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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา วษ 511
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ 511 ความรู้หลักในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 511 Main Concepts in Science for Science Educator
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผูส้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
ผู้ประสานงานรายวิชา อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
ผู้สอน
ลาดับที่
รายชื่อ
1.
รศ.ดร. ณสรรค์ ผลโภค
2.
อ.ดร. จรรยา ดาสา
3.
อ.ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
4.
อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
5.
อ.ดร. พินิจ ขาวงษ์

สังกัด
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภารเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
5. สถานทีเ่ รียน
ห้ อง 6 -203 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ชัว่ โมงตาม
หัวข้อ
แผนการ
สอน
4
หัวข้ อ: องค์ประกอบพื้นฐานและ
พัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรม
4
หัวข้ อ: การดารงชีวิตในสิ่งแวดล้อม การ
ถ่ายทอดสารและพลังงาน
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรม
4
หัวข้ อ: พันธุศาสตร์
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรม
4
หัวข้ อ: วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
กิจกรรม: การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
สืบเสาะหาความรู้
4
หัวข้ อ: อะตอม โมเลกุลและไอออน
กิจกรรม: เทคนิค: ห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom)
ก่อนเข้าชั้นเรียน
- บรรยาย (via video)
ในห้องเรียน
- นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
- ทาแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม
- อภิปรายประเด็นที่สงสัย
หัวข้ อ: ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสาร

4

จานวน
ระบุสาเหตุทีก่ ารสอนจริงต่าง
ชัว่ โมงทีไ่ ด้
จากแผนการสอนหากมี
สอนจริง
ความแตกต่างเกิน 25%
4

4

4
4

4

4

สัมพันธ์
กิจกรรม: เทคนิค: ห้องเรียนกลับด้าน

(Flipped Classroom)
ก่อนเข้าชั้นเรียน
- บรรยาย (via video)
ในห้องเรียน
- สาธิต สารกาหนดประมาณ
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- ทากิจกรรม “ใครกาหนด”
- นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทาแบบฝึกหัดและ
ใบกิจกรรม
- อภิปรายร่วมกันในชั้น
หัวข้ อ: สมดุลเคมีและสมดุลกรด-เบส
กิจกรรม: เทคนิค: ห้องเรียนกลับด้าน

(Flipped Classroom)
ก่อนเข้าชั้นเรียน
- บรรยาย (via video)
ในห้องเรียน
- นาเสนอ/อภิปรายผลการศึกษา (PBL)
- ทาแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม
- อภิปรายร่วมกันในชั้น
หัวข้ อ: สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมเดี่ยว
และกุล่ม จัดการเรียนรูท้ ี่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
สืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวข้ อ: แรงและการเคลื่อนที่
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม
หัวข้ อ: งานและพลังงาน
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม
หัวข้ อ: คลื่น
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม
หัวข้ อ: ฟิ สิกส์สมัยใหม่
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม
หัวข้ อ: ธรณีภาค อุทกภาค อากาศภาค และ
ชีวภาค เบื้องต้ น
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม
หัวข้ อ: การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก
กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
หัวข้ อ: กาเนิดเอกภพและดาวฤกษ์
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นให้ ผ้ ูเรียน

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

4
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เป็ นผู้สบื เสาะหาความรู้
หัวข้ อ: ระบบสุริยะการวัดปริมาณทางดารา
ศาสตร์
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม

4

4

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

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี

คุณธรรมจริยธรรม
- ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม

-

-

ไม่มี

ปั ญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข


บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับการ
คุณธรรม จริยธรรมที่นักวิทยา
ศาสตรศึกษาพึงมีและปฏิบัติ
จัดการสอนโดยให้ มีการทางาน
เป็ นกลุ่ม และสอดแทรกการ
สอนที่เน้ นคุณธรรม จริยธรรม
ความเสียสละ และความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม

ความรู ้
- บรรยาย อภิปราย
- มีความรู้ความเข้ าใจใน
ทฤษฎีและหลักการที่สาคัญ - การค้ นคว้ าและวิเคราห์เอกสารที่
เกี่ยวข้ องทั้งทางองค์ความรู้ทาง
ทางวิทยาศาสตร์ท้งั ทาง
วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียน
กายภาพและชีวภาพ
การสอน
- สามารถนาทฤษฎีและ
หลักการ ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ ในกระบวนการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ
ทักษะทางปั ญญา
- บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์
วิพากษ์ ประเมินค่า สังเคราะห์
- มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีและหลักการที่สาคัญ - ค้ นคว้ า ศึกษา งานทางวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์
จากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย เพื่อ
- มีความสามารถในการ
สังเคราะห์ให้ เกิดการพัฒนาองค์
สังเคราะห์องค์ความรู้ทาง
ความรู้
วิทยาศาสตร์ โดยอยู่บนฐาน ของการเชื่อมโยงทฤษฎี/
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หลักการทางวิทยาศาสตร์กบั
ปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน
- มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาที่มี
ความสาคัญและซับซ้ อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสร้ างสรรค์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
- กิจกรรมกลุ่ม
บุคคลและความรับผิดชอบ
- ฝึ กปฏิบัติในการนาเสนอและ
- สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความสุข
- มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี
วางตนได้ ถูกต้ องเหมาะสม
กับกาลเทศะ
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้อ่นื และสังคม
- มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่
ดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- สืบค้ นข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องทั้ง
การสือ่ สาร และการใช้
จากวารสาร ตารา และข้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศโดยใช้ แหล่งการ
- สามารถใช้ ทกั ษะการคานวณ
เรียนรู้ท่หี ลากหลาย
และทักษะทางคณิตศาสตร์
- นาเสนอข้ อมูลต่าง ๆ โดยใช้ ภาษา
ในการแก้ โจทย์ปัญหาทาง
และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
วิทยาศาสตร์
- สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้ นคว้ า
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
- สามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน เพื่อเลือกรับและไม่
รับข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่าง
สร้ างสรรค์และรู้เท่าทัน
- สามารถสื่อสารและ/หรือ
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
- สามารถสื่อสารหรือนาเสนอ
ข้ อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
4.1 เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ทางานกลุ่มให้ มากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 เน้ นการฝึ กทักษะการสื่อสาร ด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเลือกหนังสือ และ/หรือ บทความ
วิชาการให้ ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน
10 คน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
10 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
B+=10 % B=40% I =50%
5. ปั จจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
นิสติ บางคนยังขาดส่งงาน
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ไม่มี
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2) ตรวจสอบวิธีการ/เกณฑ์การให้คะแนนทั้งในด้านคุณธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
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1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานค่อนข้ างมาก ทาให้ มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนบ่อย แต่กไ็ ม่ได้ เป็ นปัญหา
ต่อการเรียนมาก
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ)
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จุดแข็ง การจัดการเรียนรู้ท้งั ด้ านเนื้อหา การจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ผลสัมฤทธิ์ และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีและดีมากทั้งหมด ยกเว้ นเฉพาะด้ านสิ่งอานวยความสะดวกที่อยู่ระดับ
พอใช้
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. เนื่องจากห้ องเรียนมีจานวนจากัด ทาให้ มีการย้ ายห้ องเรียนบ่อย และวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมบางอย่างต้ องให้ นิสติ ดาเนินการหาเอง เนื่องจากเราไม่มีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ทั้งนี้กไ็ ด้
ดาเนินความสะดวกด้ านงบประมาณให้ กบั นิสติ ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
ไม่มี
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ต้ องเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการบูรณาการการศึกษาให้ มากขึ้น
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรมุ่งเน้ นให้ นิสติ ได้ สบื ค้ น ศึกษา งานทางวิชาการใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์มากขึ้น
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ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์)
วันที่รายงาน.....................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(รศ. ดร. ณสรรค์ ผลโภค)
วันที่รายงาน.....................................
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