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มคอ.5 
                     

        วิทยาศาสตรศึกษา 
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา                            

                                2557 
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.                    
วษ ๖๕๑  ทฤษฎีและวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
SCE 651 Theory and Research in Science Learning 

2. รายวิชาที่ตอ้งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
      

3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ  อาจารย์ผูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
1. อ.ดร. กมลวรรณ  กันยาประสิทธิ์  
อาจารย์ผู้สอน 

1. อ.ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ ์
2. อ.ดร. กมลวรรณ กันยาประสทิธิ ์
3. ผศ.ดร.จรรยา ดาสา  

3. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา :  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1 

4. สถานที่เรียน 
                                                        
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ

สอน 

จ านวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

 3 3  
 3 3  
 3 3  
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หัวข้อ 

จ านวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ

สอน 

จ านวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

แนะน าสังเขปรายวิชา 
ตรวจสอบความรู้เดิมก่อนเรียน  
ทฤษฎีการเรียนรู้ (1) 

3 3  

ทฤษฏีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2) 3 3  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา 

3 3  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 3  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 3 3  
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
รูปแบบการเรียนรู้แบบ 7E  

3 3  

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 3 3  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

3 3  

Mid-term 3 3  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 3 3  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอาเซียน 3 3  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ 3 3  
แนวโน้มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในประเทศ 

3 3  

แนวโน้มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

3 3  

 
 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี   
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3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการ
ใช้วิธีสอน (ถา้

มี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จรรยาในการประกอบวิชาชีพ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 

1. ก าหนดให้มีการอ้างอิงและ
หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัย
โดยไม่อ้างอิงให้ถูกต้อง 
2. ก าหนดข้อควรปฏิบัติในการ
เข้าเรียน การตรงต่อเวลา การส่ง
งานมอบหมายงานส าหรับการ
เรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง  และ
การเข้าพบอาจารย์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
3. ก าหนดบทบาทในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนร่วม
ชัน้ รู้จักเอื้อเฝื้อและแบ่งปัน  

  - 

        
1.มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
2.น าทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ทาง
วิทยาศาสตร์และ/หรือศึกษาศาสตร์มาใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ด้วยความความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
จากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตรศึกษา 

กิจกรรมการบรรยาย อภิปราย 
การค้นคว้าและวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กิจกรรมการออกแบบ และเขียน
การจัดการเรียนรู ้  
     

- 

              
1.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

- กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า การ
วิเคราะห์และอภิปรายงาน   
กรณีศึกษา: วิเคราะห์ งานวิจัย
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของในและต่างประเทศ 
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน เช่น พิพิธภัณฑ์
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการ
ใช้วิธีสอน (ถา้

มี) พร้อม
ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

วิทยาศาสตร ์
 

                                 
              

1.สามารถท างานและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีความสุข 
2.มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี วางตนได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.มีความรับผดิชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม 
4.เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน มีความเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี 

- การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การ
ช่วยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียน  
- ก าหนดให้ผู้เรียนแต่งกาย
สุภาพ และใชว้าจาในการ
สื่อสารทั้งในหอ้งเรียนและนอก
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
- ก าหนดให้ผู้เรียนส่งงานอย่าง
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบทั้งงาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม  

  - 

                                       
                           

1.สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้างานวิจัย เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่
เป็นประโยชน์ 
2.สามารถวิเคราะห์และประเมิน เพื่อเลือกรับ
และไม่รับข้อมลูสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทัน 
3.สามารถสื่อสารและ/หรือน าเสนอข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
4.สามารถสื่อสารหรือน าเสนอข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

- การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริมการ
เรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้นิสิตผลิตสื่อผลงาน
ผ่านการใช้เทคโนโลยทีี่นิสิตเลือก 
- การน าเสนองานปากเปล่า โดย
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการน าเสนอ 
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4. ข้อเสนอการด าเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธสีอน 
ส่งเสริมให้นิสติใช้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นนิสิต
นอกเวลาราชการ จึงท าให้มีเวลาในการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั้นเรียนไม่มาก 

 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 
  ป.โท 10 คน  (นอกเวลาราชการ) 
  
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 ป.โท 9 คน  (นอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 

 1 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ป.โท 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเปน็ร้อยละ 

 A 2 22.22 
 B+ 1 11.11 
 B 6 66.66 
 C+   
 C   
 D+   
 D   
 F   

ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P, S)   
ไม่ผ่าน (U)   

5. ปัจจัยที่ท าใหร้ะดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 
ไม่ม ี

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 ไม่มี  
6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้าม)ี 
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 ไม่มี  
7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาประชุมประมวลวิธีการประเมินผลและ
เกณฑ์การให้คะแนนที่เขียนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
ตรวจสอบความสอดคล้องตามมาตรฐาน TQF ที่ก าหนด จากนั้น
ท าการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบและรายงานผลต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตสอดคล้องเหมาะสมตามมาตรฐาน 
TQF ที่ก าหนดในมคอ.2 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 

 
1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรยีนการ
สอน (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 

2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนสิิต 
ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

จุดแข็ง  
1.ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
2.เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและอภิปรายในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
จุดอ่อน 
1. เป็นช้ันเรียนนอกเวลา ท าให้มีโอกาสพบกับผู้สอนเพียงในชั้นเรียนเท่านั้น 

 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 

 จัดให้นิสิตใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารมากขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านข้อจ ากัดของเวลาในการนัดพบ 
  
ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอื่น 
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1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอื่น 
- 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษต์ามข้อ 1.1 
-  

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผา่นมา ผลการด าเนนิการ 

มีการให้ผลการเรียนรู้สะท้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียน
สามารถขอตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ตลอดภาค
เรียน และส่งเสริมให้นิสิตเขยีนบทความวิชาการเพ่ือการส่ง
ตีพิมพ์ 

นิสิตรับทราบผลการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ท าใหน้ิสิตยอมรับในผลงานของตนเอง
ว่าอยู่ในระดับใด และพร้อมทีจ่ะปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลของการสนับสนุนให้นิสิต
เขียนบทความวิชาการนั้น ยังท าได้เพียงแค่ระดับ
การฝึกหัด ยังไม่สามารถส่งเพ่ือการตีพิมพ์
ระดับชาติได้ 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ไม่มี  

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศกึษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าคอร์สออนไลน์เพ่ิมเติม เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและนิสติ 

สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2258 

หัวหน้ารายวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 
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ลงชื่อ............................................................ 
(อาจารย์ ดร. กมลวรรณ กันยาประสิทธิ)์ 

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

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(.....................................................................) 

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


