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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชาหวัขอ้พเิศษทางวิทยาศาสตรเ์ฉพาะสาขา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา2557 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

วษ811 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขา 

SCE 811 Special Topics in Specialized Discipline of Science 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 2(0-4-2) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

การศึกษาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (รายวชิาเลือกวิทยาศาสตร์) 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชา 
1. อ.ดร.พินิจ  ข าวงษ ์
อาจารยผู์ส้อน 

1. รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
2. ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
3. อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น รู้ เท่าทนัประเดน็การค้นคว้า ความรู้ใหม่ หรือประเดน็ที่เป็นที่

สนใจ และเข้าใจวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ผู้เรียนสนใจอย่างลึกซ้ึง 
 2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีทกัษะในการศึกษา ค้นคว้า และสบืค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถอืได้ และ

เขียนสรุปเป็นบทความ 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทกัษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถน าเสนอเป็น

ภาษาองักฤษได้ 
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือกระตุ้นการส่งเสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์หัวข้อที่สนใจทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันหรือเป็น

ประเดน็ที่กาลังเป็นที่สนใจและเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้คนมี

การรู้วิทยาศาสตร์โดยน าเสนอผลการศึกษาในรปูแบบของสมัมนา 
 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
  

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

- 60 30 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

- 4 2 

 

4.ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
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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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่อ้ง

พฒันา 

1.2  วิธีการสอน 

 

1.3  วิธีการประเมินผล 

 

ยึดมั่นในการปฏบิัตติามหลัก

คุณธรรมและจรรยาในการ

ประกอบวิชาชีพ และการท าวิจัย 

มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และค านึงถงึประโยชน์

ส่วนรวม เคารพสทิธขิองตนเอง

และผู้อื่น 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาในวิชาชีพและการท าวจิัย 

ก าหนดกฎ กติกา ของการ

เรียน เน้นให้นิสติมีความ

เสยีสละ รับผดิชอบ รู้หน้าที่ 

เคารพสทิธทิั้งต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การสงัเกตพฤติกรรมการเข้า

ร่วมช้ันเรียน และการมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียน 

 การประเมนิตนเอง 

การประเมินซ่ึงกนัและกนั 

 การประเมนิผลงานการอ้างองิ

ที่มาของข้อมูล 

2. ความรู ้

2.1  ความรูที้ต่อ้งไดร้บั 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

มีความรู้  ความเข้าใจอย่าง

ลึกซ้ึง ในสาขาวิชาที่สนใจ 

รวมถงึประเดน็ส าคญัที่เป็นที่

สนใจในปัจจุบัน 

 สามารถมาเช่ือมโยงองค์

ความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้คนมี

การรู้วิทยาศาสตร์ 

 การจดักจิกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สบืเสาะหา

ความรู้  การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย และเช่ือถือได้ 

มอบหมายให้นิสติเช่ือมโยง

องค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้เรียน และผู้สอน 

การให้ค าปรึกษาและค าแนะน า

โดยอาจารย์ผู้สอน 

 การประเมนิผลงาน 

 การประเมนิการน าเสนองาน 

 การอภิปรายตอบค าถามใน

ช้ันเรียน 

 การประเมนิตนเองและการ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้ง

พฒันา 

3.2  วิธีการสอน 3.3  วิธีการประเมินผล 

มีทกัษะการวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ ผลงานวิจัย บทความ

เพ่ือพัฒนาความเข้าใจอย่าง

ลึกซ้ึงในเร่ืองที่ศึกษา 

มีทกัษะในการแก้ปัญหาที่มี

ความส าคัญและซับซ้อนได้อย่าง

มีประสทิธภิาพและสร้างสรรค์ 
 

มอบหมายให้นิสติศึกษา

ค้นคว้า สบืค้นข้อมูล วิเคราะห์

และสงัเคราะห์เพ่ือสรุปเป็น

ความรู้ใหม่ จัดท าเป็นรายงาน

และการน าเสนอ 

ก าหนดให้นิสติศึกษาค้นคว้า

งานทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลายและเช่ือถือได้ 

เพ่ือให้เกดิการพัฒนาองค์

ความรู้ 

 การประเมนิจากผลงาน และ

การอ้างองิ 

การน าเสนอผลงาน 

การอภิปรายตอบค าถาม 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบทีต่อ้งพฒันา 

4.2  วิธีการสอน 

 

4.3  วิธีการประเมินผล 

สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และมีความสขุ 

 มีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 

 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ผู้อื่น และสงัคม 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 

มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

มอบหมายให้ค้นคว้าด้วย

ตนเองทั้งกลุ่มและเดี่ยว และ

น าเสนองานหน้าช้ันเรียน 

 ก าหนดกฎ กติกา ของการ

เรียน ก าหนดหน้าที่ความ

รับผดิชอบในการน าเสนอ

ผลงาน 

ส่งเสริมให้มีการถาม-ตอบ

ค าถามหลังการน าเสนออย่าง

อสิระ 

 การประเมนิจากผลงานและ

การน าเสนอผลงาน 

 การสงัเกตพฤติกรรมขณะ

น าเสนองานในด้านการวางตน 

 การประเมนิตนเองและการ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั 

 การประเมนิการท างานกลุ่ม 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตอ้งการพฒันา 

5.2  วิธีการสอน 

 

5.3  วิธีการประเมินผล 

สามารถประเมินความถูกต้อง 

เหมาะสม และแปลความหมาย

การค านวณทางคณติศาสตร์ใน

การวิจัย 

 สามารถตัดสนิใจ ประเมินค่า 

วิเคราะห์และแปลผลสถติิที่ใช้ใน

การวิจัยได้ 

สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

สามารถวิเคราะห์และประเมิน 

เพ่ือเลือกรับและไม่รับข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์

และรู้ เท่าทนั 

สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

มอบหมายให้นิสติสบืค้นข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ ทั้ง

ภาษาไทยภาษาองักฤษ 

ก าหนดให้แสดงอ้างองิหรือ

แหล่งข้อมูล 

ให้ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้าโดยใช้ภาษาและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ก าหนดให้นิสติต้องน าเสนอ

ผลงานเป็นภาษาองักฤษ 
 

 การตรวจผลงาน การอ้าองิ

แหล่งข้อมูล 

 การประเมนิการน าเสนองาน

ในด้านความเหมาะสมของภาษา

และเทคโนโลยีที่ใช้ 

 การประเมนิตนเองและการ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั 

 ประเมินความสามารถการใช้

ภาษาองักฤษในการน าเสนอ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สปัดาหที์ ่ เนื้ อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียน/วิธีการจัดการ

เรียนการสอน 

จ านวน

ชัว่โมง 
ผูร้บัผิดชอบ 

1 - แนะน าสงัเขปรายวิชา 

(Course Syllabus)  

 

- ท าความตกลงร่วมกนัเกี่ยวกบั

แนวทางการศึกษา 

- มอบหมายงาน ศึกษาหัวข้อใหม่

ทางวิทยาศาสตร์ในสงัคมปัจจุบัน 

4 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
 

2-3 ศึกษาหัวข้อใหม่ทาง

วิทยาศาสตร์ในสงัคมปัจจุบัน 

ที่ได้รับมอบหมาย (งาน

กลุ่ม) 

ค้นคว้า สบืค้นข้อมูลและสรุป

ประเดน็ที่ได้รับมอบหมาย โดย

ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน  

8 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

4 น าเสนอผลศึกษาหัวข้อใหม่

ทางวิทยาศาสตร์ในสงัคม

ปัจจุบัน (งานกลุ่ม) 

น าเสนอผลการศึกษา อภิปรายสรุป

ประเดน็ (จดัท าเอกสาร

ภาษาองักฤษ) 

4 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
 

5 น าเสนอหัวข้อ/ประเดน็ใหม่

ทางวิทยาศาสตร์ (2 เร่ือง) 

น าเสนอหัวข้อที่สนใจศึกษา 

อภิปรายสรุปประเดน็ในรปูแบบ

สมัมนา (จดัท าเอกสาร

ภาษาองักฤษ) 

4 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

6-7 ศึกษาหัวข้อ/ประเดน็ใหม่

ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองที่ 1 

ค้นคว้า สบืค้นข้อมูลและสรุป

ประเดน็ภายใต้ค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

8 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

8-9 น าเสนอการศึกษาหัวข้อ/

ประเดน็ใหม่ทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ืองที่ 1 

น าเสนอผลการศึกษาหัวข้อที่สนใจ

ศึกษา อภิปรายสรปุประเดน็ใน

รูปแบบสมัมนา 

(เอกสารภาษาและแนะน าตวัด้วย

ภาษาองักฤษ) 

8 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

10 ศึกษาหัวข้อ/ประเดน็ใหม่

ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองที่ 2 

ค้นคว้า สบืค้นข้อมูลและสรุป

ประเดน็ภายใต้ค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

12 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

9 รายงานความก้าวหน้า

การศึกษาหัวข้อ/ประเดน็

ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ คร้ังที่2 

นิสติน าเสนอความก้าวหน้า

การศึกษาค้นคว้า (สมัมนา) (2) 

(เอกสาร แนะน าและตัวถามตอบ

4 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

แผนการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลนสิิต สปัดาหที์่

ประเมินผล 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

หมายเหตุ 

คุณธรรม จริยธรรม  การสงัเกตพฤติกรรมการเข้า

ร่วมช้ันเรียน และการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน 

 การประเมินตนเอง 

 การประเมินซ่ึงกนัและกนั 

 การประเมินผลงาน การ

อ้างองิที่มาของข้อมูล 

1 – 15 10%  

ความรู้  การประเมินผลงาน 

 การประเมินการน าเสนองาน 

 การอภิปรายตอบค าถาม 

 การประเมินตนเองและการ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั 

1 – 15 30%  

ทกัษะทางปัญญา  การประเมินจากผลงาน และ

การอ้างองิ 

 การน าเสนอผลงาน 

 การอภิปรายตอบค าถาม 

1 - 15 30%  

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 การประเมินจากผลงานและ

การน าเสนอผลงาน 

 การสงัเกตพฤติกรรมขณะ

น าเสนองานในด้านการวาง

ตน 

1 - 15 10%  

ด้วยภาษาองักฤษ ) 

10-13 ศึกษาหัวข้อ/ประเดน็ใหม่

ทางวิทยาศาสตร์ 

ค้นคว้า สบืค้นข้อมูลและสรุป

ประเดน็ภายใต้ค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

16 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

14 น าเสนอผลการค้นคว้า 

พร้อมบทความ (1) 

นิสติน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

(สมัมนาภาษาองักฤษ) (1) 

4 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

15 น าเสนอผลการค้นคว้า 

พร้อมบทความ(2) 

นิสติน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

(สมัมนาภาษาองักฤษ)(2) 

4 รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค 
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
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 การประเมินตนเองและการ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การตรวจผลงาน การอ้าองิ

แหล่งข้อมูล 

 การประเมินการน าเสนองาน

ในด้านความเหมาะสมของ

ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ 

 การประเมินตนเองและการ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั 

1 - 15 20%  

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

วารสารและบทความทางวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ หนังสอื ต าราต่างๆ สื่ออเิลก็ทรอนิกและเวป็

ไซต์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเน้ือหาตามความสนใจของนิสติ 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

วารสารและบทความทางวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ หนังสอื ต าราต่างๆ สื่ออเิลก็ทรอนิกและเวป็

ไซต์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเน้ือหาตามความสนใจของนิสติ 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

วารสารและบทความทางวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ หนังสอื ต าราต่างๆ สื่ออเิลก็ทรอนิกและเวป็

ไซต์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเน้ือหาตามความสนใจของนิสติ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

ให้นิสติเขียนการสะท้อนคิดเปรียบเทยีบพัฒนาการของตนโดยการเปรียบเทยีบความรู้และทกัษะ

ในการคดิวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การให้นิสติประเมินการสอนของผู้สอน และผู้สอนประเมนิตนเอง รวมทั้งพิจารณาจากผลการ

เรียนรู้ของนิสติ และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธกีารและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการเมิน

หลายคร้ัง น าผลการประเมินมาปรับปรงุและพัฒนาผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ 
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3. การปรบัปรุงการสอน 

น าผลจากการประเมินการสอน มาวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงความ

ต้องการและบริบทของการเรียนรู้  จัดให้มกีารสมัมนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือร่วมกนัหาแนวทาง

หรือวางแผนการปรับปรงุพัฒนารายวิชา รวมทั้งมีการท าวิจัยในช้ันเรียน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1. ทวนสอบโดยการติดตามคุณภาพของผู้เรียน โดยการสงัเกต การตรวจสอบ การประเมิน โดยให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน 
2. การบันทกึสรปุการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังโดยผู้เรียน 
3. เปรียบเทยีบความสอดคล้องการให้คะแนนของผู้สอนแต่ละท่าน ตรวจสอบผลการประเมินการ

เรียนรู้ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด)กบัข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรม

ของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินประสทิธภิาพของรายวิชา ที่ได้รับการประเมินโดยนิสติและคณาจารย์ มา

วิเคราะห์ก าหนดประเดน็ที่ต้องปรับปรงุ เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การประเมนิผล เป็นต้น จากน้ัน

พัฒนารายวิชาตามผลการประเมิน ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กยัดุลยพินิจของผู้สอน 

 

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


