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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสงูทางวิทยาศาสตรศึกษา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

วษ ๘๖๒ การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสงูทางวิทยาศาสตรศึกษา 

SCE 862 Advanced Qualitative Research for Science Education 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 2(1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

การศีกษาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรศึกษาวิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.พินิจ ข าวงษ ์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารยผู์ส้อน 
1. อาจารย์ ดร. พินิจ ข าวงษ์   ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

2. อาจารย์ ดร.ชนินันท ์ พฤกษ์ประมูล ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 1 
6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

วษ 761 การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้นิสติได้ประยุกต์ใช้ความรู้และฝึกปฏบิัติ การออกแบบการวิจัย พัฒนาเคร่ืองมือ เกบ็

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีคุณภาพ ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณในการวิจัย 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้รายวิชาสอดคล้องกบัแนวทาง ปรัชญา ทฤษฎวีจิัย และแนวโน้มของงานวิจยัทางวิทยา

ศาสตรศึกษาทั้งในระดับประเทศและสากล 
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการฝึกปฏบิัติออกแบบเคร่ืองมือและการน าไปใช้เกบ็ข้อมูลจริงมากยิ่งขึ้น 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ การเกบ็ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

วิเคราะห์ การแปรความหมายข้อมูล และการเขยีนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยานักวิจัยและจริยธรรม

วิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยทางวิทยาศาตรศึกษา เสนอโครร่างและท าการวิจัยเชิงคุณภาพทาง

วิทยาศาสตรศกึษาตามความสนใจ 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 30 45 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 

1 2 3 
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4.ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 

1.2  วิธกีารสอน 

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

 

1. มีจริยธรรมและจรรยาในการ

ท าวิจัย 

2. ยึดมั่นในการปฏบิัตติามหลัก

คุณธรรมและจรรยาในการ

ประกอบวิชาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และค านึงถงึประโยชน์

ส่วนรวม 

 

1. เน้นให้นิสติปฏบิัตติามหลัก

จริยธรรมวิจัยในการออกแบบ

และเกบ็ข้อมูลวิจัย รวมถึงการ

น าเสนอผลวิจัย 

2. จัดกจิกรรมให้นิสติได้เกบ็ข้อมูล

ในบริบทจริง 

3. เน้นให้นิสติมีความรับผดิชอบ รู้

หน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

1. ประเมินจากการเรียน 

2. ประเมินจากการปฏบิัติงาน 

3. ผลงาน 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธกีารสอน 2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ

วิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกบั

งานทางวิทยาศาสตรศึกษา 

2. น าหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ

มาพัฒนาเป็นงานวิจัยด้านวิทยา

ศาสตรศึกษาได้ 

3. ใช้ระเบียบวิธวีิจัยได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

1. สบืเสาะ ค้นคว้า วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ ออกแบบการ

ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพด้าน

วิทยาศาสตรศกึษา 

2. ปฏิบติัจริง 

 

1. ประเมินจากผลงาน 

2. ประเมินจากการปฏบิัต ิ

3. ประเมินจากการน าเสนอ 

 

 

 

 

ดา้นที่ 1 ดา้นที่ 2 ดา้นที่ 3 ดา้นที่ 4 ดา้นที่ 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

3.2  วิธกีารสอน 3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค์ 

2. มีทกัษะในการแก้ปัญหาที่มี

ความส าคัญและซับซ้อนได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ

สร้างสรรค์ 

3. ท าวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ 

 

1. จัดการเรียนการสอนที่ให้

นิสติได้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

อภิปราย งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

และออกแบบส าหรับใช้ใน

งานวิจัยของตนเองได้ 

2. นิสติค้นคว้า สงัเคราะห์ 

ออกแบบงานวิจัยที่สอดคล้อง

กบัประเดน็ปัญหาที่สนใจ โดย

ใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

1. ประเมินจากการน าเสนอ 

2. ประเมินจากการปฏบิัต ิ

3. ประเมินจากผลงาน 

 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2  วิธกีารสอน 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถท างานและ

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการร่วมกบั

ผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และมีความสขุ 

2. มีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 

3. มีความรับผิดชอบทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ท างาน มีความเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ด ี

 

1.จัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นให้นิสติตระหนักถงึ

ความรับผดิชอบทั้งต่อตนเอง 

ผู้อื่นและสงัคม 

2. จัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นกจิกรรมกลุ่ม เน้นบทบาท

การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ร่วมกนัทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

 

 

1. ประเมินจากการเข้าร่วม

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. ประเมินจากการปฏบิัติ

ภาคสนาม 

3. ประเมินจากผลงานโดยการ

ประเมินตนเอง ประเมิน

เพ่ือน และประเมินโดยผู้สอน 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องการพัฒนา 

5.2  วิธกีารสอน 

 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

2. สามารถวิเคราะห์และ

ประเมิน เพ่ือเลือกรับและไม่

รับข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง

สร้างสรรค์และรู้ เท่าทนั 

3. สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมกบัสถานการณ ์

4. สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่

ให้นิสติอภิปรายร่วมกนั 

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ และ

น าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

2. นิสติค้นคว้า ประเดน็ปัญหาที่

เป็นที่สนใจ จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายเช่ือถือได้ 

3. นิสติเขียนรายงานวิจัยหรือ

บทความวิจัยโดยใช้หลักการทาง

วิจัยเชิงคุณภาพ 

4. นิสติน าเสนองานวิจัยและ

ประเดน็ที่ตนเองสนใจสู่

สาธารณะในรปูแบบที่เหมาะสม 

 

 

1. ประเมินจากการอภิปราย 

2. ประเมินจากการน าเสนอ 

3. ประเมินจากผลงาน (รายงาน

วิจัย/บทความวิจัย) 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ที่ สาระส าคัญ ช่ัวโมง วิธกีารจัดการเรียนรู้ ผู้สอน 

1 แนะน าสงัเขปรายวิชา 
กจิกรรมในช้ันเรียน การวัด

และการประเมินผล 

2 บรรยาย อภิปราย อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

2 ธรรมชาติและรูปแบบ

งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
2 บรรยาย กจิกรรมกลุ่ม การ

วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

3 เคร่ืองมือและวิธกีารเกบ็

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จรรยาบรรณในการวิจัย 

 บรรยาย , กรณศีึกษา, 
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

หลัก 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 
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สปัดาห์ที่ สาระส าคัญ ช่ัวโมง วิธกีารจัดการเรียนรู้ ผู้สอน 

4 การวิเคราะห์ การแปล

ความหมายข้อมูล และการ

เขียนรายงานผลงานวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 บรรยาย , กรณศีึกษา, 
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

หลัก 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

5 น าเสนอเอกสารเชิงแนวคิด

งานวิจัยทางวทิยาศาสตร

ศึกษาและเคร่ืองมือวิจัย 
(ค าถาม เคร่ืองมือวิจัย การ

วิเคราะห์ รูปแบบการวิจัย 

จริยธรรมในการวิจัย) 

2 เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

หลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

6 การฝึกปฏบิัตกิารสร้างและ

พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ใน

งานวิจัย 

2 ฝึกปฏบิัติ, เรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

7 การฝึกปฏบิัตกิารสร้างและ

พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ใน

งานวิจัย 

2 ฝึกปฏบิัติ, เรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

8 น าเสนอเคร่ืองมือวิจัยที่

พัฒนาขึ้น 

2 การน าเสนอผลงาน การ

อภิปราย บรรยายสรปุ 
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

9 การฝึกปฏบิัตกิารเกบ็ข้อมูล

วิจัย 
2 ฝึกปฏบิัติ, เรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

10 การฝึกปฏบิัตกิารเกบ็ข้อมูล

วิจัย 
2 ฝึกปฏบิัติ, เรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

11 การฝึกปฏบิัตกิารวิเคราะห์

และแปลความหมายข้อมูล 
2 ฝึกปฏบิัติ, เรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

12 น าเสนอผลการเกบ็ข้อมูล 

และตัวอย่างการวิเคราะห์

ข้อมูล 

 การน าเสนอผลงาน การ

อภิปราย บรรยายสรปุ 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

13 การฝึกปฏบิัตกิารวิเคราะห์

และแปลความหมายข้อมูล 
2 ฝึกปฏบิัติ, เรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

14 การฝึกปฏบิัตเิขียนรายงาน

ผลการวิจัย 

2 ฝึกปฏบิัติ, เรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 
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สปัดาห์ที่ สาระส าคัญ ช่ัวโมง วิธกีารจัดการเรียนรู้ ผู้สอน 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

15 น าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล อภิปรายและสรุป 

2 การน าเสนอผลงาน การ

อภิปราย บรรยายสรปุ 

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล 

16 สอบประมวลความรู้ 2 สอบข้อเขยีน อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

แผนการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิผลนิสติ สปัดาห์ที่

ประเมินผล 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 
หมายเหต ุ

คุณธรรม จริยธรรม - การสงัเกตพฤติกรรม 
- ผลงาน 

1-16 10%  

ความรู้  - การปฏบิัต ิ
- ผลงาน 
- การน าเสนอ 

1-16 30%  

ทกัษะทางปัญญา - การปฏบิัต ิ
- ผลงาน 
- การน าเสนอ 

1-16 30%  

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
- ผลงาน 
- การประเมินตนเอง/เพ่ือน 

1-16 15%  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การปฏบิัต ิ
- ผลงาน 
- การน าเสนอ 

1-16 15%  
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

- สภุางค์  จนัทวานิช.  (2546).  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคณุภาพ: ส านกัพิมพ์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

- Barbour, R.S. (2008). Introducting Qualitative Research, London: SAGE Pubolications, 
Ltd. 

- Cresswel, W.J.  (2003).  Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method 
Approach. 2nd London: SAGE. 

- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005). Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, 
California: SAGE Pubolications, Inc. 

- Marshall, C. & Rossman, G.B. (1994). Designing Qualitative Research, Thousand Oaks, 
California: SAGE Pubolications, Inc. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

- บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา เช่น 

Science Education 

Journal of Resarch in Science Teaching 

International Journal of Science and Mathematics Education 

Research in Science Education 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  http://www.onec.go.th/onec_main/main.php 

National Science Education Standard 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=4962 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1.1 อภิปรายร่วมกนักบันิสติเก่ียวกบัประโยชน์ของข้อคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ใน

การพฒันาและปรับปรุงรายวิชา 
1.2 ให้นิสติประเมนิประสทิธิภาพของรายวิชาทัง้ในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนและเมื่อเสร็จสิน้

การจดัการเรียนการสอนทัง้รายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้รูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย ทัง้ระหวา่งและหลงัการจดัการเรียน

การสอน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนและผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
น าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกบัความสนใจ ความต้องการของผู้ เรียน และให้ทนัสมยั สอดคล้องกบับริบทของสงัคม 
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1. ทวนสอบโดยการติดตามคุณภาพของผู้เรียน โดยการสงัเกต การตรวจสอบ การประเมิน โดยให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน 
2. การบันทกึสรปุการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังโดยผู้เรียน 
3. การพิจารณาคะแนนผลการประเมินร่วมกนัระหว่างผู้สอน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์  ก าหนดประเด็นการปรับปรุงพฒันารายวชิาและการจดัการ
เรียนการสอน เพ่ือน ามาปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความต้องการ
ของผู้ เรียน และให้ทนัสมยั สอดคล้องกบับริบทของสงัคม 

 


