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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา การวิจัยส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา  
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศกึษา 2557 
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

วษ ๗๕๓ วิทยาศาสตรศึกษาส าหรับประชาชน 
SCE 763 Science Education for Citizen 
จ านวนหน่วยกิต 
2(2-0-4) 
 

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
วิทยาศาสตรศึกษา (เอก) 

 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารยป์ระจ ารายวิชา 
1. อาจารย์ ดร. กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์ ดร. พินิจ ข าวงษ ์
2. อาจารย์ ดร. กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ 

 
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 

ภาคการศึกษาที่ 1,2  ชั้นปีที่ 1   (ส าหรับผู้เข้าศึกษาดัวยวุฒิปริญญาโท) 
 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่ม ี
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้าม)ี 
ไม่ม ี
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7. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

8. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
- 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะหล์ักษณะโดยทั่วไปของประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคม 

(Socio-scientific issues) ธรรมชาติของประเด็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคม การจดัการเรียนรู้และการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการประเมิน การตัดสินใจและการใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการ
วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร ์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อให้รายวิชามีความทันสมยัและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ทศวรรศที่ 2 (2552 

– 2561) 
2. เพื่อให้รายวิชาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
3. เพื่อให้รายวิชาตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะโดยทั่วไปของประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคม (Socio-scientific 

issues) ธรรมชาติของประเด็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคม การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ต่อการประเมิน การตัดสินใจและการใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการวิเคราะห์ประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเน่ืองกับวิทยาศาสตร ์
 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย ฝึกปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
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30 - 60 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความผิดชอบรอง (ท าเครื่องหมาย    หรือ     ให้ตรงตามหลักสูตร) 
 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 

 
    

 

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
           2  ชั่วโมง 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 

1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

- ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ 
 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 

- บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับ
จริยธรรมวิจัยและจรรยา
นักวิจัย พร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 

- สอดแทรกการสอนที่เน้น
คุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม  

-  

- สังเกตจากพฤติกรรมในการ
แสดงออก 

- ประเมินจากผลงาน ชิ้นงาน 
- การประเมินจากนิสิต 

(ประเมินกันตนเองและ
เพื่อน) 

 

2. ความรู ้
2.1  ด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
 -มีความรู้ ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตรศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- การค้นคว้าและวิเคราห์

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

- พฤติกรรมในชัน้เรียน 
- การบ้านและชิ้นงานที่

มอบหมาย 
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-น าทฤษฎี หลักการ และแนวคิด 
ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ
ศึกษาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยความ
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จาก
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตรศึกษา 
 

- การพัฒนาหัวข้อโครงการ
เกี่ยวกับการรู้วิทยาศาสตร์
ของชุมชน 

-  รายงานการท าโครงการ การ
น าเสนอโครงการ 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่า 
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

- มีทักษะในการแก้ปัญหาที่มี
ความส าคัญและซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและสร้างสรรค ์

-  

- บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ 
วิพากษ์ ประเมินค่า 
สังเคราะห์ งานวิจัยและ
เอกสารต่าง ๆ 

- ค้นคว้างานทางวิชาการจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อสังเคราะหใ์ห้เกิดการ
พัฒนาองคค์วามรู ้ 

- เขียนโครงร่างงานวิจัย 
น าเสนอ 

- พฤติกรรมในชัน้เรียน 
- การบ้านและชิ้นงานที่

มอบหมาย 
- การน าเสนอวิพากษ์ และ 

โครงร่างงานวิจัย 
 

 

 
4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทีต่้อง
พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

- สามารถท างานและ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

- กิจกรรมกลุ่ม  
- ฝึกปฏิบัติในการน าเสนอและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
บุคคลภายนอก 

-  พฤติกรรมในชั้นเรียน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและ

ผลงานกลุ่ม 
- การประเมินตนเองของนิสิต
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และมีความสุข 
- มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

- มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

- เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ด ี

และการประเมินเพื่อนร่วม
ชั้น 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

-สามารถใช้ทกัษะการค านวณ
และทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน   
-สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
-สามารถวิเคราะห์และประเมิน 
เพื่อเลือกรับและไม่รับข้อมูล
สารสนเทศไดอ้ย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทัน 
-สามารถสื่อสารและ/หรือ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
- สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

- สืบค้นข้อมูล งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งจากวารสาร 
ต ารา และข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

- น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้
ภาษาและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ  

- ผลงาน ชิ้นงาน 
- การน าเสนอ งานวิพากษ์การ

วิจัย โครงร่างงานวิจัย โดย
ประเมินทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้น
และผู้สอน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 
  
สัปดาห์ที ่ สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
วิธีการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน 

19/08/57 Orientation and introduction 2 ชี้แจงแผนการเรียน   
ทดสอบก่อนเรียน  
ตรวจสอบความรู้เดิม 

ดร. กมลวรรณ 
 

26/08/57 The nature of socio-scientific 
issues 

2 Lecture and Discussion  
 

ดร. กมลวรรณ  
 

02/09/57 Interest in socio-scientific 
issues 

2 Discussion and presentation ดร.พินิจ 

09/09/57 Socio-scientific issues and 
curriculum 

2 Discussion and presentation ดร. พินิจ 

16/09/57 Learning and assessment 2 Discussion ดร.พินิจ 

23/09/57 Decision-making about socio-
scientific issues 

2 Role playing ดร. กมลวรรณ   

30/09/57 Use of media report 2 Poster production ดร. กมลวรรณ   

07/10/57 Ethics and values 2 Role playing ดร.พินิจ 

14/10/57 Community project 2 Research project ดร. กมลวรรณ   

21/10/57 Community project  2 Research project ดร.พินิจ 

28/10/57 Community project  
(group 1) 

2 Research project ดร. กมลวรรณ   

04/11/57 Community project  
(group 2) 

2 Research project ดร.พินิจ 

11/11/57 Community project  
(group 3) 

2 Research project ดร. กมลวรรณ   

18/11/57 Community project  
(group 4) 

2 Research project ดร.พินิจ 

25/11/57 Final Exam  2 Exam  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
1.  กิจกรรมในชั้นเรียน                                       
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% 
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- การเขียนอนุทิน  10% 
2. การน าเสนองานปากเปลา่ 
- Interest in socio-scientific issues 20% 
3. การปฏิบัตงิานโครงการวทิยาศาสตร์สูชุ่มชน 
 40% 
4. การสอบปลายภาค 20% 

รวม 100% 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

SCIENCE EDUCATION FOR CITIZENSHIP Mary Ratcliffe, Marcus Grace (University of 
Southampton, University of Southampton) 
http://www.mheducation.co.uk/html/0335210856.html 

Cresswel, W.J.  (2003).  Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method 
Approach. 2nd London: SAGE. 
Haslam, S. Alexander. and Garty, C.  (2003). Research Methods and Statistics in Psychology. 
London : SAGE Publications Itd. 
Kirk, R. E. (1995). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. 3rd  
ed.California : Books / Cole Company. 
Merriam, S.B.  (1998).  Qualitative Research and Case Study Applications in Education 
Jossy_Bass. 
Wiersma, W. (2000).  Research Methods in Education. 7th  ed.  Boston : Allyn and Bacon. 
Tobin, K. & Kincheloe, J. L. (Eds). (2006). Doing educational research: A handbook. Rotterdam, 
NL: Sense Publishing.  
Fraser, B.J. & Tobin K. (Eds). (1998). International Handbook of Science Education. Dordrecht, 
The Netherlands: Kluwer. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 

http://www.professionallearningchoices.ac.nz/conferences/Science%20for%20Citizenship.pdf 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://202.29.77.182/portal/ipst_portal_th/ 

http://202.29.77.182/portal/ipst_portal_th/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1.1 ให้นิสิตบันทึกอนุทิน เพื่อให้นิสิตได้สะท้อนการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ ช่วยให้ผู้สอนประเมินพัฒนาการ
ของนิสิตได้ 

1.2 อภิปรายร่วมกันกับนิสิตเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงรายวิชา 

1.3 ให้นิสิตประเมนิประสิทธิภาพของรายวิชาทั้งในระหว่างการจัดการเรียนการสอนและเมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย ทั้งระหว่างและหลังการจัดการเรียนการ

สอน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
น าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบโดยการติดตามคุณภาพของผู้เรียน โดยการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน โดยให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
น าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์  ก าหนดประเด็นการปรับปรุงพัฒนารายวิชาและการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการของ
ผู้เรียน และใหท้ันสมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
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