ปัญหา

11-14

40

การทาโจทย์ปัญหาทาง
 (1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
 (2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยความรู้ทาง
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
คณิตศาสตร์

15

20

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

14

20

 (1) มี ค วามรอบรู้ ใ นด้ า นวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
วิชาชีพครู วิชาเอกฟิสิกส์ และการบูรณาการ
วิ ช าชี พ ครู กับ วิ ช าเอกฟิ สิ กส์ อย่ างกว้ า งขวาง
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
 (2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎี
ในองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องอย่ างบูรณาการ ทั้ ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการ
กับโลกแห่งความเป็นจริง
 (3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้ า นในสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง
ตระหนักถึงความส าคั ญของงานวิ จัยและการ
วิจัยต่อยอดความรู้ทางด้านการเรียนการสอน
ฟิสิกส์
 (4) มีความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ

3

ด้านทักษะทางปัญญา

 (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของ
ตนเองในการดาเนินชีวิตได้
 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน
การดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

4

นาเสนอการแก้โจทย์
ปัญหาและแสดงการ
 (1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะ คานวณหน้าชั้นเรียน
ผู้นาและผู้ตามได้
 (2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
 (3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับ
ผู้ อื่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ
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 (4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ นาเสนอการแก้โจทย์
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ปัญหาผ่านสื่อออนไลน์
สารสนเทศ
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 (1) มี ค วามไวในการวิ เ คราะห์ แ ละเข้ า ใจ
ข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ การ
ค านวณโจทย์ ท างฟิ สิ กส์ ภาษาพู ด และภาษา
เขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 (2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีใ น
การประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 (3) มี ค วามสามารถในการสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกัน
 (4) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิด
รวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์จากผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสื่อสาร มี
ดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศสาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้อย่างเหมาะสม

6

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
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 (1) มี ความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรี ยนรู้
ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รู ปแบบกึ่ งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
 (2) มี ความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรี ยนรู้
ฟิสิกส์สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิ เศษ ผู้ เรี ยนที่ มีความสามารถ
ปานกลาง และผู้ เรี ยนที่ มีความต้ องการพิ เ ศษ
อย่างมีนวัตกรรม
 (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker, Fundamentals of Physics, 6th ed.,
Wiley, New York (2002).
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Eugene Hect, Physics : Calculus, Brooks/Cole, Pacific Grove, Cajlifornia (1996).

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนตามแบบประเมิน รวมถึงประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา
2. สังเกตการสอนของอาจารย์โดยผู้ร่วมทีมสอนในกรณีรายวิชามีอาจารย์สอนหลายคน หรือส่งผู้
สังเกตการณ์เข้าฟังการสอนของอาจารย์กรณีผู้สอนเดี่ยว
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนของนัก ศึกษาในชั้นเรียน ทั้ ง นี้ให้ยึดวิธีก ารและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือของผลที่ได้
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ผ ลวิเ คราะห์ก ารประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนัก ศึกษา สรุป ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสุ่มตรวจข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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1. นาข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อที่ 1 กลยทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษามา
ประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในรุ่นต่อไป
2. นาผลสังเกตการสอนจากข้อที่ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อคิดเห็น
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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