มคอ. 5

มคอ.5
รายละเอียดของรายวิชา
ภาควิชา วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ ๗๕๓ วิทยาศาสตรศึกษาสาหรับประชาชน
SCE 753 Science Education for Citizen
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผูส้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจารายวิชา
1. อาจารย์ ดร. กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์
อาจารย์ผ้ ูสอน
1. อาจารย์ ดร. พินิจ ขาวงษ์
2. อาจารย์ ดร. กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
5. สถานทีเ่ รียน
ศูนย์วิทยาศาสตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จำนวน
ชั่วโมงตำม
หัวข้อ
แผนกำร
สอน

จำนวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

ระบุสำเหตุที่กำรสอนจริงต่ำง
จำกแผนกำรสอนหำกมีควำม
แตกต่ำงเกิน 25%
-

Orientation and introduction

2

2

The nature of socio-scientific issues

2

2

Interest in socio-scientific issues

2

2

Socio-scientific issues and curriculum

2

2

Learning and assessment

2

2

Decision-making about socio-scientific
issues
Use of media report

2

2

2

2

Ethics and values

2

2

Community project
(Importance of Biology in society)
Community project
(Importance of Chemistry in society)
Community project
(Importance of Physics in society)
Community project (group 1)

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

Community project (group 2)

2

2

Community project (group 3)

2

2

Final Exam

2

2

-

2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี

คุณธรรมจริยธรรม
- มีจริยธรรม และจรรยาใน
การทาวิจัย
- ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก

-
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ไม่มี

ปั ญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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คุณธรรมและจรรยานักวิจัย
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
ความรู ้
- มีความรู้ ความเข้ าใจใน
หลักการวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา ทั้งแบบ
ปริมาณ คุณภาพ และผสาน
วิธี
- นาทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดวิจัยมาพัฒนา/
ออกแบบงานวิจัยด้ านวิทยา
ศาสตรศึกษา
- สามารถใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยได้
อย่างถูกต้ อง เป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

-



ทักษะทางปั ญญา
- มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้ างสรรค์
- มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาที่มี
ความสาคัญและซับซ้ อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสร้ างสรรค์
- สามารถเขียนโครงร่างวิจัยที่
แสดงถึงการพัฒนานวัตกรรม
หรือองค์ความรู้ใหม่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- สามารถทางานและ
สร้ างสรรค์ผลงานวิชาการ
ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีความสุข
- มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี
วางตนได้ ถูกต้ องเหมาะสม
กับกาลเทศะ
- มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อ่นื และสังคม
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-

เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ทางาน มีความเป็ นผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถใช้ ทกั ษะการคานวณ
และทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัย และ
ออกแบบงานวิจัย
- สามารถเลือกใช้ สถิติท่ี
เหมาะสมในการทาวิจัยหรือ
การวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจ
- สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
- สามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน เพื่อเลือกรับและไม่
รับข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่าง
สร้ างสรรค์และรู้เท่าทัน
- สามารถสื่อสารและ/หรือ
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
- สามารถสื่อสารหรือนาเสนอ
ข้ อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
จัดการเรียนการสอนแบบให้ ศึกษาด้ วยตนเองมากยิ่งขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
11 คน
……………………………………………….................................................................................................………
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
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10 คน
..............................................................................................................................................
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
1
………………………………………………….................................................................................................……
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

จำนวน
6
2
2

คิดเป็นร้อยละ
60
20
20

5. ปั จจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ประชุมประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนในรายวิชา และนาผลการพิจารณาเข้ าสู่ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ห้ องเรียนมีสภาพเหมาะสมสาหรับการทากิจกรรมการเรียนการสอน ห้ องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ี
มีความพร้ อมสาหรับการเรียน ห้ องเรียนมีส่งิ อานวยความสะดวกเพียงพอ ผู้สอนจัดหา แนะนาสื่อ
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ประกอบการเรียนรู้ ค้ นคว้ าที่เหมาะสม ใช้ ส่อื และแหล่งการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย ความสะอาดของ
ห้ องเรียนทุกด้ านอยู่ระดับดีข้ นึ ไป
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ)
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จุดแข็ง : มีการเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ แสดงความคิดเห็น และนาเสนอแนวคิดของตนเอง มีการ
ให้ ผลสะท้ อนกลับอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียน มีกจิ กรรมที่ให้ นิสติ ได้ ลงมือ
ปฏิบัติและเก็บข้ อมูลจริง
จุดอ่อน : นิสติ ต้ องการข้ อมูลเชิงปริมาณในการประเมิน
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
สาหรับจุดแข็งนั้นคือการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ซึ่งทาให้ นิสติ กล้ าที่จะแสดงความ
คิดเห็นด้ วยบรรยากาศที่เป็ นมิตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างทาง
กล่าวคือ การอภิปรายในชั้นเรียน งานมอบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่การสอบข้ อเขียน อย่างไรก็ตามผู้สอนได้
ชี้แจง แบบประเมินงานปฏิบัติต่าง ๆ พร้ อมทั้งให้ โอกาสนิสติ ร่วมประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้น
ด้ วย
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- คะแนนการสอนผู้สอนอยู่ในระดับดี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
2. 3. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
4. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
แจ้ งให้ นิสติ ทราบถึงสิทธิในการขอดูผลการประเมินได้ ตลอดภาคการศึกษา
5. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(อ.ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์)
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วันที่รายงาน.....................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(.....................................................................)
วันที่รายงาน.....................................
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