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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ภาควิชา วิทยาศาสตรศึกษา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

วษ 611 ประวัติ ธรรมชาตแิละปรัชญาวทิยาศาสตร์  

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท หมวดวิชาแกน 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชา 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์  

อาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์  

อ.ดร. ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคตน้ ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา อาคาร 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9 มกราคม 2555 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ด้านปัญญาพิสยั (Cognitive) 

- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความสมัพันธร์ะหว่างวิทยาศาสตร์กบัสงัคมและวัฒนธรรม 

- ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ วิจารณ์  บทความที่เกี่ยวข้องกบัประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์  

ด้านทกัษะพิสยั (Skills) 

1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ในประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียน

การสอนหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

ด้านเจตคติพิสยั (Attitude) 

2. ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการมีจริยธรรมในการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ใน

การท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพือ่ใหร้ายวิชามีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและ

ความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร ์ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ใหม้ีคุณภาพสามารถบูรณาการ

ไดใ้นระดบัทอ้งถิน่และในระดบัสากล 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ความสมัพันธร์ะหว่าง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัสงัคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคดิทางปรัชญา แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์และการประยุกตเ์พ่ือการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 
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2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

32 32 80 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

2 2 5 

4.ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
 

 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธกีารสอน 1.3  วิธกีารประเมินผล 

 

1. ผู้เรียนมีจริยธรรม และ

จรรยาในการท าวิจัย 

จริยธรรม และจรรยาในการ

ท าวิจัย 

2. ผู้เรียนยึดมั่นในการ

ปฏบิัตติามหลักคุณธรรมและ

จรรยาในการประกอบวิชาชีพ 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ความเสยีสละ และ

ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม 

 

1. สอดแทรกการสอนด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาใน

วิชาชีพและการท าวิจัยผ่าน

การศึกษาประวัตินักวิทยาศาสตร์

เพ่ือวิเคราะห์ถงึการมีจริยธรรม

และมีจิตวิทยาศาสตร์ 

2. จัดกจิกรรมกลุ่มส่งเสริมการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และการค านึงถงึ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการ

ปฏบิัติงานร่วมกนั 

3. มอบหมายงานให้นิสติมีความ

รับผดิชอบ รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเอง

และส่วนรวม และมีความตรงต่อ

เวลา 

1. ประเมินจากการเรียนโดยใช้

แบบประเมินการน าเสนองาน

ผ่านการท ากจิกรรม การ

น าเสนอและวิเคราะห์ประวตัิ

การค้นพบต่าง ๆ ของ

นักวิทยาศาสตร์ที่ส  าคัญของไทย

และของโลกในด้านการมี

คุณธรรม จริยธรรมและมี

จิตวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินจากการปฏบิัติงาน

และการร่วมกจิกรรม 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธกีารสอน 2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ผู้ เ รี ยนมี ความรู้  คว าม

เข้าใจในประวัติ ปรัชญาและ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

อย่าง ลึก ซ้ึง  เ ข้ าใจเกี่ ยวกับ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

วิทยาศาสต ร์กับสังคมและ

วัฒนธรรม 

2. ผู้เรียนสามารถน าทฤษฎี 

ห ลักการ  และแนวคิดจาก

ประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการ

พัฒน า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้

วิทยาศาสตร์ได้ 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ค้นคว้า

ความรู้  ทฤษฎ ีหลักการ 

แนวคิดทางปรัชญาและ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

2. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ให้นิสติฝึกทกัษะการสื่อสาร 

การน าเสนอปากเปล่า การ

เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

หลากหลายประกอบการ

น าเสนอ การวิเคราะห์และ

อภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. แบบประเมินการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน  

2. แบบประเมินการน าเสนอและ

การเขยีนรายงาน 

การประเมินก่อนและหลังเรียน  

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

3.2  วิธกีารสอน 3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมี

เหตุผลและมคีวามสร้างสรรค์  

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ 

แก้ปัญหา องคค์วามรู้ในประวัติ 

ปรัชญาและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนการ

สอนหรืองานวจิัยทางวิทยา

ศาสตรศึกษาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ

สร้างสรรค์  

3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอ

แนวคิดในการท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมหรือองค์

ความรู้ใหม่จากประวัติ ปรัชญา

และธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 

1. จัดการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นให้นิสติได้ฝึกทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

ประเดน็ปัญหาที่ส าคญัและ

ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ 

2. จัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้นิสติได้ศึกษาค้นคว้า

งานทางวิชาการจากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ

สงัเคราะห์ให้เกดิการพัฒนา

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตรศกึษา 

3. จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพนิสติในการคิด

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมนิ

ค่าประเดน็ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค์ 

 

1. แบบประเมินการมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียน  

2. แบบประเมินการน าเสนอ

และการเขียนรายงาน 

3. การประเมินก่อนและหลัง

เรียน  
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบที่ต้อง

พัฒนา 

4.2  วิธกีารสอน 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ผู้เรียนสามารถปฏบิัติงานทาง

วิชาการร่วมกบัผู้อื่น ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธพิลอย่างมี

ความสขุ 

2. ผู้เรียนมีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสมกบั

กาลเทศะ  

3. ผู้เรียนมีความรับผดิชอบทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

4. ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและ

ผู้ตามที่ด ี

1. การปฏบิัตงิานเป็นกลุ่ม  

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้   

3. แลกเปล่ียนความคดิเหน็

และอภิปรายในช้ันเรียน 

 
  

1. แบบประเมินพฤติกรรมใน

ช้ันเรียน 

2. แบบประเมินพฤติกรรม

ตนเอง และแบบประเมนิ

พฤติกรรมการท างานร่วมกบั

ผู้อื่น  

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2  วิธกีารสอน 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า

ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกบัประวัต ิ

ปรัชญาและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน

หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ

ประเมิน เพ่ือเลือกรับและไม่รับ

ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์

และรู้ เท่าทนั 

3.ผู้เรียนสามารถสื่อสาร น าเสนอ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างเหมาะสม 

4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารหรือ

น าเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดกจิกรรมที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทกัษะ

ด้านการสื่อสาร ได้แก่ การ

อภิปรายแลกเปล่ียนระหว่าง

เรียน  

2. จัดกจิกรรมที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้ฝึกการน าเสนอ

ปากเปล่าโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้นคว้าและน าเสนอได้

อย่างเหมาสม  

3. จัดกจิกรรมที่ให้ผู้เรียน

ได้ออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่มีการประยุกต์ใช้

ประวัติ ปรัชญาและ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้สื่อต่าง ๆ 

1. แบบประเมินการมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียน  

2. แบบประเมินการน าเสนอ

และการเขียนรายงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเeมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหที์่ สาระส าคญั 
จ านวน

ชัว่โมง 

 

วิธีการจดัการเรียนรู ้

ผูส้อน 

17 ส.ค. 57 Orientation 
Prior knowledge assessment 

4 Lecture and Discussion 
Pre-test, assignment 

อ.กมลวรรณ 

24 ส.ค. 57 What is Science?   
What is NOS?   

4 Hands on activity  อ.กมลวรรณ 

31 ส.ค. 57 Introduction to Philosophy  
Western  Philosophy 
Various theories of Philosophy of 
Science 

4 Lecture and paper 
assignment 

อ.ทรงศักดิ์ 

7 ก.ย. 57 Modern Philosophy of Science: 
Rationalism and Rationalism , 
Metaphysics,  The Relationship 
between Science and Philosophy 

4 Lecture and Discussion อ.ทรงศักดิ์ 

14 ก.ย. 57 Integrating NOS in the school 4 Reading, Presentation,  
and Discussion   

อ.กมลวรรณ 
 

21 ก.ย. 57 History of Science  
 

4 Assignment อ.กมลวรรณ 

28 ก.ย. 57 The Role and Character of NOS in 
Science Education   

4 Paper discussion อ.พิเศษ/กมลวรรณ 
 

5 ต.ค. 57 History of Science  
 

4 Role plays 
Group work. 

อ.กมลวรรณ 

12 ต.ค. 57 Misconception in NOS 4 Reading and discussion   อ.พิเศษ/กมลวรรณ 
19 ต.ค. 57 Trends in HPS/NOS Research in 

Science Education (Thailand) 
4 Pair work Presentation (in 

Thai) , self-study 
อ.กมลวรรณ  

26 ต.ค. 57 Trends in HPS/NOS Research in 
Science Education (International) 

4 Pair work Presentation (in 
Eng), self-study 

อ.กมลวรรณ 

2 พ.ย. 57 Trends in HPS/NOS Research in 
Science Education (International) 

4 Pair work Presentation (in 
Eng), self-study 

อ.กมลวรรณ 

9  พ.ย. 57 Assessing the Nature of Science 4 Lecture, discussion อ.พิเศษ/กมลวรรณ 
16  พ.ย. 
57 

Microteaching 1 
 

4 Presentation, 
microteaching  

อ.กมลวรรณ 

23  พ.ย. 
57 

Microteaching 2 
 

4 Presentation, 
microteaching  

อ.กมลวรรณ 

30 พ.ย. 57 Microteaching 3 4 Presentation, 
microteaching  

อ.กมลวรรณ 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินก่อนเรียน ระหว่าง

เรียน และหลังเรียน  

 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

1) ความตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 7   
2) การมีส่วนรวมบน A-Tutor             3   
3) อนุทิน (การเขียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละสัปดาห)์   5   
4) การน าเสนองานกลุ่ม ประวัติวิทยาศาสตร์ (งานกลุ่ม) 15  
5) การน าเสนองาน Trends in HPS/NOS Research in Science Education (งานคู)่ 20  
6) การน าเสนองาน microteaching (งานเดี่ยว) 30 
7) แผนการจัดการเรียนรูป้ระกอบการท า microteaching 10 
8) การอภิปราย การตอบค าถามในชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่องานมอบหมาย 10 

รวม  100 
 

     A    85%         85%>B
+  75%        75%> B  65%       65%> C

+
  60%           

     60%> C  55%  55%> D
+
  50%       50%> D  45%      F < 45 % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1.  McComas, W.F., Clough, M.P., & Almazroa, H. (1998). The Role and Character of 

the Nature of Science in Science Education’, Science & Education, 7(6), 511-532. 

2. Matthews, M. (1994). Science Teaching; The Role of History and Philosophy of 

Science, Routledge, New York, NY. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1. Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. (2002). Views of 

nature of science questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of 

learners’conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 

497-521. 

2. Loucks-Horsley, S. (1996). Professional development for science education: A critical 

and immediate challenge. In R. Bybee (Ed) National standards and the science curriculum. 

Dubuque, IA: Kendall/Hunt. 

3. Loucks-Horsley, S., Hewson, P. W., & Love, N. (1998). Designing professional 
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development for teachers of science and mathematics. Thousand Oaks, CA: Corwin 

Press.The National Academy of Sciences (1999) Science and Creationism. 

4. Gess-Newsome (2002) The Use and Impact of Explicit Instruction about 

the Nature of Science and Science Inquiry in an Elementary Science Methods Course. 

http://www.umd.umich.edu/casl/natsci/faculty/zitzewitz/curie/TeacherPrep/202.pdf 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

- International Journal of Science Education 

- Research in science Education 

- Science Education 

- International Journal of Science and Mathematics Education 

- Journal of Research in Science Teaching 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 ก าหนดให้นิสติมีการเขียนบันทกึอนุทนิ (การเขยีนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละสปัดาห์) เพ่ือผู้สอน

จะสามารถตรวจสอบความเข้าใจ เจตคติและปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนแต่ละ

สปัดาห์  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 ใชวิ้ธีการทีห่ลากหลายโดยยดึหลกัการประเมินตามสภาพจริงใชข้อ้มูลในการประเมินที่

หลากหลาย และน าผลการประเมินทีไ่ดม้าปรบัปรุงและพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเนือ่ง 

3. การปรบัปรุงการสอน 

มีการแลกเปล่ียนประสบการณก์บัผู้สอนในรายวิชาเดียวกนัและรายวิชาอื่น ๆ มีการเชิญอาจารย์

พิเศษจากสถาบันอื่นเข้ามาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  เพ่ือรับฟังและแลกเปล่ียนมุมมองทางวิชาการกบั

คณาจารย์สถาบันอื่น ๆ  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1. มีการวัดและประเมินผลโดยใช้จุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal-based) เพ่ือสร้างเคร่ืองมือให้

สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายและมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของรายวิชาทไีด้ก าหนดไว้ 

2.  ก าหนดให้ใช้เคร่ืองมือในการประเมินที่หลากหลายและใช้หลักสามเส้า (Triangulation) ใน

การประเมิน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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 น าผลการประเมินและมคอ.5 ในปีการศึกษาที่ผ่านมามาพิจารณาในการวางแผนการจัดการเรียนรู้

ในปัจจุบัน โดยมีการคัดสรรบทความภาษาองักฤษและจดัให้มีการศึกษาจากเร่ืองที่อยู่ในระดบัง่ายไประดบั

ยากเพ่ือช่วยเหลือนิสติที่มีปัญหาด้านทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ และมีการเพ่ิมการน าเสนอเป็น

ภาษาองักฤษ 1 คร้ังในภาคการศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้นิสติได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น  


