
มคอ. 5 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.5 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา วษ 761 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
วษ ๗๖๑  การวิจยัเชิงปริมาณและคณุภาพส าหรับนกัวทิยาศาสตรศกึษา 
SCE 761 Quantitative and Qualitative Research for Science Educator 
 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 
       ไม่ม ี

 

3. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบ  อาจารยผู์ส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

ผู้ประสานงานรายวิชา   อ.ดร. ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
ผู้สอน 

ล าดบัที ่ รายช่ือ สงักดั  

1.  อ.ดร. ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

2.  อ.ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  
ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 

5. สถานทีเ่รียน 

ห้อง 6 -203  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หวัขอ้ 

จ านวน

ชัว่โมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวน

ชัว่โมงทีไ่ด้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างเกิน 25% 

หัวข้อ: Orientation to course 
Introduction to science education 
research, research ethics 
กจิกรรม: ชี้แจงแผนการเรียน   
ทดสอบก่อนเรียน  
ตรวจสอบความรู้เดิม 

3 3  

หัวข้อ: Selecting, defining, and 
researching the problem in science 
education 

กจิกรรม: บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม  
การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
น าเสนอแนวคิดความสนใจในการท าวิจ ย 

6 6  

หัวข้อ: Searching research databased 

กจิกรรม: สืบค้นห้องสมุด   
น าเสนอการสืบค้น 

3 3  

หัวข้อ: How to write a research 
proposal and planning for mini 
research project 
กจิกรรม: บรรยาย ฝึกการเขียนเค้า
โครงการวิจ ย 

3 3  

หัวข้อ: Qualitative research methods 
in science education I : General 
characteristics 
กจิกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบ ติ อภิปราย 

3 3  

หัวข้อ: Qualitative methods II: Data 
collection and analysis 
กจิกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบ ติ อภิปราย 

3 3.5  
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หัวข้อ: Sampling methods 
กจิกรรม: บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การ
อภิปราย 

3 3.5  

หัวข้อ: Instrumentation  
กจิกรรม: กิจกรรมกลุ่ม บรรยาย 

3 4  

หัวข้อ: Descriptive statistical analysis 
กจิกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบ ติ อภิปราย 

3 3  

หัวข้อ: Inferential statistical analysis 
กจิกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบ ติ อภิปราย 

3 3  

หัวข้อ: Experimental research 
methods 1 

กจิกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบ ติ อภิปราย 

3 3.5  

หัวข้อ: Experimental research 
methods 2 

กจิกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบ ติ อภิปราย 

3 3  

หัวข้อ: Survey methods 
กจิกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบ ติ อภิปราย 

3 3  

หัวข้อ: Independent study week 

กจิกรรม: เก็บข้อมูล และศึกษาด้วยตนเอง  

3 3  

หัวข้อ: Oral presentation (English)  
and submit mini research report  
กจิกรรม: น าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3 4  

 

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลมุตามแผน 

ไม่มี 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธีสอน 

(ถา้มี) พรอ้มขอ้เสนอแนะ

ในการแกไ้ข 
มี ไม่มี 

คุณธรรมจริยธรรม 

- มีจริยธรรม และจรรยาใน

การท าวิจัย 
- ยึดมั่นในการปฏบิัติตามหลัก

คุณธรรมและจรรยานักวิจัย 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และค านึงถงึ

- บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกบั

จริยธรรมวิจัยและจรรยานักวิจัย 

พร้อมยกตัวอย่างกรณศีึกษา 
- สอดแทรกการสอนที่เน้น

คุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และความรับผิดชอบทั้ง

  นิสติซ่ึงเพ่ิงเรียนอยู่ปีที่ 1 ยัง

ไม่รู้จักนักวิทยาศาสตรศึกษา

มากนัก ท าให้การยกตัวอย่าง

บุคคลน้ัน นิสติยังไม่เหน็

ภาพที่ชัดเจนเท่าที่ควร 
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ประโยชน์ส่วนรวม ต่อตนเองและส่วนรวม  
- ยกตัวอย่างบุคคลที่เป็น

แบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ 
ความรู ้

- มีความรู้  ความเข้าใจใน

หลักการวิจัยทางวิทยา

ศาสตรศึกษา ทั้งแบบ

ปริมาณ คุณภาพ และผสาน

วิธ ี
- น าทฤษฎี หลักการ และ

แนวคิดวิจัยมาพัฒนา/

ออกแบบงานวิจัยด้านวิทยา

ศาสตรศึกษา 
- สามารถใช้ระเบียบวิธวิีจัยได้

อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- การค้นคว้าและวิเคราห์เอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- วิพากษ์และสงัเคราะห์งานวิจัย 
- เขียนโครงร่างวิจัยและน าเสนอ 

 

  โครงร่างงานวิจัยของนิสติ

หลายคนที่มีความน่าสนใจ

และต่อยอดเป็นงานวิจยได้ 

ทั้งนี้ นิสติบางคนยังไม่พบ

ประเดน็ที่ชัดเจนนักส าหรับ

การท าวิจัยต่อทั้งนี้อาจจะต้อง

เน้นให้นิสติได้อ่านบทความ

วิจัยต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

ทกัษะทางปัญญา 

- มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค์ 
- มีทกัษะในการแก้ปัญหาที่มี

ความส าคัญและซับซ้อนได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลและสร้างสรรค์ 
- สามารถเขียนโครงร่างวิจัยที่

แสดงถงึการพัฒนานวัตกรรม

หรือองค์ความรู้ ใหม่ 

- บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ 

วิพากษ์ ประเมินค่า สงัเคราะห์ 

งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ 
- ค้นคว้างานทางวิชาการจากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสงัเคราะห์

ให้เกดิการพัฒนาองค์ความรู้  
- เขียนโครงร่างงานวิจัย น าเสนอ 

  ควรให้นิสติอ่านบทความวิจัย

ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือ

พัฒนาให้งานวิจัยมีความเป็น

นวัตกรรมในระดับสากล 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

- สามารถท างานและ

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

และมีความสขุ 
- มีปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสม

กบักาลเทศะ 
- มีความรับผดิชอบทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

- กจิกรรมกลุ่ม  
- ฝึกปฏบิัติในการน าเสนอและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์กบั

บุคคลภายนอก 

  เนื่องจากนิสติกลุ่มเลก็จึงมี

การอภิปรายกนัค่อนข้างดี 

แต่งานที่มอบหมายส่วนใหญ่

มักเป็นงานเดียว ควรเพ่ิม

งานกลุ่มให้มากขึ้น เพ่ือสร้าง

ทกัษะความสมัพันธใ์นการ

ท างานร่วมกบับุคคลอื่น 
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- เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ท างาน มีความเป็นผู้น าและ

ผู้ตามที่ดี 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถใช้ทกัษะการค านวณ

และทางคณิตศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัย และ

ออกแบบงานวิจัย 
- สามารถเลือกใช้สถติิที่

เหมาะสมในการท าวิจัยหรือ

การวิเคราะห์เพ่ือการ

ตัดสนิใจ 
- สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
- สามารถวิเคราะห์และ

ประเมิน เพ่ือเลือกรับและไม่

รับข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง

สร้างสรรค์และรู้ เท่าทนั 
- สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
- สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

- สบืค้นข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งจากวารสาร ต ารา และข้อมูล

สารสนเทศโดยใช้แหล่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย 
- น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ภาษา
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  นิสติสามารถสบืค้นข้อมูลต่าง 

ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่นิสติ

ยังคงมีปัญหาด้านการสื่อสาร

โดยใช้ภาษาองักฤษหรืออ่าน

บทความวิจัยภาษาองักฤษ 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอน

ควรมุ่งเน้นให้นิสติได้อ่าน

และสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ

มากยิ่งขึ้น เช่น การท า ppt 
ในการน าเสอนเป็น

ภาษาองักฤษ เป็นต้น 

 

4. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

4.1 เปิดโอกาสให้นิสติท างานกลุ่มให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.2 เน้นการฝึกทกัษะการสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจากบทความวิจยั

ทางวิทยาศาสตรศึกษาในระดับนานาชาติ ต่างตีพิมพ์เป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ให้นิสติอ่านบทความวิจัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกดิค าถามหรือแนวทางในการพัฒนางานเป็นงานวิจัย

ของนิสติได้ 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน  

 10 คน 
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2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

10 คน 

 

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 ไม่มี 

 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

 A = 30%    B+ = 20%   B=50% 
             
 

5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผิดปกติ (ถา้มี) 

 นิสติบางคนยังส่งงานไม่ครบ 

 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

ไม่มีการสอบ แต่เปล่ียนการประเมินจากการสอบ มาเป็นให้คะแนนจากผลงานนิสติ คือ การ

วิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย และ การเขียนโครงร่างงานวิจัย ซึ่งจะสามารถประเมินผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

ได้ครอบคลุมกว่าการสอบ 
6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 ไม่มี 

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมนิผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

 การประเมินกนัเองของนิสติ นิสติมักจะประเมินกนัเองในระดับสงู จึงลดร้อยละของคะแนนที่ได้
จากการประเมินกนัเองลง 

 

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

1. ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบก บว ตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2. ตรวจสอบวิธีการ/เกณฑ์การให้คะแนนท ้งในด้านคุณธรรม ท กษะทางปัญญา ท กษะความส มพ นธ์

ระหว่างบุคคลและความร บผิดชอบ และท กษะการวิเคราะห์เชิงต วเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผ่านคณาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหล กสูตร 
 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

บทความวิชาการต่างประเทศด้านวิทยาศาสตรศึกษาบางฉบับ ไม่สามารเข้าถงึเอกสารฉบับเตม็ได้ 

 
2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 
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     เน่ืองจากบุคลากรมีภาระงานค่อนข้างมาก ท าให้มีการปรับเปล่ียนเวลาเรียนบ่อย แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากนิสติ

มีเรียนรายวิชาน้อย จึงสามารถปรับเปลียนได้ 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

จุดแขง็ การจดัการเรียนรู้ทั้งด้านเน้ือหา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลสมัฤทธิ์ และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดบัดีและดีมากทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ระดับ

พอใช้ 

1.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

เน่ืองจากห้องเรียนมีจ านวนจ ากดั ท าให้มีการย้ายห้องเรียนบ่อย และวสัดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ในการ

ปฏบิัติกจิกรรมบางอย่างต้องให้นิสติด าเนินการหาเอง เน่ืองจากเราไม่มีห้องปฏบิัติการที่สมบูรณ ์

ทั้งน้ีกไ็ด้ด าเนินความสะดวกด้านงบประมาณให้กบันิสติ 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

ไม่มี  

 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

      เน้นให้นิสติสามารถเลือกปัญหาวิจัยให้ได้เรว็ขึ้น 

 

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

   ต้องวิเคราะห์เน้ือหาให้น้อยลง เพ่ือให้นิสติได้มีเวลาในการสบืค้น ศึกษา งานวิจยัต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ควรมุ่งเน้นให้นิสติได้สบืค้น งานวิจัยในบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพ่ือ

ช่วยให้นิสติเข้าใจกระบวนการวิจัยจากตัวอย่างจริง และสงัเคราะห์ต่อยอดเป็นงานวิจัยที่ตนเองสนใจต่อไป 

 

 

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

(อ. ดร. ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์) 

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

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร : 

 

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

(รศ. ดร. ณสรรค์ ผลโภค) 

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

 


