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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ811
หัวข้ อพิเศษทางวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขา
SCE 811 Special Topics in Specialized Discipline of Science
2. จานวนหน่วยกิต
2(0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (รายวิชาเลือกวิทยาศาสตร์)
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
1. อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์
อาจารย์ผูส้ อน
1. รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
2. ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
3. อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคปลาย ปี การศึกษา 2557 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
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9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความกระตือรือร้ น รู้เท่าทันประเด็นการค้ นคว้ า ความรู้ใหม่ หรือประเด็นที่เป็ นที่
สนใจ และเข้ าใจวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ผ้ ูเรียนสนใจอย่างลึกซึ้ง
2.เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการศึกษา ค้ นคว้ า และสืบค้ นข้ อมูล จากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และ
เขียนสรุปเป็ นบทความ
3. เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนาเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ และการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้ อที่สนใจทางวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นปั จจุ บันหรื อเป็ น
ประเด็นที่กาลังเป็ นที่สนใจและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท่ไี ด้ ไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ คนมี
การรู้วิทยาศาสตร์โดยนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของสัมมนา

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
-

ฝึ กปฏิบตั ิ
60

ศึกษาด้วยตนเอง
30

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
บรรยาย
ฝึ กปฏิบตั ิ
ศึกษาด้วยตนเอง
4
2
4.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
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ด้านที่ 4
2


3


ด้านที่ 5
4


1 2 3 4 5 6
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ ง
พัฒนา
ยึดมั่นในการปฏิบัตติ ามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ และการทาวิจัย
มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม เคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่นื

2. ความรู ้
2.1 ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
มีความรู้ ความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ้ง ในสาขาวิชาที่สนใจ
รวมถึงประเด็นสาคัญที่เป็ นที่
สนใจในปัจจุบัน
 สามารถมาเชื่อมโยงองค์
ความรู้ท่ไี ด้ ไปสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ คนมี
การรู้วิทยาศาสตร์

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาในวิชาชีพและการทาวิจัย
กาหนดกฎ กติกา ของการ
เรียน เน้ นให้ นิสติ มีความ
เสียสละ รับผิดชอบ รู้หน้ าที่
เคารพสิทธิท้งั ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การสังเกตพฤติกรรมการเข้ า
ร่วมชั้นเรียน และการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
 การประเมินตนเอง
การประเมินซึ่งกันและกัน
 การประเมินผลงานการอ้ างอิง
ที่มาของข้ อมูล

2.2 วิธีการสอน
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้ นให้ ผ้ ูเรียนเป็ นผู้สบื เสาะหา
ความรู้ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง จากแหล่งข้ อมูลที่
หลากหลาย และเชื่อถือได้
มอบหมายให้ นิสติ เชื่อมโยง
องค์ความรู้ท่ไี ด้ ไปสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียน และผู้สอน
การให้ คาปรึกษาและคาแนะนา
โดยอาจารย์ผ้ ูสอน

2.3 วิธีการประเมินผล
 การประเมินผลงาน
 การประเมินการนาเสนองาน
 การอภิปรายตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
 การประเมินตนเองและการ
ประเมินซึ่งกันและกัน
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ ง
พัฒนา
มีทกั ษะการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ผลงานวิจัย บทความ
เพื่อพัฒนาความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ้งในเรื่องที่ศึกษา
มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาที่มี
ความสาคัญและซับซ้ อนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์

3.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ นิสติ ศึกษา
ค้ นคว้ า สืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็ น
ความรู้ใหม่ จัดทาเป็ นรายงาน
และการนาเสนอ
กาหนดให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ า
งานทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและเชื่อถือได้
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์
4.2 วิธีการสอน
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ มอบหมายให้ ค้นคว้ าด้ วย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตนเองทั้งกลุ่มและเดี่ยว และ
ประสิทธิผล และมีความสุข
นาเสนองานหน้ าชั้นเรียน
 มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี
 กาหนดกฎ กติกา ของการ
วางตนได้ ถูกต้ องเหมาะสมกับ
เรียน กาหนดหน้ าที่ความ
กาลเทศะ
รับผิดชอบในการนาเสนอ
 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผลงาน
ผู้อ่นื และสังคม
ส่งเสริมให้ มีการถาม-ตอบ
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน คาถามหลังการนาเสนออย่าง
อิสระ
มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
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3.3 วิธีการประเมินผล
 การประเมินจากผลงาน และ
การอ้ างอิง
การนาเสนอผลงาน
การอภิปรายตอบคาถาม

4.3 วิธีการประเมินผล

 การประเมินจากผลงานและ
การนาเสนอผลงาน
 การสังเกตพฤติกรรมขณะ
นาเสนองานในด้ านการวางตน
 การประเมินตนเองและการ
ประเมินซึ่งกันและกัน
 การประเมินการทางานกลุ่ม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
ตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องการพัฒนา
สามารถประเมินความถูกต้ อง มอบหมายให้ นิสติ สืบค้ นข้ อมูล  การตรวจผลงาน การอ้ าอิง
เหมาะสม และแปลความหมาย จากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้ง แหล่งข้ อมูล
การคานวณทางคณิตศาสตร์ใน ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
 การประเมินการนาเสนองาน
การวิจัย
กาหนดให้ แสดงอ้ างอิงหรือ
ในด้ านความเหมาะสมของภาษา
 สามารถตัดสินใจ ประเมินค่า แหล่งข้ อมูล
และเทคโนโลยีท่ใี ช้
วิเคราะห์และแปลผลสถิติท่ใี ช้ ใน ให้ ผ้ ูเรียนนาเสนอผลการศึกษา  การประเมินตนเองและการ
การวิจัยได้
ค้ นคว้ าโดยใช้ ภาษาและ
ประเมินซึ่งกันและกัน
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
 ประเมินความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
 กาหนดให้ นิสติ ต้ องนาเสนอ
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์และประเมิน
เพื่อเลือกรับและไม่รับข้ อมูล
สารสนเทศได้ อย่างสร้ างสรรค์
และรู้เท่าทัน
สามารถสื่อสารและ/หรือ
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
สามารถสื่อสารหรือนาเสนอ
ข้ อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

2-3

4

5

6-7

8-9

10

9

กิจกรรมการเรียน/วิธีการจัดการ
เรียนการสอน
- แนะนาสังเขปรายวิชา
- ทาความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
(Course Syllabus)
แนวทางการศึกษา
- มอบหมายงาน ศึกษาหัวข้ อใหม่
ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน
ศึกษาหัวข้ อใหม่ทาง
ค้ นคว้ า สืบค้ นข้ อมูลและสรุป
วิทยาศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน ประเด็นที่ได้ รับมอบหมาย โดย
ที่ได้ รับมอบหมาย (งาน
คาแนะนาของอาจารย์ผ้ ูสอน
กลุ่ม)
นาเสนอผลศึกษาหัวข้ อใหม่ นาเสนอผลการศึกษา อภิปรายสรุป
ทางวิทยาศาสตร์ในสังคม
ประเด็น (จัดทาเอกสาร
ปัจจุบัน (งานกลุ่ม)
ภาษาอังกฤษ)
เนื้ อหาสาระ

นาเสนอหัวข้ อ/ประเด็นใหม่ นาเสนอหัวข้ อที่สนใจศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ (2 เรื่อง) อภิปรายสรุปประเด็นในรูปแบบ
สัมมนา (จัดทาเอกสาร
ภาษาอังกฤษ)
ศึกษาหัวข้ อ/ประเด็นใหม่
ค้ นคว้ า สืบค้ นข้ อมูลและสรุป
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 ประเด็นภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
นาเสนอการศึกษาหัวข้ อ/
นาเสนอผลการศึกษาหัวข้ อที่สนใจ
ประเด็นใหม่ทาง
ศึกษา อภิปรายสรุปประเด็นใน
วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1
รูปแบบสัมมนา
(เอกสารภาษาและแนะนาตัวด้ วย
ภาษาอังกฤษ)
ศึกษาหัวข้ อ/ประเด็นใหม่
ค้ นคว้ า สืบค้ นข้ อมูลและสรุป
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 2 ประเด็นภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
รายงานความก้ าวหน้ า
นิสติ นาเสนอความก้ าวหน้ า
การศึกษาหัวข้ อ/ประเด็น
การศึกษาค้ นคว้ า (สัมมนา) (2)
ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2 (เอกสาร แนะนาและตัวถามตอบ
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จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ชัว่ โมง
รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
4
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

8

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

4

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

4

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

8

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

8

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

12

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

4

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์
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14

นาเสนอผลการค้ นคว้ า
พร้ อมบทความ (1)

ด้ วยภาษาอังกฤษ )
ค้ นคว้ า สืบค้ นข้ อมูลและสรุป
ประเด็นภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา
นิสติ นาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
(สัมมนาภาษาอังกฤษ) (1)

15

นาเสนอผลการค้ นคว้ า
พร้ อมบทความ(2)

นิสติ นาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
(สัมมนาภาษาอังกฤษ)(2)

10-13 ศึกษาหัวข้ อ/ประเด็นใหม่
ทางวิทยาศาสตร์

16

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

4

รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์
รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

4

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
แผนการเรียนรู ้

วิธีการประเมินผลนิสิต

คุณธรรม จริยธรรม  การสังเกตพฤติกรรมการเข้ า
ร่วมชั้นเรียน และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
 การประเมินตนเอง
 การประเมินซึ่งกันและกัน
 การประเมินผลงาน การ
อ้ างอิงที่มาของข้ อมูล
ความรู้
 การประเมินผลงาน
 การประเมินการนาเสนองาน
 การอภิปรายตอบคาถาม
 การประเมินตนเองและการ
ประเมินซึ่งกันและกัน
ทักษะทางปัญญา
 การประเมินจากผลงาน และ
การอ้ างอิง
 การนาเสนอผลงาน
 การอภิปรายตอบคาถาม
ทักษะความสัมพันธ์  การประเมินจากผลงานและ
ระหว่างบุคคลและ
การนาเสนอผลงาน
ความรับผิดชอบ
 การสังเกตพฤติกรรมขณะ
นาเสนองานในด้ านการวาง
ตน
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สัปดาห์ที่
ประเมินผล
1 – 15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

1 – 15

30%

1 - 15

30%

1 - 15

10%

หมายเหตุ
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 การประเมินตนเองและการ
ประเมินซึ่งกันและกัน
 การตรวจผลงาน การอ้ าอิง
แหล่งข้ อมูล
 การประเมินการนาเสนองาน
ในด้ านความเหมาะสมของ
ภาษาและเทคโนโลยีท่ใี ช้
 การประเมินตนเองและการ
ประเมินซึ่งกันและกัน

1 - 15

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วารสารและบทความทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หนังสือ ตาราต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกและเว็ป
ไซต์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องเนื้อหาตามความสนใจของนิสติ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
วารสารและบทความทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หนังสือ ตาราต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกและเว็ป
ไซต์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องเนื้อหาตามความสนใจของนิสติ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสารและบทความทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หนังสือ ตาราต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกและเว็ป
ไซต์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องเนื้อหาตามความสนใจของนิสติ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นิสติ เขียนการสะท้ อนคิดเปรียบเทียบพัฒนาการของตนโดยการเปรียบเทียบความรู้และทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การให้ นิสติ ประเมินการสอนของผู้สอน และผู้สอนประเมินตนเอง รวมทั้งพิจารณาจากผลการ
เรียนรู้ของนิสติ และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้ วิธกี ารและแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย มีการเมิน
หลายครั้ง นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
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3. การปรับปรุงการสอน
นาผลจากการประเมินการสอน มาวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ ตรงความ
ต้ องการและบริบทของการเรียนรู้ จัดให้ มกี ารสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา รวมทั้งมีการทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ทวนสอบโดยการติดตามคุณภาพของผู้เรียน โดยการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน โดยให้
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน
2. การบันทึกสรุปการเรียนรู้ในแต่ละครั้งโดยผู้เรียน
3. เปรียบเทียบความสอดคล้ องการให้ คะแนนของผู้สอนแต่ละท่าน ตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด)กับข้ อสอบ รายงาน โครงการ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
ของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ที่ได้ รับการประเมินโดยนิสติ และคณาจารย์ มา
วิเคราะห์กาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล เป็ นต้ น จากนั้น
พัฒนารายวิชาตามผลการประเมิน ทั้งนี้ให้ ข้ นึ อยู่กยั ดุลยพินิจของผู้สอน

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