
มคอ.๓   
 

 
 
 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  
 

หมวดท่ี ๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
 

๑.  รหสัและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย  วทคร ๑๘๒  ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ   SCID 182   Nature and Philosophy of Science 
 

๒.  จ านวนหน่วยกติ        ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง)       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสตูร       ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรวิทยาศาสตร์บนัฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ)   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาศกึษาทัว่ไป 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

๔.๑ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา 
๔.๑.๑  รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ 

 สถานท่ีติดตอ่  : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล    
 272 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๗๗๐ 
 e-mail:  wannapong.tri@mahidol.edu 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
             คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

    
 
๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศกึษาท่ี   ๑ หรือ ๒ / ชัน้ปีท่ี ๑ 
๕.๒ จ านวนผู้ เรียนท่ีรับได้   ประมาณ ๖๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไมม่ี 
     (Pre-requisite)     

เอกสาร ๐๑ 



  

๒ 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไมม่ี    
       (Co-requisites)       
             
       
๘.  สถานที่เรียน    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล   
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วนัท่ี ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
      

 
 
 

หมวดท่ี ๒ จดุม ุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 
     เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนแล้ว นกัศกึษาสามารถ 

๑.๑  อธิบายเก่ียวกบัธรรมชาต ิทฤษฎีและหลกัการของวิทยาศาสตร์ 
๑.๒  อธิบายเก่ียวกบัหลกัปรัชญา และ ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ 
๑.๓  วิเคราะห์เก่ียวกบักระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการสบืเสาะเพ่ือความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาติและสิ่ง

รอบตวัเรา  
๑.๔  เสนอแบบจ าลองหรือวิธีการในการสืบเสาะองค์ความความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ สิ่งหรือปรากฏการณ์รอบตวัเรา 

  
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 รายวิชาใหม ่เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาติ ปรัชญา ท่ีมาของวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไป
ประยกุต์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวทางการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนั 

            
    

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 
ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์  ประวตัิความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ การวดัและการค้บพบทางวิทยาศาสตร์   จากกา
ลิเลโอสูไ่อน์สไตน์  วิทยาศาสตร์และสะเตม็วิถีทางแห่งการสืบเสาะ ชีววิทยา: ทฤษฎีและปฏิบตัิ เคมี: ทฤษฎีและปฏิบตัิ  ฟิสิกส์: 
ทฤษฎีและปฏิบตัิ  วิทยาศาสตร์เชิงบรูณาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมยั 



  

๓ 

 
 
Nature and philosophy of Science; the history of science; Measurement for discovery in Science; From Galileo to 
Einstein; Science and STEM as Inquiry; Biology: Theory and Lab; Chemistry: Theory and Lab; Physics: Theory and 
Lab; Integrated science; Contemporary science and technology 
    
  
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ชัว่โมง 
ตอ่ภาคการศกึษา 

ตามความต้องการและ
ความเหมาะสม 

  

-  
๙๐ ชัว่โมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 
 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือรายกลุม่ตามความต้องการ ประมาณ ๑-๒ ชัว่โมง / สปัดาห์ โดยแจ้งให้
นกัศกึษาทราบในประมวลรายวิชา หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้นกัศกึษาทราบผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
  
 
 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรยีนร ูข้องนกัศึกษา 
 

๑.  สรุปสัน้ๆ เก่ียวกับความรู้ หรือทกัษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
                  
      ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาติ ทฤษฎีและหลกัการ หลกัปรัชญา และ ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการสบืเสาะเพ่ือความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาติและสิ่งรอบตวัเรา ผ่านบริบทวิธี คิด   
พดู ท า ท่ีสอดคล้องกบัยคุสมยั    

   
๒.  ค าอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑ 
 
 การใช้แนววิธีการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก(Active Learning) ด้วยวิธีตา่งๆ เช่น การบรรยายรวมแบบเน้นการมี
ปฏิสมัพนัธ์  กิจกรรมค้นคว้าทัง้รายบคุคลและงานกลุม่ การอภิปรายกลุม่ วิเคราะห์กรณีศกึษาตวัอย่าง 
   
      
 



  

๔ 

๓.  วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานีเ้พื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน 
     การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง  
   
๑.  คณุธรรม  จรยิธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
                            (๑)  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยคณุธรรมและจริยธรรม แสดงความซื่อสตัย์สจุริตอย่างสม ่าเสมอ 

                                (๒)  มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
    (๓)  วิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัญหา/สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุธรรม จริยธรรมท่ีมีผลตอ่บคุคล และ
สว่นรวม 

  
 
       ๑.๒   วิธีการสอน 
                  (๑)  นกัศกึษาและอาจารย์ร่วมกนัสร้างกฎ ระเบียบ เช่น การเข้าชัน้เรียนให้ตรงตอ่เวลา สง่งานตาม 

ก าหนดเวลาท่ีได้รับมอบหมาย รวมถงึก าหนด บทลงโทษเมื่อกระท าผิด เป็นต้น 
   (๒)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมกลุม่ โดยฝึกให้มีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ สามารถเป็นทัง้ผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุม่ เช่น การท ารายงาน ค้นคว้า และการน าเสนอผลงาน
ร่วมกนั 

                     
       ๑.๓    วิธีการประเมินผล 
                
                    (๑) การตรงเวลาในการเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษา 
                    (๒) การสง่งานตามก าหนดเวลา 
                    (๓) การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
                    (๔) ผลงานกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย 
                    (๕) การสงัเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมกลุม่ 
                    (๖) การให้ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน และ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมิน 
 
  
 
๒. ความร ู ้
        
      ๒.๑   ความรู้ที่ต้องได้รับ 
                                 (๑)  เก่ียวกบัธรรมชาติ ทฤษฎีและหลกัการของวิทยาศาสตร์ 

      (๒)  เก่ียวกบัหลกัปรัชญา และ ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ 
   (๓)  เก่ียวกบักระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะเพ่ือความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาติ  
และสิ่งรอบตวัเรา  

  (๔)  ความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ 
          



  

๕ 

 

 

       ๒.๒   วิธีการสอน 
                   
                  (๑)การบรรยายรวมแบบเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ 
 (๒)การอภิปรายกลุม่ 
                  (๓)การมอบหมายให้ค้นคว้าทัง้รายบคุคลและงานกลุ ่วิเคราะห์กรณีศกึษาตวัอย่าง 

(๔)การใช้แนววิธีการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยวิธีตา่งๆ เช่น brainstorming, think pair 
share, Gallery Walk เป็นต้น   

    
        ๒.๓    วิธีการประเมินผล 
  
                   (๑) การน าเสนอผลงาน/ชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย 
                   (๒) ความถกูต้องในการเลือกใช้หลกัการและทฤษฎีมาประยกุต์ในการท าผลงาน/ชิน้งาน 
                   (๓) รายงานสรุปการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
                   (๔) แบบทดสอบและประเมิน 
                 
 

๓.  ทกัษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                  (๑)  การใช้เหตผุลเชิงตรรกะ  วิเคราะห์ ข้อมลูตา่งๆ 
         (๒)  มีความคิดอย่างเป็นระบบ องค์รวม สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้  
                  
       ๓.๒   วิธีการสอน 

       (๑) ยกตวัอย่าง ข้อความ และกรณีศกึษาและ ตวัอย่างปัญหาท่ีหลากหลาย ให้อภิปรายกลุม่ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
และสะท้อนความคิด แสดงหลกัการและเหตผุล   
      (๒)  การมอบหมายให้ค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์ทางทฤษฎีเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องน าเสนอองค์
ความรู้ใหมท่ี่ได้ 

                   
 

       ๓.๓    วิธีการประเมินผล 
                 (๑)  ผลงานหรือชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย  
 (๒)  แบบทดสอบ (สอบกลางภาค และสอบปลายภาค) 
                    
 
 



  

๖ 

 
 
 
๔.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
      ๔.๑   ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
       
          (๑)  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   (๒)  มีความรับผิดชอบในงานทัง้ของตนเองและสว่นรวม 
 

     ๔.๒   วิธีการสอน 

       (๑)  การอภิปรายกลุม่ วิเคราะห์ วิพากษ์ และสะท้อนความคิด โดยใช้กรณีศกึษา ตวัอย่างปัญหาท่ีหลากหลาย 
      (๒)  การมอบหมายให้ค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์ทางทฤษฎีและการวิจยัท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาสาระท่ี
ก าหนด 

      ๔.๓    วิธีการประเมินผล 

  (๑)  การสงัเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมกลุม่ 

                 (๒)  การประเมินตนเอง ให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และ ประเมินโดยผู้สอน 
 

๕.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

      ๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

         (๑)  เก็บและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตวัเลข เก่ียวกบักระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และอภิปรายเพ่ือหา

ข้อสรุปอย่างมีเหตผุล 

                              (๒)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

                     (๓)  มีทกัษะในการสื่อสารภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      ๕.๒   วิธีการสอน 

                  (๑)    การบรรยายรวมกบัอภิปรายกลุม่                          

      (๒)   การวิเคราะห์กรณีศกึษา 

      (๓)  สง่เสริมให้นกัศกึษาได้เลือกและฝึกการใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปหรือ applications การ    

สืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

      ๕.๓    วิธีการประเมินผล 

  (๑)  ผลงานหรือชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น สรุปการค้นคว้า รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ในการน าเสนอ  

ผลงานหรือชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย 



  

๗ 

                 (๒)  สงัเกตพฤติกรรมการใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ 

 (๓)  รูปแบบและวิธีการน าเสนอการค้นคว้า รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ในการน าเสนอผลงานหรือชิน้งาน 
หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑. แผนการสอน 

  
 

      
สัปดาห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑-๒ (๑) ปฐมนิเทศ ก าหนดภาระ
งาน 
(๒) ธรรมชาติและปรัชญา
ของวิทยาศาสตร์ (Nature and 
philosophy of Science) 

๖ -เอกสารสาระส าคญัของวิชา รวมทัง้
เกณฑ์การให้คะแนน ร่วมกนัสร้าง
ข้อตกลงและวางแผนการเรียนร่วมกนั 
-บรรยายแบบเน้นปฏิสมัพนัธ์โดยใช้
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ
น าเสนอ 
-การสอนเชิงรุกแบบตา่งๆ 

อาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมาย 
ในภาคการศกึษาที่
เปิดสอน 

๓-๔ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง
วิทยาศาสตร์ (The history of 
science) 

๖ -บรรยายแบบเน้นปฏิสมัพนัธ์โดยใช้
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการ
น าเสนอ 
-อภิปรายร่วมกนัผา่นการใช้ตวัอยา่ง
และบทความกรณีศกึษา  
-มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั
ค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
วิเคราะห์และวจิารณ์ สร้างองค์ความรู้
ใหม ่โดยบรูณาการเทคโนโลยีเข้าไป
ใช้ในการสอนอยา่งเหมาะสมและมี
นยัส าคญั 
 
 

๕-๖ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร ค้ บพบท า ง
วิทยาศาสตร์ 
(Measurement for discovery in 
Science) 

๖ -บรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์น าเสนอประกอบผา่น
การใช้กรณีศกึษาเก่ียวกบั
วิทยาศาสตร์ศกึษา และการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-อภิปรายร่วมกนัผา่นการใช้ตวัอยา่ง



  

๘ 

      
สัปดาห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

และบทความกรณีศกึษา  
-มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างองค์
ความรู้ 
-ใช้การสอนเชิงรุกแบบตา่งๆ 

๗ จากกาลเิลโอ สูไ่อน์สไตน์  
(From Galileo to Einstein) 

๓ -บรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการน าเสนอ 
ผา่นการใช้บทความเก่ียวกบั
เทคโนโลยีและนวตักรรมวิทยาศาสตร์
ศกึษา 
-อภิปรายร่วมกนัผา่นการใช้ตวัอยา่ง
และบทความกรณีศกึษา 
-มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั 
ศกึษา วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้
ใหม ่ 
-ใช้การสอนเชิงรุกแบบตา่งๆ 

อาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมาย 
ในภาคการศกึษาที่
เปิดสอน 

๘ สอบกลางภาค 

๙-๑๐ วิทยาศาสตร์และสะเต็มวิถีทาง
แหง่การสบืเสาะ 
(Science and STEM as 
Inquiry) 

๖ -บรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์น าเสนอ 
-อภิปรายร่วมกนัผา่น กรณีศกึษา  
-มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั
ค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม ่
-ใช้วิธีห้องเรียนกลบัทาง (flipped 
classroom) 

๑๑ ชีววิทยา: ทฤษฎีและปฏิบตัิ 
(Biology: Theory and Lab) 

๓ -บรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์น าเสนอ 
-อภิปรายร่วมกนัผา่น กรณีศกึษา  
-มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั
ค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม ่



  

๙ 

      
สัปดาห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

-ใช้การสาธิตประกอบการอภิปราย 
๑๒ เคมี: ทฤษฎีและปฏิบตัิ 

(Chemistry: Theory and Lab) 
๓ -บรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สือ่

อิเลก็ทรอนิกส์น าเสนอ 
-อภิปรายร่วมกนัผา่น กรณีศกึษา  
- มอบหมายงานกลุม่เพื่อ
ร่วมกนัค้นคว้าจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ วเิคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างองค์ความรู้ใหม ่
- ใช้การสาธิตประกอบการ
อภิปราย 

อาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมาย 
ในภาคการศกึษาที่
เปิดสอน 

๑๓ ฟิสกิส์: ทฤษฎีและปฏิบตัิ 
(Physics: Theory and Lab) 

๓ -บรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์น าเสนอ 
-อภิปรายร่วมกนัผา่น กรณีศกึษา  
-มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั
ค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม ่
-ใช้การสาธิตประกอบการอภิปราย 

๑๔-๑๕ วิทยาศาสตร์เชิงบรูณาการ  
(Integrated  science) 

๖ -บรรยายแบบปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์น าเสนอ 
-อภิปรายร่วมกนัผา่น กรณีศกึษา  
-มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั
ค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม ่

๑๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม
สมยั 
(Contemporary science and 
technology) 

๓ -บรรยายและอภิปรายร่วมกนั 
- มอบหมายงานกลุม่เพื่อร่วมกนั
ค้นคว้า 
-ใช้วิธีการเรียนรู้บนฐานของ
กรณีศกึษา (case based learning) 

๑๗ สอบปลายภาค 

 
 



  

๑๐ 

 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กจิกรรม 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล  

๑.๑ (๒) การเข้าชัน้เรียนและพฤติกรรมการมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมในชัน้เรียน 

๑ – ๑๖ ๕ 

๒.๑ (๑)-(๔) 
๓.๑ (๑)-(๒) 
๔.๑ (๒) 

ชิน้งาน การน าเสนอ รายงาน แบบทดสอบย่อย ๓-๗, ๙-๑๖ ๓๕ 

๒.๑ (๑)-(๓) 
๕.๑ (๑) 

สอบกลางภาค ๘ ๒๕ 
สอบปลายภาค ๑๗ ๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
      ๑)  Douglas Allchin, Teaching the Nature of Science: Perspectives & Resources, 2013 
SHiPS Education Press, Saint Paul, MN, USA 
 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

๑) เอกสารประกอบการสอน ชดุ The Nature and Philosophy of Science โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล..  
 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
       ๑)  เวป็ไซต์ประกอบ Nature of Science.  https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_of_Science 
        
 
 



  

๑๑ 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินจากแบบประเมินรายวิชา โดยแยกเป็นการประเมินผู้สอน และ ประเมินภาพรวมของรายวิชา 
 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

การประเมินจากแบบประเมินรายวิชาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนกัศกึษา โดย มุ่งท่ีประเดน็ ผลการเรียน ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นจากผู้ เรียน และผู้มีสว่นเกียวข้องอื่นๆ  
 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน แตล่ะภาคการศกึษา จะมีการประชมุคณะกรรมการหลกัสตูร และคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาผล
การประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยอาจจดัให้มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
โดยเชิญผู้ เก่ียวข้องและผู้ เช่ียวช่าญ มาวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ หาข้อสรุปเพ่ือน าไปปรับการสอน 
 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
       
สร้างระบบโดยมีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีวิเคราะห์ประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา โดยจะ
ท าทัง้ ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา และหลงัจากออกผลการเรียนรายวิชา ซึง่อาจเป็นทัง้การสุม่ตรวจและโดยการ 
ตรวจสอบจากรายงานและ วิธีการให้คะแนนเป็นต้น 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ใชร้ะบบการทวนสอบดงักล่าวในขอ้ ๔ โดยจดัใหม้กีารประชุมอาจารย ์และผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีต่างๆ เพื่อรบัฟงัและวเิคราะหข์อ้มูล และ
น าความรูท้ีไ่ดม้าร่วมการเสนอแนวทาง ซึง่สามารถท าไดอ้ย่างน้อยปีละครัง้ การปรบัปรุงสามารถท าไดท้ัง้การปรบัโครงสรา้ง สาระวชิา 
วธิกีารสอน และ ตวัผูส้อน 
 
 

*********************** 
 
 

 
 



  

๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๓   
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  

                                                                      

รายวชิา 
 
 

คณุธรรม จริยธรรม 
ความรู้ 

 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคล. และ

ความรับผิดชอบ
ระหวา่งบคุคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตวัเลข 
การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ทกัษะ
ด้าน
อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลกั                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) 

วทคร ๑๘๒  ธรรมชาติและปรัชญาของ

วิทยาศาสตร์

(ภาษาองักฤษ)........................ 
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