
มคอ. 3 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาความรูห้ลกัในวิชาเคมีส าหรบันกัวิทยาศาสตรศึกษา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

วษ   521 ความรู้หลักในวิชาเคมีส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา  

SCE 521 Main Concept in Chemistry for Science Educator  

2. จ านวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (นอกเวลาราชการ) 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
1. อาจารย์ ดร.ธรีพงษ์  แสงประดิษฐ์ 

อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ ดร.ธรีพงษ์  แสงประดิษฐ์ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1หรือ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 กรกฎาคม 2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด/หลักการที่ส าคัญในเคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมี

อนิทรีย์ ชีวเคมี และเคมีเชิงฟิสกิส ์ การน าใช้ในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ และมี

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในระดับปริญญาโท 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้รายวิชามีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ตลอดจนตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎ ีหลักการที่ส าคญัในเคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีอนิทรีย์ ชีวเคมี 

และเคมีเชิงฟิสกิส ์เพ่ือเช่ือมโยงกบัปรากฏการณใ์นชีวติประจ าวนั และการน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏบิัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

32 
0 0 64 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการนอกช้ันเรียน สปัดาห์ละ 4-8 

ช่ัวโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวนัและเวลาให้นักศึกษาทราบผ่านระบบ A-Tutor 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 

1.2  วิธกีารสอน 1.3  วิธกีารประเมินผล 

 ยึดมั่นในการปฏบิัตติามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ

ประกอบวิชาชีพ 

 มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสยีสละ และค านึงถงึประโยชน์

ส่วนรวม 

 จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความเสยีสละ และการค านึงถงึ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 เน้นให้นิสติมีความรับผดิชอบ 

รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

 ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียนและการร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

ได้แก่ การฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่น การให้ความร่วมมือขณะ
ท างานกลุ่ม ความเสยีสละ การ
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

 ประเมินจากความรับผดิชอบ

ในงานที่ได้รับมอบหมายและ

ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธกีารสอน 2.3  วิธกีารประเมินผล 

 มีความรู้  ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ

วิทยาศาสตรศกึษาอย่างบูรณา

การ 

 น าทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิด ทางวทิยาศาสตร์และ/

หรือศึกษาศาสตร์มาใช้ในการ

พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยใน

ด้านการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 

 จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้

สบืเสาะหาความรู้  

 มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้

สะท้อนถงึองค์ความรู้ที่ได้รับ 

 มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้

มีการบูรณาการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ

วิทยาศาสตรศกึษา 

 ประเมินจากผลการเรียนใน

รายวิชา 

 อนุทนิซ่ึงสะท้อนถงึความรู้ที่
ผู้เรียนได้รับ ข้อสงสยั และ

คิดเหน็ต่อการจัดการเรียนการ

สอน 

 ประเมินจากการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้และการ

สาธติการจัดการเรียนรู้ เคมี 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

3.2  วิธกีารสอน 3.3  วิธกีารประเมินผล 

 มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค์ 

 มีทกัษะในการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลและสร้างสรรค์ 

 

 จัดกจิกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก

วิเคราะห์แนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ที่เช่ือมโยงกบั

ปรากฏการณต่์าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน  

 จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้

วิเคราะห์และประเมินค่าประเดน็

ปัญหาต่าง ๆ 

 จัดกจิกรรมให้ผู้เรียน

วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา  
 

 ประเมินจากความถูกต้องของ

แนวคิดทางวทิยาศาสตร์และ

ความสามารถในการน าไปใช้

อธบิายปรากฏการณต่์าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ประเมินจากแนวทางการแก้ไข

ปัญหาในประเดน็ “ปัญหา
สิ่งแวดล้อม” 

 ประเมินจากการประเมินค่า
ประเดน็ปัญหา “โรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในประเทศไทย 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2  วิธกีารสอน 4.3  วิธกีารประเมินผล 

 สามารถท างานและ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และมีความสขุ  
 มีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ด ี
วางตนได้ถูกต้องเหมาะสมกบั

กาลเทศะ  
 มีความรับผดิชอบทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม  
 เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน มีความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ด ี

 

 จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนท างาน

เป็นกลุ่มเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตะ

หนักถึงความรับผดิชอบทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

 ประเมินจากพฤติกรรมขณะ

ท ากจิกรรมกลุ่มในด้านการเป็น

ผู้น าที่ดี ผู้ตามที่ดี ความ

รับผดิชอบ การวางตัว และการ

ท างานร่วมกบัผู้อื่น 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

5.2  วิธกีารสอน 5.3  วิธกีารประเมินผล 

 สามารถใช้ทกัษะการค านวณ
และทางคณติศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหา 

สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

สามารถวิเคราะห์และประเมิน 

เพ่ือเลือกรับและไม่รับข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์

และรู้ เท่าทนั 

สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

 สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้อย่างเหมาะสม 

 จัดกจิกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสติ

ได้ใช้ทกัษะการค านวณและ

ทกัษะทางคณติศาสตร์ในการ

แก้ปัญหรา 

 มอบหมายงานที่มุ่งเน้นให้

นิสติได้สบืค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เลือกรับข้อมูล 

และน าข้อมูลมาน าเสนอโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 

 ประเมินทกัษะการค านวณ

และทางคณติศาสตร์จากการแก้

โจทย์ปัญหาในหัวข้อเคมีค านวณ 

เช่น ปริมาณสารสมัพันธ ์อตัรา

การเกดิปฏกิริิยา สมดุลเคม ี

และกรด-เบส โดยดูทั้งขั้นตอน

และผลลัพธท์ี่ได้ 

 ประเมินจากการน าเสนองาน
ต่าง ๆ โดยพิจารณาในด้าน

ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลมีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษหรือไม่ สื่อที่ใช้ใน

การน าเสนองาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

ครั้งที ่ จ านวน

ชัว่โมง 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสือ่ 

อาจารยผู์ส้อน 

1 

 

2 
Particles of Matters(Basic 

units of substance) 

Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

2 

 

2 
Elements and 

Compounds(Intra/Inter 

molecular bond) 

บรรยาย อภิปราย 

กจิกรรมเดี่ยวและกลุ่ม 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

3 

 

2 
Gases Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

4 

 

2 
Solutions(Solubility, 

Properties, and 

Concentration) 

บรรยาย กจิกรรมเดี่ยว

และกลุ่ม การจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

5 

 

2 
Chemical reactions Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

6 

 

2 
Stoichiometry Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

7 

 

2 
Rate of the Reactions Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 
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ครั้งที่ จ านวน

ชัว่โมง 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสือ่ 

อาจารยผู์ส้อน 

8 

 

2 
Chemical equilibrium Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

9 

 

2 
Acid-base Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

10 

 
2 

สอบกลางภาค 

11 

 

2 
Transition Metal and 

coordination compounds 

บรรยาย อภิปราย 

กจิกรรมเดี่ยวและกลุ่ม 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

12 

 

2 
Electrochemistry Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

13 

 

2 
Nuclear chemistry บรรยาย อภิปราย 

กจิกรรมเดี่ยวและกลุ่ม 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วิเคราะห์เพ่ือประเมินค่า

ประเดน็ปัญหา “การสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน

ประเทศไทย” 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

14 

 

2 
Hydrocarbon and 

Derivatives 

บรรยาย กจิกรรมเดี่ยว

และกลุ่ม การจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ วิเคราะห์และเชือม

โยงแนวคดิทาง

วิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวันและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 
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ครั้งที่ จ านวน

ชัว่โมง 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสือ่ 

อาจารยผู์ส้อน 

15 

 

2 
Chemical Elements of 

Life 

Flipped-Classroom 

Self-Study  

Discussion 

Practices (Tutoring) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

16 

 

2 
Chemistry and the 

environment 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ในประเดน็ “ปัญหา

สิ่งแวดล้อม” 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

17 

 

2 
Innovation in Chemistry 

Teaching 

น าเสนอแผนการจัดการ

เรียนรู้และสาธติการ

จัดการเรียนรู้ เคมี(Micro-

Teaching) 

ดร.ธรีพงษ์   

แสงประดิษฐ์ 

18 
2 

สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 
รายการประเมิน สดัส่วนของการประเมิน 

การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน การท างานร่วมกบัผู้อื่น และ

ความรับผดิชอบ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- การฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 
- การให้ความร่วมมือขณะท างานกลุ่ม 
- ความเสยีสละ  
- การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

- ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

- การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
- การวางตัวให้ถูกกาลเทศะ 
- การท างานร่วมกบัผู้อื่น 
- ความรับผิดชอบ 

10 % 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านความรู้ 
-อนุทนิ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ เคมี 
-การสาธติการจัดการเรียนรู้ เคมี 
ด้านทกัษะทางปัญญา 

- การวิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในปรากฏการณต่์าง ๆ  

- แนวทางการแก้ไขปัญหาในประเดน็ “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” 

- การประเมินค่าประเดน็ปัญหา “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย” 
ด้านทกัษะการใช้ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การแก้โจทย์ปัญหาในหัวข้อเคมีค านวณ เช่น ปริมาณสารสมัพันธ ์

อตัราการเกดิปฏกิริิยา สมดุลเคมี และกรด-เบส 
- การน าเสนองาน (ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษหรือไม่ สื่อที่ใช้ในการน าเสนอ) 

30 % 

การสอบกลางภาคเรียน(ด้านความรู้และด้านทกัษะการใช้ตัวเลข ) 30 % 

การสอบปลายภาคเรียน(ด้านความรู้และด้านทกัษะการใช้ตัวเลข) 30 % 

รวม 100 % 

 

   เกณฑก์ารประเมิน 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

Brown, Theodore L.  (2009).  Chemistry the central science. 11
th
 edition.  USA :Pearson  

 Prentice Hall. 

Chang, R.  (2010).  Chemistry. 10th ed.  Boston : McGraw-Hill Higher Education. 

Chang,R.  (2000).  Essentiaal Chemistry: A Core Text for General Chemistry.  2
nd
 ed.  Boston:  

 McGraw-Hill Higher Education. 

Zumdahl, Steven S.  (1995).  Chemical Principle. 2
nd
 ed:  Lexington. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ทบวงมหาวิทยาลัย, คณะอนุกรรมการปรับปรงุหลักสตูรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย.  (2540).  เคมี 

 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 

ทบวงมหาวิทยาลัย, คณะอนุกรรมการปรับปรงุหลักสตูรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย.  (2540).  เคมี 

 เล่ม 2.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 

 -   Journal of Chemical Education 

 -   Journal of Research in Science Teaching 

 -   Chemical Educator 

 -   Chemistry Education Research and Practices  

 -  Education Research Complete ใน Ebsco Host (SWU library) 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 -  http://www.hippocampus.org/ 

 -  http://chemistry.olivet.edu/chemistry_library.htm 

 -  http://www3.ipst.ac.th/chemistry/ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 ประเมินโดยใช้แบบส ารวจที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานและการประเมินใน ปค.003 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 ให้นิสติเขียนอนุทนิเพ่ือสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้ ด้านการจดัการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรศกึษาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณใ์นการจดัการเรียนการสอน ปัญหา อปุสรรค แนว

ทางแก้ไข ข้อคิดเหน็อื่นเพ่ือปรับปรงุการสอนต่อไป 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

 ทวนสอบจากคะแนนสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถงึการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ
นิสติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 น าผลการประเมินจากแบบประเมินที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น ผลการประเมินจาก ปค 003 และผล

สะท้อนของจัดการเรียนการสอนในอนุทนิที่นิสติเขยีนมาพิจารณาประกอบร่วมกนั สรุปเป็นแนวทางการ

จัดการเรียนที่ดี ที่ยังต้องพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น และที่ยังคงเป็นปัญหาต้องปรับปรงุ พร้อมวิธกีารแก้ไข เพ่ือน า

น าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

 

 

 

 


