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มคอ.5 

รายละเอียดของรายวิชา 

ภาควิชา วิทยาศาสตรศึกษา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

วษ 611 ประวัติ ธรรมชาตแิละปรัชญาวทิยาศาสตร์  

2. รายวิชาที่ตอ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

ไม่มี 

3. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบ  อาจารยผู์ส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบ   

อาจารย์ ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์  

อาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์  

อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ 

3. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  

ภาคตน้ ชั้นปีที ่1 

4. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา อาคาร 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หวัขอ้ 

จ านวน

ชัว่โมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่ไดส้อนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน 25% 

หัวข้อ: Orientation  

Prior knowledge assessment 

กจิกรรม: Lecture  

4 3 -  เนื่องจากเป็นการตรวจสอบ

ความรู้เดิม ซึ่งนิสติใช้เวลาในการ

ตอบเรว็กว่าเวลาที่ก าหนด 

หัวข้อ: What is Science?   

What is NOS?   

กจิกรรม: Lecture and discussion 

4 4 - 
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หวัขอ้ 

จ านวน

ชัว่โมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่ไดส้อนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน 25% 

หัวข้อ: Integrating NOS in the school 

กจิกรรม: Assignment, group work 

4 4 - 

หัวข้อ: History of Science 1  

กจิกรรม: Group work, lecture and discussion 

4 4 - 

หัวข้อ: The Role and Character of NOS in 

Science Education   

กจิกรรม: Paper discussion 

4 4 - 

หัวข้อ: History of Science 2 

กจิกรรม: Group work, lecture and discussion 

4 4 - 

หัวข้อ: Misconception in NOS 

กจิกรรม: Reading and discussion   

4 4 - 

หัวข้อ: History of Science 3 

กจิกรรม: Role plays, presentation 

4 4 - 

หัวข้อ: Trends in HPS/NOS Research in 

Science Education (Thailand) 1 

กจิกรรม: Pair work Presentation (in Thai) , 

self-study 

4 4 - 

หัวข้อ: Trends in HPS/NOS Research in 

Science Education (Thailand) 2 

กจิกรรม: Pair work Presentation (in Thai) , 

self-study 

4 4 - 

หัวข้อ: Trends in HPS/NOS Research in 

Science Education (International) 

กจิกรรม: Pair work Presentation (in Eng), 

self-study 

4 4 - 

 หัวข้อ: Trends in HPS/NOS Research in 

Science Education (International) 

กจิกรรม: Pair work Presentation (in Eng), 

self-study 

4 4 - 

หัวข้อ: Assessing the Nature of Science 

กจิกรรม: Lecture, discussion 

4 4 - 

หัวข้อ: Microteaching 1 

กจิกรรม: Presentation, microteaching 

4 4 - 

หัวข้อ: Microteaching 2 

กจิกรรม: Presentation, microteaching 

4 4 - 

หัวข้อ: Microteaching 3 

กจิกรรม: Presentation, microteaching 

4 4 - 
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2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลมุตามแผน 

หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถา้ม)ี 

นยัส าคญัของหวัขอ้ทีส่อน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี   

 

 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนทีร่ะบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของ

การใชวิ้ธีสอน 

(ถา้ม)ี พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะ

ในการแกไ้ข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม 

1. ผู้เรียนมีจริยธรรม และจรรยาในการท า

วิจัย จริยธรรม และจรรยาในการท าวิจัย 

2. ผู้เรียนยึดมั่นในการปฏบิัติตามหลัก

คุณธรรมและจรรยาในการประกอบวิชาชีพ 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเสยีสละ 

และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

1. ก าหนดข้อควรปฏบิัตใินการ

เข้าเรียน การตรงต่อเวลา การ

ส่งงานมอบหมายงานส าหรับ

การเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง  

และการเข้าพบอาจารย์เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. ก าหนดบทบาทในการ

ปฏบิัติงานกลุ่มร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน รู้จักเอื้อเฝ้ือและ

แบ่งปัน และจดัให้มีการ

ประเมินระหว่างผู้เรียน  

  - 

ความรู ้

1. ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในประวัติ 

ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่าง

ลึกซ้ึง เข้าใจเกี่ยวกบัความสมัพันธร์ะหว่าง

วิทยาศาสตร์กบัสงัคมและวฒันธรรม 

2. ผู้เรียนสามารถน าทฤษฎ ีหลักการ และ

แนวคิดจากประวัติ ปรัชญาและธรรมชาตขิอง

วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 

 

- กจิกรรมศึกษาแนวโน้ม

งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) 

- กจิกรรมการศึกษาค้นคว้า  

และแสดงบทบาทสมมติเร่ือง

ประวัติทางวิทยาศาสตร์และการ

ค้นพบ วิเคราะห์ลักษณะทาง

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่เกดิขึ้น

ในสถานการณต่์าง ๆ จาก

ประวัติทางวิทยาศาสตร์  

 - กจิกรรมการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้และการ

สาธติการสอนวิทยาศาสตร์ที่

    

- 



มคอ. 5 

คณะ……………………...............................    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนทีร่ะบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของ

การใชวิ้ธีสอน 

(ถา้ม)ี พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะ

ในการแกไ้ข 

สอดแทรกปรัชญา ประวตัิและ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   

ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

ประเมินค่า ประวัติ ปรัชญาและธรรมชาตขิอง

วิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีเหตผุลและมีความ

สร้างสรรค์ 

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ แก้ปัญหา องค์

ความรู้ในประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอนหรือ

งานวิจัยทางวทิยาศาสตรศกึษาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและสร้างสรรค์ 

3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอแนวคิดในการท า

วิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่

จากประวัติ ปรัชญาและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ 

 

- กจิกรรมการศึกษาค้นคว้า  

การวิเคราะห์และอภิปราย

งานวิจัยด้านการเรียนการสอนที่

สอดแทรกธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์  

- กจิกรรมวิเคราะห์สถานภาพ

ด้านการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ที่สอดแทรก

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์จากการ

ทบทวนวรรณกรรม และเสนอ

แนวคิดในการท าวิจัยต่อยอด

อย่างสร้างสรรค์  

 - กจิกรรมการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้และการ

สาธติการสอนวิทยาศาสตร์ที่

สอดแทรกปรัชญา ประวตัิและ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ทั้ง

ด้านฟิสกิส ์เคมีและชีววิทยา  

   

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 

ความรบัผิดชอบ 

1. ผู้เรียนสามารถปฏบิัติงานทางวิชาการ

ร่วมกบัผู้อื่น ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ประสทิธิ

พลอย่างมีความสขุ 

2. ผู้เรียนมีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ดี วางตน

ได้ถูกต้องเหมาะสมกบักาลเทศะ  

3. ผู้เรียนมีความรับผดิชอบทั้งต่อตนเอง 

ผู้อื่น และสงัคม 

4. ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

 

- การปฏบิัตกิจิกรรมกลุ่ม การ

ช่วยเหลือเพ่ือนในช้ันเรียนที่

ต้องการความช่วยเหลือด้าน

ภาษา โดยเฉพาะด้านการอ่าน

บทความวิจัยภาษาองักฤษ  

- ในการท ากจิกรรมกลุ่ม มี

การหมุนเวียนเพ่ือฝึกการเป็น

ผู้น าและผู้ตามในการท า

กจิกรรมร่วมกนั   

  - 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ

พัฒนา 

- กจิกรรมการน าเสนอบทบาท

สมมติและการสาธติการสอน 

ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมิน

และเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่

เหมาะสมต่อการเรียนรู้  ทั้งสื่อ
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนทีร่ะบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของ

การใชวิ้ธีสอน 

(ถา้ม)ี พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะ

ในการแกไ้ข 

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้

เกี่ยวกบัประวตัิ ปรัชญาและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอนหรือ

งานวิจัยทางวทิยาศาสตรศกึษา 

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมิน เพ่ือ

เลือกรับและไม่รับข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง

สร้างสรรค์และรู้ เท่าทนั 

4. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร น าเสนอข้อมูลโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารหรือน าเสนอข้อมูล

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษได้อย่าง

เหมาะสม 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 

 

4. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

เน่ืองจากในปีการศึกษาน้ี วิชาน้ีเปิดท าการเรียนการสอนนอกเวลา ซ่ึงนิสติที่เรียนเป็นนิสติภาค

นอกเวลา ท าให้กจิกรรมกลุ่มที่ได้มอบหมายไปน้ันเป็นอปุสรรคต่อผู้เรียน ในการแบ่งเวลามาประชุมนัด

หมายเพ่ือท างานร่วมกนั อย่างไรกต็ามผู้สอนและนิสติได้ใช้เทคโนโลยี เช่น Email เพ่ือใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารในการปรึกษางานต่าง ๆ ระหว่างการเรียนในรายวิชานี้   

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 

  11 คน  

2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

 11 คน 

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 ไม่มี 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ 

 A 6 54.55 

 B+ 5  45.55 

 B   

 C+   

 C   

 D+   
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 D   

 F   

ไม่สมบูรณ์ (I)   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน (U)   

 

5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผิดปกติ (ถา้มี) 

 ไม่มี 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

 ไม่มี  

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมนิผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

 ไม่มี  

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาประชุมประมวลวิธกีารประเมินผลและเกณฑก์ารให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามสงัเขปรายวิชา 

และน าเสนอผลการประเมินในที่ประชุมกรรมบริหารหลักสตูร 

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรพัยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถา้ม)ี 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ปัญหาดา้นการบริหารและองคก์ร (ถา้ม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนสิิต 

ไม่มี ไม่มี 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

จุดแขง็  

1.ใช้วิธกีารจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

2.มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตร  

3.เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนและอภิปรายในช้ันเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
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จุดอ่อน 

1. ต้องการการทราบผลการประเมินอย่างต่อเน่ือง 

1.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคดิเหน็และจดัการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นรปูแบบของการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั และกระตุ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนิสติในช้ันเรียน  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

เน่ืองจากนิสติเป็นกลุ่มผู้เรียนนอกเวลาราชการ ท าให้นิสติมีเวลาในการเข้าพบอาจารย์น้อย 

กล่าวคือจะพบกนัเพียงในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนเท่าน้ัน เม่ือนิสติมีข้อค าถามหรือสงสยัจึง

ไม่มีโอกาสมาพบก่อนการเข้าช้ันเรียน อย่างไรกต็ามผู้สอนได้เปิดช่องทางในการตดิต่อสื่อสารเช่น 

email เพ่ือการติดต่อ ซ่ึงผู้สอนจะน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้การสื่อสารกบันิสติ

มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

แจ้งสทิธใินการขอดูผลการประเมินที่อาจารย์ได้ตลอดภาคการศึกษา   

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

แผนการปรบัปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาทีผ่่านมา ผลการด าเนนิการ 

ไม่มี   

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ไม่มี  

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ ก าหนดเวลาแลว้เสร็จ ผูร้บัผิดชอบ 

แจ้งผลการประเมินนิสติในเชิง

ปริมาณเป็นระยะ ๆ ตลอดภาค

การศึกษา เน่ืองจากที่ผ่านมาเป็น

การให้ผลการประเมินในเชิง

คุณภาพเป็นส่วนมาก 

 หัวหน้ารายวิชา 

 

 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 ไม่มี 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา : 
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ลงช่ือ............................................................ 

(กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์) 

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

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(.....................................................................) 

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

 

 

 

 

 


