
มคอ. 3 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชาความรูห้ลกัในวิชาชีววิทยาส าหรบันกัวิทยาศาสตรศึกษา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

วษ 531 ความรู้หลักในวิชาชีววิทยาส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 

SCE 531 Main Concept in Biology for Science Educator 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

การศีกษามหาบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (วิชาเลือกวิทยาศาสตร์) 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผูร้บัผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร.พินิจ  ข าวงษ ์

อาจารยผู์ส้อน 
1. อ.ดร.กมลวรรณ  กลัยาประสทิธิ์ 

2. อ. ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 1 (หลักสตูรนอกเวลาราชการ)        
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

 
7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 6-202 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. นิสติเข้าใจแนวคิดหลักทางชีววิทยา สามารถสบืค้นและประยุกต์ใช้แนวคิดทางชีววิทยาในการ

อธบิายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2. นิสติสามารถน าเสนอตัวอย่างแนวคิด และแนวทางการจัดการเรียนรู้แนวคิดชีววิทยาในระดับที่
ตนเองสนใจได้ 

3. นิสติสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูล และสื่อสารความรู้ให้กบัผู้อื่นได้ 

 

4. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือปรับปรงุเน้ือหาให้ทนัสมัย 
2. เพ่ือเสริมสร้างทกัษะในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง การสบืค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลกัการท่ีสาคญัเก่ียวกบั เซลลแ์ละเมตาบอลิซึม กายวภิาคและสรีรวิทยา

ของพืชและสัตว ์การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและววิฒันาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา เพื่อ
เช่ือมโยงกบัปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวนั และการน าไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ระดบัต่าง ๆ 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

30 0 60 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

2 0 4 

 

4.ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 
1.2  วิธกีารสอน 

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

 

1. ยึดมั่นในการปฏบิัตติามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ

ประกอบวิชาชีพ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสยีสละ และค านึงถงึประโยชน์

ส่วนรวม 

 

1. จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความเสยีสละ และการค านึงถึง

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. เน้นให้นิสติมีความ
รับผดิชอบ รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเอง

และส่วนรวม 

1. ประเมินจากการปฏบิัติงาน
และการร่วมกจิกรรม  
2. ปการประเมินการท างานกลุ่ม

โดยผู้สอน ตนเองและเพ่ือน 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธกีารสอน 2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้  ความเข้าใจองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  
2. น าทฤษฎีหลักการและ

แนวคิดทางวทิยาศาสตร์และ/

หรือศึกษาศาสตร์มาใช้ในการ

พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยใน

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย

ความความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงจาก

1. การศึกษาค้นคว้าเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม  เพ่ือใช้
แนวคิดทางวทิยาศาสตร์อธบิาย

ปรากฏการณแ์บบองค์รวม  และ

ท ารายงานสรปุผล 

2. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ให้ผู้เรียนส าคัญ โดยใช้

กรณศีึกษา หรือประเดน็ที่

1. สอบประเมินผลการเรียน 
2. ประเมินจากช้ินงานที่
มอบหมาย 
3. การเขยีนสรุปการเรียนรู้ใน

แต่ละคร้ัง 
 

ดา้นที่ 1 ดา้นที่ 2 ดา้นที่ 3 ดา้นที่ 4 ดา้นที่ 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
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ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 
เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์และ

สงัคม เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการ

วิเคราะห์ อภิปราย 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

3.2  วิธกีารสอน 3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ประเดน็ปัญหาต่างๆ อย่าง

สร้างสรรค์ 
2. มีทกัษะในการแก้ปัญหาที่มี
ความส าคัญและซับซ้อนได้อย่าง

มีประสทิธภิาพประสทิธผิลและ

สร้างสรรค์ 

1. ให้นิสติได้วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ อภิปราย ประเดน็

ปัญหาต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้

วิทยาศาสตร์ 
2. นิสติค้นคว้า สงัเคราะห์ 
น าเสนอประเดน็ที่เป็นที่สนใจใน

สงัคมและจัดท ารายงานสรปุผล 

 

1. ประเมินจากการเรียนการ
อภิปราย 

2. ประเมินจากการน าเสนอและ
รายงานสรุปผลการค้นคว้า 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2  วิธกีารสอน 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถท างานและสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการร่วมกบัผู้อื่นได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และมีความสขุ 
2. มีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ดี 
วางตนได้ถูกต้องเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 
3. มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 
4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน มีความเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ด ี
 

1.น าประเดน็จากเหตุการณท์ี่
ส  าคัญหรือกรณีศึกษา

ประกอบการสอนเพ่ือมุ่งเน้นให้

นิสติตระหนักถงึความ

รับผดิชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น

และสงัคม 
2. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกจิกรรมกลุ่ม เน้นบทบาท

การเป็นผู้น าและผู้ตามก าหนด

กฎ กติกา ของการเรียน ก าหนด

หน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละ

คน 
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ร่วมกนัทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

1. ประเมินจากการเข้าร่วม
กจิกรรมการเรียนการสอน 
2. ประเมินจากผลงานโดยการ
ประเมินตนเอง ประเมินเพ่ือน 

และประเมินโดยผู้สอน 
3. สงัเกตจากการอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่าง

เรียน 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องการพัฒนา 

5.2  วิธกีารสอน 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
2.สามารถวิเคราะห์และประเมิน 

เพ่ือเลือกรับและไม่รับข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์

และรู้ เท่าทนั 
3. สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

4.สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่
ให้นิสติได้สบืค้น น าเสนอ

อภิปรายร่วมกนั แลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ และน าเสนอสิ่งที่ได้

เรียนรู้ 

2. ก าหนดให้นิสติค้นคว้าข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

เช่ือถือได้ 

3. นิสติน าเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาใน

ช้ันเรียน และน าเสนอสู่

สาธารณะในรปูแบบที่เหมาะสม 

โดยใช้เทคโนโลยีประกอบได้

อย่างเหมาะสม 

1. ประเมินจากช้ินงานที่
มอบหมายให้ค้นคว้า 
2. ประเมินจากการน าเสนอ 
3. ประเมินจากความสามารถใน
การสื่อสาร การน าเสนอ การใช้

สื่อประกอบ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

ครั้งที่ เนื้ อหาสาระ กิจกรรมการเรียน ชัว่โมง ผูส้อน 

1 แนะน ารายวิชา กจิกรรมการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล 

บรรยายอภิปราย 2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

2 สิ่งมีชีวิตและเคมีพ้ืนฐานของ

สิ่งมีชีวิต 

บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

3 ชีววิทยาของเซลล์ บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

4 ชีววิทยาของเซลล์ บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

5 ชีววิทยาร่วมสมัย (1) บรรยายโดยอาจารย์

พิเศษ 

2 อาจารย์พิเศษ 

6 ชีววิทยาของพืช บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

7 ชีววิทยาขอสตัว์ บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

8 สอบกลางภาค สอบข้อเขยีน 2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

9 พันธุศาสตร์ บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

10 พันธุศาสตร์ บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 
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ครั้งที่ เนื้ อหาสาระ กิจกรรมการเรียน ชัว่โมง ผูส้อน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

11 นิเวศวิทยา บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

12 ชีววิทยาร่วมสมัย (2) บรรยายโดยอาจารย์

พิเศษ 

2 อาจารย์พิเศษ 

13 วิวัฒนาการและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

14 วิวัฒนาการและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

บรรยายอภิปราย, การ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

15 น าเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้

ชีววิทยา 

น าเสนอผลงาน 

อภิปรายสรุปความรู้ 

2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

16 สอบประมวลความรู้ สอบข้อเขยีน 2 อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

แผนการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิผลนิสติ สปัดาห์ที่

ประเมินผล 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 
หมายเหต ุ

คุณธรรม จริยธรรม - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การประเมินตนเอง 

1 – 16 10%  

ความรู้  - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 
- การสอบ 

1 – 16 25%  

ทกัษะทางปัญญา - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 
- การสอบ 

1 – 16 30%  

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 
- การประเมินตนเอง 

1 - 16 15%  
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- การประเมินโดยเพ่ือน 
ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 
- การประเมินตนเอง 
- การสอบ 

1 - 16 20%  
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

- Campbell AM, Reece BJ.  (2005).  Biology.  7th ed.  California:  Benjamin 

Cumming. 

- Mader SS (2010) “Essentials of Biology” 2nd edition, Mcgraw-Hill International 

Edition 

- Starr, S. Evers, C.A., and Starr, L. Z. (2011). Biology: Concepts and Applications. 8
th
 

ed. Brook: Cengage Learning. คณาจารย์ภาควิชาชีววทิยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แปล). 

(2556). ชีววิทยา. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

-  

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

- วารสารวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
1.1 อภิปรายร่วมกนักบันิสติเกี่ยวกบัประโยชน์ของข้อคิดเหน็ของนักเรียนเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ใน

การพัฒนาและปรับปรงุรายวิชา 
1.2 ให้นิสติประเมินประสทิธภิาพของรายวิชาทั้งในระหว่างการจัดการเรียนการสอนและเมื่อเสรจ็สิ้น

การจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา 
 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้รปูแบบการประเมินที่หลากหลาย ทั้งระหว่างและหลังการจัดการเรียน

การสอน และน าผลการประเมินมาปรับปรงุและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

3. การปรบัปรุงการสอน 
น าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์ เพ่ือน ามาปรับปรงุพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกบัความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และให้ทนัสมัย สอดคล้องกบับริบทของสงัคม 
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
1. ทวนสอบโดยการติดตามคุณภาพของผู้เรียน โดยการสงัเกต การตรวจสอบ การประเมิน โดยให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน 
2. การบันทกึสรปุการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังโดยผู้เรียน 
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3. การพิจารณาคะแนนผลการประเมินร่วมกนัระหว่างผู้สอน 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์  ก าหนดประเดน็การปรับปรงุพัฒนารายวิชาและการจดัการ

เรียนการสอน เพ่ือน ามาปรับปรงุพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความ

ต้องการของผู้เรียน และให้ทนัสมัย สอดคล้องกบับริบทของสงัคม 

---------------------------------- 


