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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.
2. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผูส้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ผูส้ อน
พงษ์หิรัญ
3. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
1
4. สถานทีเ่ รียน

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
Orientation
Prior knowledge assessment
What is Science? What is NOS?
Introduction to Philosophy
Western Philosophy , Various theories of
Philosophy of Science

จานวน
ชัว่ โมงตาม
แผนการ
สอน
4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
จานวนชัว่ โมง
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
ที่ได้สอนจริง
เกิน 25%

4
4
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จานวน
ชัว่ โมงตาม
หัวข้อ
แผนการ
สอน
Modern Philosophy of Science: Rationalism 4
and Rationalism , Metaphysics, The
Relationship between Science and
Philosophy
Integrating NOS in the school
4
History of Science
4
The Role and Character of NOS in Science 4
Education
History of Science
4
Misconception in NOS
4
Trends in HPS/NOS Research in Science
4
Education (Thailand)
Trends in HPS/NOS Research in Science
4
Education (International)
Trends in HPS/NOS Research in Science
4
Education (International)
Lesson plan
4
Assessing the Nature of Science
4
Microteaching
4

2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
หัวข้อทีส่ อนไม่ครอบคลุม
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่มี

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
จานวนชัว่ โมง
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
ที่ได้สอนจริง
เกิน 25%
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

นัยสาคัญของหัวข้อทีส่ อน
ไม่ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม
1. ผู้เรียนมีจริยธรรม และจรรยาในการทา

วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด
รายวิชา

มี

- มีการกาหนดข้ อตกลง ในการ 
เข้ าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา
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ปั ญหาของ
การใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อม
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
ในภาคเรียนนี้พบ
ปัญหาเรื่องวินัยใน
การส่งงานของนิสติ
บางส่วน ซึ่งนิสติ ขาด

หน้า 2

มคอ. 5

ผลการเรียนรู ้
วิจัย จริยธรรม และจรรยาในการทาวิจัย
2. ผู้เรียนยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการประกอบวิชาชีพ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปั ญหาของ
การส่
งงานอย่
รายวิชา
การใช้
วิธางีสอน
การส่งงานมอบหมายงาน
ต่อเนื่อง ทาให้ ผ้ ูสอน
ามี)ดตาม
พร้อทวงม
สาหรับการเรียนรู้ค้นคว้ าด้ วย
ต้(ถ้
องคอยติ
ถามงานต่
าง ๆ อยู่
ข้อเสนอแนะ
ตนเอง และการเข้ าพบอาจารย์
เสมอ อีกทั้งความ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รับในการแก้
ผิดชอบในการไข
ทางานกลุ่มก็ยังมี
- กาหนดบทบาทในการ
ปัญหา ทั้งนี้เป็ น
ปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน
ปัญหาส่วนบุคคล
เพราะโดยภาพรวม
ร่วมชั้น รู้จักเอื้อเฝื้ อและ
นิสติ ส่วนใหญ่สามารถ
แบ่งปัน และจัดให้ มีการ
ดาเนินกิจกรรม
ประเมินระหว่างผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ใน

- กิจกรรมศึกษาแนวโน้ ม
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจในประวัติ
ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่าง (ภาษาอังกฤษ)
- กิจกรรมการศึกษาค้ นคว้ า
ลึกซึ้ง เข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
และแสดงบทบาทสมมติเรื่อง
วิทยาศาสตร์กบั สังคมและวัฒนธรรม
ประวัติทางวิทยาศาสตร์และการ
2. ผู้เรียนสามารถนาทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดจากประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ ค้ นพบ วิเคราะห์ลักษณะทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการพัฒนาการจัดการ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ท่เี กิดขึ้น 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ จาก
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
ประวัติทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้และการ
สาธิตการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
สอดแทรกปรัชญา ประวัติและ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการฝึ กประเมินค่า 
ผลงานของเพื่อนร่วมชั้น โดย
า
1.ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ เปิ ดโอกาสให้ นิสตฝึ กการ
ประเมินค่า ประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ สะท้ อนอย่างสร้ างสรรค์และมี
เหตุผล
วิทยาศาสตร์ ได้ อย่างมีเหตุผลและมีความ
- กิจกรรมวิเคราะห์สถานภาพ
สร้ างสรรค์
ด้ านการเรียนการสอน
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ แก้ ปัญหา องค์
วิทยาศาสตร์ท่สี อดแทรก
ความรู้ในประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์จากการ
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนหรือ
ทบทวนวรรณกรรม และเสนอ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาได้ อย่างมี
แนวคิดในการทาวิจัยต่อยอด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสร้ างสรรค์
3. ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวคิดในการทา อย่างสร้ างสรรค์
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ข้ อนี้ได้
วิธกี ารสอนตาม
แนวทางที่เสนอยังคง
ได้ ผลดี นิสติ สามารถ
สะท้ อนผลการเรียนรู้
ได้ เป็ นอย่างดี โดย
ประเมินจากผลงาน
การนาเสนอและ
อนุทนิ ที่นิสติ เขียน
สะท้ อนในแต่ละ
สัปดาห์
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วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปั ญหาของ
ผลการเรียนรู ้
รายวิชา
การใช้วิธีสอน
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ - กิจกรรมการออกแบบ
(ถ้ามี) พร้อม
จากประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ
แผนการจัดการเรียนรู้และการ
ข้อเสนอแนะ
วิทยาศาสตร์
สาธิตการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
ในการแก้ไข
สอดแทรกปรัชญา ประวัติและ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ด้ านฟิ สิกส์ เคมีและชีววิทยา
เนื่องจากมีนิสติ ที่มี
- การปฏิบัตกิ จิ กรรมกลุ่ม การ 
ข้ อจากัดในการทางาน
ช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียนที่
เป็ นกลุ่ม ในภาคเรียน
นี้พบว่านิสติ บางส่วน
ต้ องการความช่วยเหลือด้ าน
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานทางวิชาการ
ขาดความรับผิดชอบ
ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิ ภาษา โดยเฉพาะด้ านการอ่าน
ต่องานกลุ่มที่ได้ รับ
มอบหมาย ผู้สอนจึง
บทความวิ
จ
ย
ั
ภาษาอั
ง
กฤษ
พลอย่างมีความสุข
แก้ ปัญหาด้ วยการ ให้
2. ผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี วางตน - มีการฝึ กให้ ทุกคนได้ มี
นิสติ ดังกล่าวทางาน
เพิ่ม ทั้งที่เป็ นส่วนของ
โอกาส รับผิดชอบในบทบาท
ได้ ถูกต้ องเหมาะสมกับกาลเทศะ
งานกลุ่ม และงาน
ของ Facilitator ของกลุ่ม เพื่อ
3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
เดี่ยวและมีการเรียก
นาการอภิปรายภายในกลุ่ม
มาสอบถามถึงปัญหา
ผู้อ่นื และสังคม
ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อ
4. ผู้เรียนมีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบของ
นิสติ

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้ นคว้ าข้ อมูล ความรู้
เกี่ยวกับประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมิน เพื่อ
เลือกรับและไม่รับข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่าง
สร้ างสรรค์และรู้เท่าทัน
4. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร นาเสนอข้ อมูลโดย
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารหรือนาเสนอข้ อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่าง
เหมาะสม

- กิจกรรมการนาเสนอบทบาท 
สมมติและการสาธิตการสอน
ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนประเมิน
และเลือกใช้ ส่อื เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
วิธกี ารสอนต่าง ๆ สามารถดาเนินกิจกรรมตามแผนได้ เป็ นอย่างดี ผลการเรียนนิสติ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในปี นี้พบปัญหาเรื่องความรับผิดชอบในการส่งงานรายสัปดาห์ของนิสติ
บางราย ซึ่งผู้สอนได้ ดาเนินการติดตาม ตักเตือนและมีมาตรการในการให้ โอกาสนิสติ ในการแก้ ไข ปรับปรุง
ตนเอง ซึ่งนิสติ สามารถดาเนินการส่งงานต่าง ๆ ได้ จนครบภายในภาคเรียน แม้ จะมีความล่าช้ าอยู่บ้าง
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
9 คน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
9 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิดเป็ นร้อยละ
A
4
44.44
B+
2
22.22
B
3
33.33
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

5. ปั จจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
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7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผ้ ูสอนในรายวิชาประชุมประมวลวิธกี ารประเมินผลและเกณฑ์การให้ คะแนนที่กาหนดไว้ ตามสังเขปรายวิชา
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการทวนสอบ และรายงานในที่ประชุมกรรมบริหารหลักสูตร

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

ไม่มี

ไม่มี

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปั ญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้ องนิสิต

ไม่มี

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ)
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จุดแข็ง
1.ใช้ วิธกี ารจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
2.มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่เี ป็ นมิตร
3.เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีการแลกเปลี่ยนและอภิปรายในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
จุดอ่อน
1. ปริมาณงานมอบหมายค่อนข้ างมาก
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนแสดงความคิดเห็นและจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเป็ นรูปแบบของการ
จัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ และกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสติ ในชั้นเรียน ส่วนด้ าน
ปริมาณของงานมอบหมายอาจจะมากในมุมมองของนิสติ แต่อย่างไรก็ตามงานเหล่านั้นเป็ นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้ ซึ่งการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานิสติ จาเป็ นต้ องลงมือปฏิบัติ ค้ นคว้ าให้ มาก
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1

ชี้แจงและแนะนาให้ นิสติ แบ่งเวลาในการรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายทั้งงานเดียวและงานกลุ่ม
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
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1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
ผลการดาเนินการ
มีการแจ้ งผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง และบอกสิทธิใน นิสติ รับทราบผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นิสติ
การขอดูคะแนนเก็บของนิสติ ได้ ตลอดภาคเรียน
พอใจต่อการให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับอย่างรวดเร็ว
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับให้ มีการค้ นคว้ างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมากยิ่งขึ้นและเน้ นการทางานเป็ นกลุ่ม
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาแล้วเสร็จ

ทาข้ อตกลงร่วมกันเรื่องงาน
ก่อนเปิ ดภาคเรียน ปี
มอบหมายต่าง ๆ ให้ นิสติ มีส่วน
การศึกษา 2558
ร่วมในการกาหนดระยะเวลาในการ
ส่งงานของตน

ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้ ารายวิชา

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์)
วันที่รายงาน.....................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(.....................................................................)
วันที่รายงาน.....................................
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