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มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา วษ 761
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ ๗๖๑ การวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 761 Quantitative and Qualitative Research 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.
อ.ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
2.
อ.ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์

สังกัด
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
3
หัวข้ อ: Orientation to course
Introduction to science education
research, research ethics
กิจกรรม: ชี้แจงแผนการเรียน
ทดสอบก่อนเรียน
ตรวจสอบความรู้เดิม
6
หัวข้ อ: Selecting, defining, and
researching the problem in science
education
กิจกรรม: บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
นาเสนอแนวคิดความสนใจในการทาวิจย
3
หัวข้ อ: Searching research databased
กิจกรรม: สืบค้นห้องสมุด
นาเสนอการสืบค้น
3
หัวข้ อ: How to write a research
proposal and planning for mini
research project
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกการเขียนเค้า
โครงการวิจย
3
หัวข้ อ: Qualitative research methods
in science education I : General
characteristics
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบติ อภิปราย
3
หัวข้ อ: Qualitative methods II: Data
collection and analysis
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบติ อภิปราย
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จานวน
ระบุสาเหตุทีก่ ารสอนจริงต่าง
ชัว่ โมงทีไ่ ด้
จากแผนการสอนหากมี
สอนจริง
ความแตกต่างเกิน 25%
3

6

3

3

3

3.5
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หัวข้ อ: Sampling methods

3

3.5

3

4

3

3

3

3

3

3.5

3

3

3

3

3

3

3

4

กิจกรรม: บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ

อภิปราย
หัวข้ อ: Instrumentation
กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม บรรยาย
หัวข้ อ: Descriptive statistical analysis
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบติ อภิปราย
หัวข้ อ: Inferential statistical analysis
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบติ อภิปราย
หัวข้ อ: Experimental research
methods 1
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบติ อภิปราย
หัวข้ อ: Experimental research
methods 2
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบติ อภิปราย
หัวข้ อ: Survey methods
กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบติ อภิปราย
หัวข้ อ: Independent study week
กิจกรรม: เก็บข้อมูล และศึกษาด้วยตนเอง
หัวข้ อ: Oral presentation (English)
and submit mini research report
กิจกรรม: นาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

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

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี

คุณธรรมจริยธรรม
- มีจริยธรรม และจรรยาใน
การทาวิจัย
- ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยานักวิจัย
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และคานึงถึง

-

-


บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับ
จริยธรรมวิจัยและจรรยานักวิจัย
พร้ อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
สอดแทรกการสอนที่เน้ น
คุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และความรับผิดชอบทั้ง
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ไม่มี

ปั ญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
นิสติ ซึ่งเพิ่งเรียนอยู่ปีที่ 1 ยัง
ไม่ร้ จู ักนักวิทยาศาสตรศึกษา
มากนัก ทาให้ การยกตัวอย่าง
บุคคลนั้น นิสติ ยังไม่เห็น
ภาพที่ชัดเจนเท่าที่ควร
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ประโยชน์ส่วนรวม
ความรู ้
- มีความรู้ ความเข้ าใจใน
หลักการวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา ทั้งแบบ
ปริมาณ คุณภาพ และผสาน
วิธี
- นาทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดวิจัยมาพัฒนา/
ออกแบบงานวิจัยด้ านวิทยา
ศาสตรศึกษา
- สามารถใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยได้
อย่างถูกต้ อง เป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
ทักษะทางปั ญญา
-

-

-

มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้ างสรรค์
- มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาที่มี ความสาคัญและซับซ้ อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสร้ างสรรค์
- สามารถเขียนโครงร่างวิจัยที่
แสดงถึงการพัฒนานวัตกรรม
หรือองค์ความรู้ใหม่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- สามารถทางานและ
สร้ างสรรค์ผลงานวิชาการ
ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีความสุข
- มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี
วางตนได้ ถูกต้ องเหมาะสม
กับกาลเทศะ
- มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อ่นื และสังคม

ต่อตนเองและส่วนรวม
ยกตัวอย่างบุคคลที่เป็ น
แบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ


โครงร่างงานวิจัยของนิสติ
หลายคนที่มีความน่าสนใจ
และต่อยอดเป็ นงานวิจยได้
ทั้งนี้นิสติ บางคนยังไม่พบ
ประเด็นที่ชัดเจนนักสาหรับ
การทาวิจัยต่อทั้งนี้อาจจะต้ อง
เน้ นให้ นิสติ ได้ อ่านบทความ
วิจัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น



ควรให้ นิสติ อ่านบทความวิจัย
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อ
พัฒนาให้ งานวิจัยมีความเป็ น
นวัตกรรมในระดับสากล



เนื่องจากนิสติ กลุ่มเล็กจึงมี
การอภิปรายกันค่อนข้ างดี
แต่งานที่มอบหมายส่วนใหญ่
มักเป็ นงานเดียว ควรเพิ่ม
งานกลุ่มให้ มากขึ้น เพื่อสร้ าง
ทักษะความสัมพันธ์ในการ
ทางานร่วมกับบุคคลอื่น

บรรยาย อภิปราย
การค้ นคว้ าและวิเคราห์เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิพากษ์และสังเคราะห์งานวิจัย
เขียนโครงร่างวิจัยและนาเสนอ

บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์
วิพากษ์ ประเมินค่า สังเคราะห์
งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ
ค้ นคว้ างานทางวิชาการจากแหล่ง
เรียนรู้ท่หี ลากหลาย เพื่อสังเคราะห์
ให้ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
เขียนโครงร่างงานวิจัย นาเสนอ

กิจกรรมกลุ่ม
ฝึ กปฏิบัติในการนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
บุคคลภายนอก
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เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ทางาน มีความเป็ นผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- สืบค้ นข้ อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การสือ่ สาร และการใช้
ทั้งจากวารสาร ตารา และข้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศโดยใช้ แหล่งการ
- สามารถใช้ ทกั ษะการคานวณ
เรียนรู้ท่หี ลากหลาย
และทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัย และ - นาเสนอข้ อมูลต่าง ๆ โดยใช้ ภาษา
และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
ออกแบบงานวิจัย
- สามารถเลือกใช้ สถิติท่ี
เหมาะสมในการทาวิจัยหรือ
การวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจ
- สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
- สามารถวิเคราะห์และ
ประเมิน เพื่อเลือกรับและไม่
รับข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่าง
สร้ างสรรค์และรู้เท่าทัน
- สามารถสื่อสารและ/หรือ
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
- สามารถสื่อสารหรือนาเสนอ
ข้ อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี



นิสติ สามารถสืบค้ นข้ อมูลต่าง
ๆ ได้ เป็ นอย่างดี แต่นิสติ
ยังคงมีปัญหาด้ านการสื่อสาร
โดยใช้ ภาษาอังกฤษหรืออ่าน
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ
ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ควรมุ่งเน้ นให้ นิสติ ได้ อ่าน
และสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น เช่น การทา ppt
ในการนาเสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
4.1 เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ทางานกลุ่มให้ มากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 เน้ นการฝึ กทักษะการสื่อสาร ด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็ นภาษาอังกฤษ เนื่องจากบทความวิจยั
ทางวิทยาศาสตรศึกษาในระดับนานาชาติ ต่างตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ
4.3 ให้ นิสติ อ่านบทความวิจัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ เกิดคาถามหรือแนวทางในการพัฒนางานเป็ นงานวิจัย
ของนิสติ ได้
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน
10 คน
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2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
10 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
A = 30% B+ = 20% B=50%

5. ปั จจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
นิสติ บางคนยังส่งงานไม่ครบ
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ไม่มีการสอบ แต่เปลี่ยนการประเมินจากการสอบ มาเป็ นให้ คะแนนจากผลงานนิสติ คือ การ
วิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย และ การเขียนโครงร่างงานวิจัย ซึ่งจะสามารถประเมินผู้เรียนในด้ านต่าง ๆ
ได้ ครอบคลุมกว่าการสอบ
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
การประเมินกันเองของนิสติ นิสติ มักจะประเมินกันเองในระดับสูง จึงลดร้ อยละของคะแนนที่ได้
จากการประเมินกันเองลง
7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1. ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกบวตถุประสงค์การเรียนรู้
2. ตรวจสอบวิธีการ/เกณฑ์การให้คะแนนท้งในด้านคุณธรรม ทกษะทางปัญญา ทกษะความสมพนธ์
ระหว่างบุคคลและความรบผิดชอบ และทกษะการวิเคราะห์เชิงตวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผ่านคณาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลกสูตร
หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
บทความวิชาการต่างประเทศด้ านวิทยาศาสตรศึกษาบางฉบับ ไม่สามารเข้ าถึงเอกสารฉบับเต็มได้
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
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เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานค่อนข้ างมาก ทาให้ มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนบ่อย แต่ท้งั นี้เนื่องจากนิสติ
มีเรียนรายวิชาน้ อย จึงสามารถปรับเปลียนได้
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
เนื่องจากห้ องเรียนมีจานวนจากัด ทาให้ มีการย้ ายห้ องเรียนบ่อย และวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติกจิ กรรมบางอย่างต้ องให้ นิสติ ดาเนินการหาเอง เนื่องจากเราไม่มีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์
ทั้งนี้กไ็ ด้ ดาเนินความสะดวกด้ านงบประมาณให้ กบั นิสติ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
มีการพัฒนาที่ดีข้ นึ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
เน้ นให้ นิสติ สามารถเลือกปัญหาวิจัยให้ ได้ เร็วขึ้น
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ต้ องวิเคราะห์เนื้อหาให้ น้อยลง เพื่อให้ นิสติ ได้ มีเวลาในการสืบค้ น ศึกษา งานวิจยั ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรมุ่งเน้ นให้ นิสติ ได้ สบื ค้ น งานวิจัยในบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ช่วยให้ นิสติ เข้ าใจกระบวนการวิจัยจากตัวอย่างจริง และสังเคราะห์ต่อยอดเป็ นงานวิจัยที่ตนเองสนใจต่อไป

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
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ลงชื่อ............................................................
(อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์)
วันที่รายงาน.....................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(รศ. ดร. ณสรรค์ ผลโภค)
วันที่รายงาน.....................................
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