
มคอ. 5 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.5 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา วษ 511 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
วษ 511  ความรู้หลักในวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 
SCE 511 Main Concepts in Science for Science Educator  
 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 
       ไม่ม ี

 

3. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบ  อาจารยผู์ส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

ผู้ประสานงานรายวิชา   อ. ดร. ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์ 

ผู้สอน 

ล าดบัที ่ รายช่ือ สงักดั  

1.  รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

2.  อ.ดร. จรรยา  ดาสา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

3.  อ.ดร. ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

4.  อ.ดร. ชนินันท ์ พฤกษ์ประมูล ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

5.  อ.ดร. พินิจ ข าวงษ ์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :   
ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  

 

5. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 6 -203  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หวัขอ้ 

จ านวน

ชัว่โมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวน

ชัว่โมงทีไ่ด้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างเกิน 25% 

หัวข้อ: องค์ประกอบพื้นฐานและ
พัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรม 

4 4  

หัวข้อ: การด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อม การ
ถ่ายทอดสารและพลังงาน 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรม 

4 4  

หัวข้อ: พันธุศาสตร ์

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรม 

4 4  

หัวข้อ: วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

กจิกรรม: การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
สืบเสาะหาความรู ้

4 4  

หัวข้อ: อะตอม โมเลกุลและไอออน 

กจิกรรม: เทคนิค:  ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 
ก่อนเข้าชั้นเรียน 
- บรรยาย (via video)  
ในห้องเรียน 
- น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
- ท าแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม 
- อภิปรายประเด็นที่สงสัย 

4 4  

หัวข้อ: ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสาร
สัมพันธ ์

กจิกรรม: เทคนิค:  ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 
ก่อนเข้าชั้นเรียน 
- บรรยาย  (via video)  
ในห้องเรียน 
- สาธิต สารก าหนดประมาณ 

4 4  
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- ท ากิจกรรม “ใครก าหนด” 
- น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าท าแบบฝึกหัดและ
ใบกิจกรรม 
- อภิปรายร่วมกันในชั้น 

หัวข้อ: สมดุลเคมีและสมดุลกรด-เบส 

กจิกรรม: เทคนิค:  ห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 
ก่อนเข้าชั้นเรียน 
- บรรยาย  (via video)  
ในห้องเรียน 
- น าเสนอ/อภิปรายผลการศึกษา (PBL) 
- ท าแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม 
- อภิปรายร่วมกันในชั้น 

4 4  

หัวข้อ: สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมเดี่ยว
และกุล่ม จัดการเรยีนรูท้ี่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
สืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 4  

หัวข้อ: แรงและการเคล่ือนที่  
กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมเด่ียว

และกลุ่ม 

4 4  

หัวข้อ: งานและพลังงาน 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมเด่ียว

และกลุ่ม 

4 4  

หัวข้อ: คล่ืน 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมเด่ียว

และกลุ่ม 

4 4  

หัวข้อ: ฟิสกิสส์มัยใหม่ 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมเด่ียว

และกลุ่ม 

4 4  

หัวข้อ: ธรณภีาค อทุกภาค อากาศภาค และ

ชีวภาค เบื้องต้น 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมกลุ่ม 

4 4  

หัวข้อ: การเปล่ียนแปลงของผิวโลก 

กจิกรรม: กจิกรรมกลุ่ม การจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

4  4  

หัวข้อ: ก าเนิดเอกภพและดาวฤกษ์ 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมกลุ่ม 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน

4 4  
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เป็นผู้สบืเสาะหาความรู้ 

หัวข้อ: ระบบสริุยะการวัดปริมาณทางดารา

ศาสตร์ 

กจิกรรม: บรรยาย อภิปราย กจิกรรมกลุ่ม  

4 4  

 

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลมุตามแผน 

ไม่มี 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธีสอน 

(ถา้มี) พรอ้มขอ้เสนอแนะ

ในการแกไ้ข 
มี ไม่มี 

คุณธรรมจริยธรรม 

- ยึดมั่นในการปฏบิัติตามหลัก

คุณธรรมและจรรยาในการ

ประกอบวิชาชีพ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และค านึงถงึ

ประโยชน์ส่วนรวม 

- บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกบัการ

คุณธรรม จริยธรรมที่นักวิทยา

ศาสตรศึกษาพึงมีและปฏบิัติ 
- จัดการสอนโดยให้มีการท างาน

เป็นกลุ่ม และสอดแทรกการ

สอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 

ความเสยีสละ และความ

รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ

ส่วนรวม  
-  

   

ความรู ้

- มีความรู้ความเข้าใจใน

ทฤษฎีและหลักการที่ส าคัญ

ทางวิทยาศาสตร์ทั้งทาง

กายภาพและชีวภาพ 
- สามารถน าทฤษฎีและ

หลักการ ทางวิทยาศาสตร์ไป

ใช้ในกระบวนการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ในระดับ

ต่าง ๆ 

- บรรยาย อภิปราย 
- การค้นคว้าและวิเคราห์เอกสารที่

เกี่ยวข้องทั้งทางองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียน

การสอน 
 

   

ทกัษะทางปัญญา 

- มีทกัษะการคิดวิเคราะห์

ทฤษฎีและหลักการที่ส าคัญ

ทางวิทยาศาสตร์ 
- มีความสามารถในการ

สงัเคราะห์องค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ โดยอยู่บนฐาน

ของการเช่ือมโยงทฤษฎ/ี

- บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ 

วิพากษ์ ประเมินค่า สงัเคราะห์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ค้นคว้า ศึกษา งานทางวิชาการ

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ

สงัเคราะห์ให้เกดิการพัฒนาองค์

ความรู้ 
-  
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หลักการทางวิทยาศาสตร์กบั

ปรากฏการณใ์น

ชีวิตประจ าวัน 
- มีทกัษะในการแก้ปัญหาที่มี

ความส าคัญและซับซ้อนได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลและสร้างสรรค์ 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

- สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และมีความสขุ 
- มีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสม

กบักาลเทศะ 
- มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ผู้อื่น และสงัคม 
- มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่

ดี 

- กจิกรรมกลุ่ม  
- ฝึกปฏบิัติในการน าเสนอและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

   

 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถใช้ทกัษะการค านวณ

และทกัษะทางคณิตศาสตร์

ในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ 
- สามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้า

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
- สามารถวิเคราะห์และ

ประเมิน เพ่ือเลือกรับและไม่

รับข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง

สร้างสรรค์และรู้ เท่าทนั 
- สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
- สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

- สบืค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง

จากวารสาร ต ารา และข้อมูล

สารสนเทศโดยใช้แหล่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย 
- น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ภาษา
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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4. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

4.1 เปิดโอกาสให้นิสติท างานกลุ่มให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.2 เน้นการฝึกทกัษะการสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเลือกหนังสอื และ/หรือ บทความ

วิชาการให้ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน  

 5 คน 

 

2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

5 คน 

 

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 ไม่มี 

 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

 B=80 %         AU=20 % 
 

5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผิดปกติ (ถา้มี) 

 ไม่มี 

 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

ไม่มี 
6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 ไม่มี 

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมนิผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

1) ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2) ตรวจสอบวิธีการ/เกณฑ์การให้คะแนนทั้งในด้านคุณธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ผ่านคณาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ไม่มี 

 
2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

     เน่ืองจากบุคลากรมีภาระงานค่อนข้างมาก ท าให้มีการปรับเปล่ียนเวลาเรียนบ่อย แต่กไ็ม่ได้เป็นปัญหา

ต่อการเรียนมาก 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

จุดแขง็ การจดัการเรียนรู้ทั้งด้านเน้ือหา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลสมัฤทธิ์ และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดบัดีและดีมากทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ระดับ

พอใช้ 

1.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

2. เน่ืองจากห้องเรียนมีจ านวนจ ากดั ท าให้มีการย้ายห้องเรียนบ่อย และวสัดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏบิัติ

กจิกรรมบางอย่างต้องให้นิสติด าเนินการหาเอง เน่ืองจากเราไม่มีห้องปฏบิัติการที่สมบูรณ ์ทั้งน้ีกไ็ด้

ด าเนินความสะดวกด้านงบประมาณให้กบันิสติผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

ไม่มี 

 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

      ไม่มี  

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

      ไม่มี  

 

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

   ต้องเพ่ิมเตมิเน้ือหาในส่วนของการบูรณาการการศึกษาให้มากขึ้น 
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4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ควรมุ่งเน้นให้นิสติได้สบืค้น ศึกษา งานทางวิชาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 

 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(อ. ดร. ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์) 

วันที่รายงาน..................................... 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(รศ. ดร. ณสรรค์ ผลโภค) 

วันที่รายงาน..................................... 

 


