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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา 4014506
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนฟสิกส
Teaching and Learning Evaluation in Physics

Measurement and

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
3.2 ประเภทของรายวิชาเอกบังคับ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ดร.รังสันต จอมทะรักษ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ตอนเรียน A4 ดร.รังสันต จอมทะรักษ
ตอนเรียน B4 ดร.รังสันต จอมทะรักษ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง หลักการการวัดและประเมินผล แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรูวิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
2
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2. เพื่อใหนักศึกษาศึกษารูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชาฟสิกสดานเนื้ อหา
และการทดลอง
3. เพื่ อให นั กศึ กษาศึ กษาวิ เ คราะหตัว อยางขอสอบวิช าฟสิกส ฝกออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผล ฝกสรางเครื่องมือและขอสอบวิชาฟสิกสที่สามารถวัดพัฒนาการการเรียนรูดานพุทธิพิสัย
จิตพิสัย และทักษะพิสัยแตละระดับขั้นของการพัฒนาการ ฝกวางแผนการวัดและการประเมินผล
การเรียนรูวิชาฟสิกสที่สอดคลองจุดประสงคการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษา

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อ ให ร ายวิ ช ามี เ นื้ อ หาสาระสอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขา
ศึกษาศาสตรและครุศาสตร พ .ศ.2554 โดยปรับใหมีการใชกระบวนการการจัดการเรียนรูในรายวิชา
ฟสิกสใหมีความเหมาะสม สามารถพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

หลักการการวัดและประเมินผล แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการวัด
และการประเมินผลการเรียนรูวิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษา ศึกษารูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผล
การเรี ย นรู วิชาฟ สิกส ดา นเนื้ อหาและการทดลอง ศึกษาวิเคราะหตัว อยางขอสอบวิชาฟสิกส ฝก
ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล ฝกสรางเครื่องมือและขอสอบวิชาฟสิกสที่สามารถวัดพัฒนาการ
การเรียนรูดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยแตละระดับขั้นของการพัฒนาการ ฝกวางแผนการ
วัดและการประเมินผลการเรียนรูวิชาฟสิกสที่สอดคลองจุดประสงคการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษา
Principle of measurement and evaluation, approach for teaching and learning
about the measurement and evaluable in high school physics teaching, content and
laboratory experiment, analysis of physics sample test, practical training in
measurement and evaluation, creativity tools and physics test with teaching and
learning development in intelligence, mind and skills, practical planning in
measurement and evaluation in physics that relate to learning object in high school.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห หรือ 45

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

สอนเสริม
ไมมสอนเสริ
ี
มตาม/
ความตองการของ
นักศึกษา
3

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
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ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษาทุกวันตามที่
นัดหมายตามเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 2มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น และเขาใจโลก
 4มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 5ใหความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข อบังคับตางๆขององคกรและ
สังคม
 6สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี Diallecticsในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ Interactive action learning
(3) การใชกรณีศึกษา Case study
(4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
(3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2ความรู .
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1 มีความรอบรูในดานวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกฟสิกส และการบูรณา
การวิชาชีพครูกับวิชาเอกฟสิกสอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
 (2มีความตระหนักรูหลักการ และทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
4
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 (3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาฟสิกสอยาง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรูทางดานการเรียนการสอน
ฟสิกส
 (4มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ )Inquiry
method(
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี
(4) การเรียนรูรวมมือ )Collaborative learningเพื่อประยุกตและประเมินคาองค (
ความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
(5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูรวมมือ
(5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
3ทักษะทางปญญา .
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 (2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
 (3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน
รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาศาสตร ท างครุ ศ าสตร /ศึ ก ษาศาสตร และการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย า งมี
นวัตกรรม
 (4) มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาฟสิกสไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการ
พัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน
ในการพัฒนาการเรียนการสอนฟสิกส
3.2 วิธีการสอน

5
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(1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม )Problem-based learning(
(2) การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน )Research and Development
และ Vision-based learning(
(4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
4ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ .
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และ
ผู อื่น ในการทํ า งานและการอยู ร วมกัน อยางเปน กัล ยาณมิตร และในการเรีย นรูพัฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
 (2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุม
ไดอยางสรางสรรค
 (3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 (4) มีความไวในการรับรูและเขาใจความรูสึกของผูเรียนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใสในการรับฟง และ
พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ )Participative learning through action(
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม )Shared leadershipในการนําเสนองานวิชาการ (
(3) การคิ ด ให ค วามเห็ น และการรั บ ฟ ง ความเห็ น แบบสะท อ นกลั บ )Reflective
thinking(
(4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
(3) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิป ราย
ซักถาม
6
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หลักสูตร

(4) วั ด และประเมิ น จากการเข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป น ครู เ ปน รายป ตลอด

5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ .
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
 (1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ
การคํานวณโจทย ทางฟสิ กส ภาษาพูดและภาษาเขีย น อันมีผลใหสามารถเข าใจองคความรู หรือ
ประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
มีความสามาร (2) ถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ (3)
นําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารดานฟสิกสจาก (4)
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และนําเสนอข อมูล
สารสนเทศสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาว
หรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานการศึกษา
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค น และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ด า น
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) วั ดและประเมิน จากการเขา รว มกิ จ กรรมเสริม ความเปน ครูเ ปน รายป ต ลอด
หลักสูตร
ดา 6นทักษะการจัดการเรียนรู
6.1ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
มี ความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรี ยนรู ฟสิ กส ที่ มีรู ปแบบหลากหลาย ทั้ง (1)
) รู ป แบบที่ เ ป น ทางการ Formal) รู ป แบบกึ่ ง ทางการ )Non-formal) และรู ป แบบไม เ ป น ทางการ
)Informal) อยางสรางสรรค
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูฟสิกสสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้ง (2)
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยาง
มีนวัตกรรม
7
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action)

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาฟสิกส (3) อยางบูรณาการ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 6.2
(1)การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2)การปฏิ บั ติ การสอนเต็ มเวลาในสถานศึ กษา )Field based learning through
(3)การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 6.3
(1)วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
(2)วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
(3)วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

1

2

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

แจก –course
syllabus พรอมอธิบาย
เนื้อหารายวิชา และทํา
ความตกลงรวมกัน
ระหวางผูสอนกับนิสิต
เกี่ยวกับเกณฑการ
ประเมิน
บทที่ 1 การวัดและ
ประเมินผล

บทที่ 2
กลุมสาระการเรียนรู
ฟสิกสระดับมัธยม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถา
ผูสอน
ชั่วโมง
มี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ดร.รังสันต
3
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
จอมทะรักษ
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
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สัปดาห
ที่

3

4

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถา
ผูสอน
ชั่วโมง
มี)
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
บทที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดร.รังสันต
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให จอมทะรักษ
ปจจัยและปญหาที่มีผล
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ตอการเรียนรูวิชาฟสิกส
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
3
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
บทที่ 4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดร.รังสันต
การประยุกตวิธีสอนแบบ
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให จอมทะรักษ
ตางๆกับการสอนวิชา
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ฟสิกส
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
3
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 5
การสรางสื่อ

5

บทที่ 6
การทดลองทางฟสิกส

6

7

บทที่ 7 การจัด
สิ่งแวดลอมและ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถา
ชั่วโมง
มี)
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
3
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
3
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
3
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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สัปดาห
ที่

8

หัวขอ/รายละเอียด
บรรยากาศเพื่อการ
เรียนรูฟสิกส

สอบกลางภาค
บทที่ 8 การเขียน
แผนการสอน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถา
ชั่วโมง
มี)
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

3

3

9

บทที่ 9 การสรางโจทย
ปญหาและขอคําถาม
10

3

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
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จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถา
ผูสอน
ชั่วโมง
มี)
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
บทที่ 10 การสังเกต
กิจกรรมการเรียนการสอน
พฤติกรรมการเรียนรูของ
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ผูเรียน
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ดร.รังสันต
3
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
จอมทะรักษ
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
บทที่ 11 บูรณาการ
ความรูและประสบการณ
สูการฝกปฏิบัติ

12

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหและการ
แกโจทยปญหาในชั้นเรียนแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตอบคําถาม
ทบทวน และทําแบบทดสอบยอย
4เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ .
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
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จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถา
ชั่วโมง
มี)
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
โครงงานการทําสื่อการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอนฟสกส
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
.3ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหการทํา
โครงงานสื่อการสอนฟสิกส
3
4 .เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. บทความวิจัย
โครงงานการทําสื่อการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
สอนฟสกส
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2ผูสอนบรรยาย พรอมทั้งยกตัวอยางที่
เกี่ยวของ
ใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะห .3ใหผูเรียน
ฝกการคิดวิเคราะหการทําโครงงานสื่อ
3
การสอนฟสิกส
4 .เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน
การนําเสนอโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การทําสื่อการสอนฟสกส
.1เช็คเวลาเขาเรียนและการแตงกายให
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
.2นําเสนอโครงงานโครงงานสื่อการสอน
3
ฟสิกสผูสอนใหขอเสนอแนะ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช
13
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สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.4, 1.1.5

2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2,
3.1.4
4.1.2
5.1.1, 5.1.3

วิธีการประเมิน
เช็คเวลาเขาเรียน
และการแตงกายให
ถูกตองตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- สอบยอย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- โครงงาน
การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถา
ชั่วโมง
มี)
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

วิธีการทวน
สอบ
ตรวจสอบ
ตารางเวลาเขา
เรียนและการ
แตงกาย

ทุกสัปดาห
สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 16
สัปดาหที่ 16
ทุกสัปดาห

10%
20%
20%
20%
10%

ทวนสอบจาก
คะแนนสอบ

การสืบคน การ
วิเคราะหและการ
แกโจทยปญหา
และนําเสนอ
รายงาน

ทวนสอบจาก
งานที่
มอบหมาย
ทวนสอบจาก
การนําเสนอ
งาน

10%

3. การประเมินผลการศึกษา
ตัดเกรดอิงเกณฑมหาวิทยาลัย

เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
14
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F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

รังสันต จอมทะรักษ (2562). การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนฟสิกส. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ (2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 กรุงเทพฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

มี ก ารเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น อาจารย ผู ส อนตามแบบประเมิ น รวมถึ ง ประเมิ น
ประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

1. ประเมินจากผลการประเมินอาจารยผูสอน และผลการเรียนของนักศึกษา
2. สังเกตการสอนของอาจารยโดยผูรวมทีมสอนในกรณีรายวิชามีอาจารยสอนหลายคน หรือสง
ผูสังเกตการณเขาฟงการสอนของอาจารยกรณีผูสอนเดี่ยว
3. อาจารย ผู ส อนประเมิ น การสอนของตนเองจากสภาพจริ ง โดยพิ จ ารณาจากการสั ง เกต
พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน ทั้งนี้ใหยึดวิธีการและแหลงขอมูลที่
หลากหลาย รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความนาเชื่อถือของผลที่ได

3. การปรับปรุงการสอน

1. ใชผลวิเคราะหการประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปปญหา และ
แนวทางแกไขการปรับปรุงการจัดการเรยนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของรายวิ ช าให ทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาและความสนใจของผูเรียนรุนตอไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

1. มี การประชุ มคณะกรรมการบริห ารหลักสูต รเพื่อ พิจ ารณาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นของ
นักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑการประเมินของ มคอ .3 ของรายวิชาที่ทําการสอน
2. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รร ว มกั น ประเมิ น การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดยการสุ ม
ตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
15
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

1. นําขอคิดเห็นของนั กศึ กษาจากข อที่ 1 กลยทธการประเมิน ประสิ ทธิผลของรายวิช าโดย
นักศึกษามาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
2. นําผลสังเกตการสอนจากขอที่ 2 กลยุทธการประเมินการสอน มาเปรียบเทียบขอมูลกับ
ขอคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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