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รายละเอียดของรายวิชา วทศ301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจําปการศึกษา2558

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
2. จํานวนหนวยกิตบรรยาย
3 หนวยกิต3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยวันชาติ สุมโนจิตราภรณ
อาจารยผูสอน
อาจารยฐานนันดร นพไธสงค
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)ไมมี
8. สถานที่เรียน
ประสานมิตร หอง 19-403
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 21 พฤษภาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียน
• ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตร
• ตระหนักในการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามขอบังคับของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ โดยผูสอนปลูกฝงและสอดแทรกเรื่องดังกลาวในชั้นเรียน
• มีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การทําแบบฝกหัดและ
อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
• มีทักษะในการสื่อสาร โดยการทําแบบฝกหัดและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหรายวิชามีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร พ.ศ. 2553 โดยปรับใหมีการเรียงลําดับเนื้อหาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือ คณิตศาสตร
2.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวย
บรรยาย
ภาคสนาม/การฝกงาน
ตนเอง
บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ไมมี

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

6 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนิสิต
(เฉพาะรายที่ตองการ) ทุกวันพฤหัส ประมาณ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. มีความซื่อสัตยสุจริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
5. มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนประสบการณ
2 การใชเรื่องเลาและยกตัวอยางประกอบเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
3. การทํางานกลุม
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธทั้งกับผูสอนและระหวางผูเรียน รวมถึงการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ถูกมอบหมายในรายวิชา
2. ดานความรู
ความรับผิดชอบ
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูพื้นฐานทาง วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการ
หลัก
และ ทฤษฏีในศาสตรเฉพาะ
2. มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร
หลัก
3. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม
หลัก
4. มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
หลัก
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยาย และอภิปรายเนื้อหาที่บรรยายรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน เชน การถาม-ตอบรายบุคคล
โดยการสุม
2. กําหนดใหสืบคนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ทันสมัยและเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียนและนําเสนอ
บทความที่สืบคนตอชั้นเรียนและอภิปรายรวมกันระหวางผูนําเสนอ ผูรวมชั้นเรียนและผูสอนเพื่อใหผูเรียน
สามารถติดตามความหนาทางวิชาการและองคความรูใหมได
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การตรวจผลงาน ไดแกการบานการทดสอบยอย การสอบขอเขียน
2. การสอบถามในชั้นเรียน
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

ความรับผิดชอบ

1. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
หลัก
วิชาการทางวิทยาศาสตร
2. นําความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรไปประยุกต
รอง
กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
รอง
หลากหลายไดอยางถูกตองและสรางสรรค โดยใชความรูทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณทางภาคปฏิบัติ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวของ
3.2 วิธีการสอน
การบรรยายในชั้นเรียน การสืบเสาะหาความรู การเรียนรูเปนรายบุคคล การฝกทําโจทย และการเรียนรู
จากกรณีปญหา
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3.3 วิธีการประเมินผล
1. การตรวจผลงานโดยพิจารณาจากการบานและขอสอบที่ใหนิสิตคิดวิเคราะหและแกปญหา ดวย
หลักการและทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง
2. การสอบถามในชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี

ความรับผิดชอบ
หลัก

2. มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร
หลัก
3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรรวมทั้งพัฒนาตนเองและ
หลัก
พัฒนางานได
4.2 วิธีการสอน
การทํางานกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบถามในชั้นเรียน และการสังเกตพฤติกรรมโดยประเมินจากการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผลของผูที่มีความคิดเห็นแตกตาง
2. การใหนิสิตประเมินซึ่งกันและกัน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1.สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล
หลัก
การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการ
หลัก
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
3. มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยาง
หลัก
เหมาะสมและจําเปน
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
หลัก
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
5.2 วิธีการสอน
กําหนดใหสืบคนและนําเสนอบทความวิจัยที่ทันสมัยและเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียนตอชั้นเรียน และ
อภิปรายรวมกันระหวางผูนําเสนอ ผูรวมชั้นเรียนและผูสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถติดตามความหนา
ทางวิชาการและองคความรูใหมได
5.3 วิธีการประเมินผล
การตรวจผลงานโดยการประเมินจากการนําเสนอหัวขอที่สืบคนตอหนาชั้นเรียน การมีสวนรวมในการ
อภิปราย และการใหนิสิตประเมินซึ่งกันและกัน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
3 - บรรยายโดยเอกสารประกอบการ
สอน

2-3

- แจก course syllabus
พรอมอธิบายเนื้อหารายวิชา
และทําความตกลงรวมกัน
ระหวางผูสอนกับนิสิต
เกี่ยวกับเกณฑการประเมิน
- แนวคิดเบื้องตนของการ
สื่อสาร
Unit 1

4-5

Unit 2

6-7

Unit 3

8
9-10

สอบกลางภาค
Unit 4

3
3

11-12

Unit 5

3

13-14

Unit 6

3

สอบปลายภาค

3

15

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12

ผูสอน
อ.ฐานันดร

- บรรยายโดยเอกสารประกอบการ
สอน
- บรรยายโดยเอกสารประกอบการ
สอน
- บรรยายโดยเอกสารประกอบการ
สอน
- การตรวจผลงาน
- บรรยายโดยเอกสารประกอบการ
สอน

อ.ฐานันดร

- บรรยายโดยเอกสารประกอบการ
สอน
- บรรยายโดยเอกสารประกอบการ
สอน
- การตรวจผลงาน

อ.ฐานันดร

อ.ฐานันดร
อ.ฐานันดร
อ.ฐานันดร
อ.ฐานันดร

อ.ฐานันดร
อ.ฐานันดร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตยสุจริต
การเขาชั้นเรียนและ
2. มีระเบียบวินัย
สังเกตพฤติกรรม
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติ
สังเกตพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
การตรวจผลงาน
วิชาชีพ
4.เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น การประเมินซึ่งกันและ
5. มีจิตสาธารณะ
กัน
ดานความรู
1. มีความรูพื้นฐานทาง ฟสิกส
สังเกตพฤติกรรม
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะ
และการตรวจผลงาน
นํามาอธิบายหลักการและทฤษฏีใน
ศาสตรเฉพาะ
2 .มีความรูในหลักการและทฤษฎีทาง
สังเกตพฤติกรรม
ฟสิกสวิทยาศาสตรและ/หรือ
และการตรวจผลงาน
คณิตศาสตร
3. สามารถติดตามความกาวหนาทาง
สังเกตพฤติกรรม
วิชาการ พัฒนาความรูใหม
และการตรวจผลงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานฟสิกส และ
ฟสิกส
4. มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆที่จะ
สังเกตพฤติกรรม
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
และการตรวจผลงาน
ดานทักษะทางปญญา
1. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
สังเกตพฤติกรรม
และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการ
และการตรวจผลงาน
ทางวิทยาศาสตร
2. นําความรูทางฟสิกส วิทยาศาสตร
สังเกตพฤติกรรม
และคณิตศาสตรไปประยุกตกับ
และการตรวจผลงาน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
3. มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และ
สังเกตพฤติกรรม
สังเคราะหความรูจากแหลงขอมูล
และการตรวจผลงาน
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ตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

ถูกตองและสรางสรรค โดยใชความรู
ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ
ทางภาคปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกี่ยวของ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางาน
สังเกตพฤติกรรม
รวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิก
ที่ดี
2. มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สังเกตพฤติกรรม
องคกร
3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ
สังเกตพฤติกรรม
และวัฒนธรรมขององคกรรวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางานได
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
การตรวจผลงาน
วิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยาง
การตรวจผลงาน
เหมาะสม
3. มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการ
คนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สอบกลางภาค
การสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลได
สอบปลายภาค
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
สอบยอย
กับสถานการณ
การตรวจผลงาน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Textbook (หนังสือเรียน)
2. Redston, C. & Cunningham, G. (2006). face2face : Intermediate Student's Book.
Cambridge University Press.
3. Supplementary exercises (แบบฝกหัด)
4. Electronic media (Audio CDs, Computer programs for language learning, Internet, etc)
3. เอกสารและขอมูลสําคัญ 4. เอกสารและขอมูลแนะนํา -

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
มีการเปดโอกาสใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมินปค 003 รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการ
สอนจากผลการเรียนของนิสิต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินผูสอน (ปค.003) และผลการเรียนของนิสิต
2. สังเกตการสอนของอาจารยโดยผูรวมทีมสอนในกรณีรายวิชามีผูสอนหลายคน หรือสงผูสังเกตการณ
เขาฟงการสอนของอาจารยกรณีผูสอนเดี่ยว
3. อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมการเขา
รวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียนทั้งนี้ใหยึดวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย รวมทั้งมีการ
ประเมินหลายครั้ง เพื่อความนาเชื่อถือของผลที่ได
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใชผลวิเคราะหการประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนิสิตสรุปปญหาและแนวทางแกไขใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนรุนตอไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

มคอ. 3

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินของ มคอ 3 ของรายวิชาที่ทําการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยการสุมตรวจขอสอบ รายงาน
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนิสิตจากขอ 1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตมาประมวลเพื่อ
จัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุงผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
รุนตอไป
2. นําผลสังเกตการสอนจากขอ 2 กลยุทธการประเมินการสอน มาเปรียบเทียบขอมูลกับขอคิดเห็นของ
นิสิตเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
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