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5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25450091102171
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Science Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
ชื่อย่อ : กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Education (Science Education)
ชื่อย่อ : Ed.D. (Science Education)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1) สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
2) สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
1) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2 (แบบ 2.1)
2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2 (แบบ 2.2)
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาที่สามารถดาเนิน การจัดการเรียนการสอนได้
โดยตรง อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ เสริ ม ศั ก ยภาพของนิ สิ ต มี บ างรายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ คือ
Department of Education and Human Development, University of Minnesota,
USA.
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาให้เพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุง
จากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยจะเริ่มใช้
หลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รั บ อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตรศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2) นักวิจัย ด้านวิทยาศาสตรศึ กษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒ นาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตร์ และการวัดประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
3) นักวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ และการวัดประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจาตัว
ลาดับที่ รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ประชาชน
ปีที่จบ
1
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา วท.บ.(เคมี), 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
XXXXX
ป.บัณฑิต (การสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์), 2545
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
2
ผศ.ดร.ธีรพงษ์
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2546
มหาวิทยาลัยมหิดล
XXXXX
แสงประดิษฐ์
ป.บัณฑิต(การสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์), 2547
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
3
ผศ.ดร.ชนินันท์
วท.บ. (ฟิสิกส์), 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XXXXX
พฤกษ์ประมูล
ป.บัณฑิต(การสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์), 2549
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยยั งคงประสบกับ การเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประกอบกับ สภาวการณ์ด้านต่าง
ๆ ทางเศรษฐกิจในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีความจาเป็นต้องพัฒนา
กาลังคนให้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับ ความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนและให้มีความพร้อมที่บริบทที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ และความจาเป็นเร่งด่วนในการเข้าสู่ประเทศ
ไทยในยุ ค 4.0 หรื อการปรั บ เปลี่ ย นเข้าสู่ เศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่ อนด้ ว ยนวัต กรรม เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อ น
ประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
นอกจากนั้นทิศทางของการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574)
ยังเน้นการน้ อมน าและประยุกต์ ใช้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกหนึ่งหลักการในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์ข้างต้น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ประชาชน
ไทยมีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญและ
เร่งด่วน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยยังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่นการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และการไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม นอกจากนั้น
แล้วสังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีความเชื่อในเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติซง่ึ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ประชาชนยังขาดความความตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจึงมีความจาเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology literacy) คือมีความรู้
และทั ก ษะทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ในการสื บ เสาะหาความรู้
แก้ปั ญ หาและตัดสิ น ใจในประเด็น ที่ เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้ ง ความรู้ และทั กษะทางด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็น พื้ นฐานส าคั ญ ในการสร้าง
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นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริม พัฒนาทั้งด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การประเมินผล การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลกรทางด้านการศึกษาในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นอกจากจะพัฒนาความรู้และ
ทักษะของผู้เรียนแล้ว ยังต้องส่งเสริมคุณลักษณะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรใน
อนาคตมี ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ตั ด สิ น อย่ า งเป็ น เหตุ เป็ น ผล ไม่ งมงาย สามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น การ
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในดุ ล ยภาพระหว่า งการอนุ รัก ษ์ แ ละการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2574) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตสาหรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณารายวิชา เนื้อหารายวิชา
รูป แบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน ให้ ส อดคล้ องและเท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยเปิด
โอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสี ยให้ เข้ามามีบ ทบาทในการพิจารณา ประเมิน และพัฒ นาหลักสูตร เพื่อร่วมกัน
กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ของประเทศและความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1) ผลิตบัณฑิตที่มีทั้งองค์ความรู้และมีจิ ตสานึกที่ดีต่อการพัฒ นาตนเองและสังคม เป็นผู้ที่มีความ
ทันสมัย เรียนรู้ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม
2) สร้างงานวิจัย และ/หรือ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรศึกษา ที่มีประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้ น การเข้ามามีส่ วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ยของบริบทที่ศึกษา มีการน้อมนา
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในกระบวนการวิจั ย และสามารถตี พิ ม พ์ เผยแพร่ได้ ทั้ งในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
3) บริการวิชาการโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ และ/หรือ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกระแสสั งคมและน าประสบการณ์ ที่ ส ะท้ อ นจากการบริก ารวิช าการมาพั ฒ นาเป็ น งานวิจั ย ใหม่ ห รื อ
ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมเพื่อให้ได้งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพสูงสุด
4) ส่ งเสริ มให้ นิ สิ ตและบุ คลากรมีจิตส านึกที่ดี และเป็น ส่ว นหนึ่งในการเสริมสร้างและท านุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ ปลูกจิตสานึก สร้างค่านิยมรักถิ่นและรักในความเป็นไทย โดยสอดแทรกเข้ากับทุกพันธกิจ และจัดเป็นกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์บนฐานของชุมชนที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศในทุกด้าน
ผู้ที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวถือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ คือ มี
ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับโลกแห่งความ
เป็นจริง สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา หรือเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานของตนให้สาเร็จ
ตามความมุ่ งหมาย การมุ่ งเน้ นในการพั ฒนาพลเมื องให้ มี สมรรถนะดั งกล่ าว ตลอดจนสามารถก้าวทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงเป็นสิ่งสาคัญ และถือเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะสร้างสมรรถนะ
เหล่านั้นให้เกิดแก่ประชาชนในชาติ หน่วยงานด้านการศึกษายังต้องมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้สังคมเกิดเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ วิทยาศาสตรศึกษาเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง เป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมให้
พลเมืองของประเทศมีการรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวคือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในมโนมติหรือความคิด
หลักทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจทั้ง
สองนั้นในการตัดสินใจในระดับ บุคคล สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้วิทยาศาสตรศึกษายังสามารถส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้ผู้ที่รู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข
วิทยาศาสตรศึกษาเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ร ะหว่างวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ที่ทา
หน้าที่ในการส่งเสริมให้พลเมืองในทุกระดับเกิดการรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้น นักวิทยาศาสตรศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิตจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านศึกษาศาสตร์อย่างลุ่มลึกสามารถพัฒนาการรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ มีความสามารถในการสื่อสารสู่
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
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1.3 วัตถุประสงค์
ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความเข้าใจทั้งเนื้อหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัยอย่างลุ่มลึก
2) มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับบริบทของตนได้อย่างเหมาะสม
3) มีความเป็นผู้นาทางวิชาการและมีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตรศึกษา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย มีความตระหนักในวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร และกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการ
เพื่อความสาเร็จของแผน รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ แสดงดังตาราง
แผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของสังคมให้
มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด (คาดว่าจะดาเนินการ
แล้วเสร็จ: ภายใน 5 ปี)
2) พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้ทันสมัยโดยคานึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน

กลยุทธ์
ประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับหลักสูตร
สากล ภายใต้บริบทของสังคมไทยและ
เป็นไปตามข้อกาหนดของ สกอ.

ตัวบ่งชี้
1) รายงานการวิจัยการ
ประเมินผลและติดตามผล
หลักสูตร
2) เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
2) จัดให้มีเวทีหรือการสัมมนาสาหรับ
อาจารย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ
3) สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ความรู้โดยการศึกษาดูงาน
เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และ
นาเสนอผลงาน ทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการเรียนรู้
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทา
ผลงานเพื่อเสนอรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งวิชาการ

1) ผลงานวิจัยของอาจารย์
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้อย่างน้อย
1 เรื่องในระยะเวลา 2 ปี
2) จานวนครั้งของกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) จานวนบุคลากรที่เข้า
ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
และนาเสนอผลงานวิชาการ
4) จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบั ติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมด้วย ดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2 (แบบ 2.1)
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2 (แบบ 2.2)
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีมาก หมายถึง
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
- ทั้งนี้การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
- นิสิตมีข้อจากัดในด้านการอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาอังกฤษ
- นิสิตมีพื้นฐานหลากหลาย โดยส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ทาให้ขาดพื้นฐาน
ทางด้านการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
- กาหนดและจั ด ให้ นิ สิ ต ที่ ข าดพื้ น ฐานหรือ มีค วามรู้พื้ น ฐานไม่ เพี ยงพอ ได้ ล งทะเบี ย นเรีย นใน
รายวิชาที่เป็นพื้นฐานนอกเหนือจากที่โครงสร้างหลักสูตรกาหนด ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
1) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2 ( แบบ 2.1)
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
รวม
5
10
15
15
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5

2564
5
5
5
15
5

2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2 ( แบบ 2.2)
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
ชั้นปีที่ 4
5
5
รวม
5
10
15
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
หมายเหตุ การเปิดรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษาอาจจะเปิดรับแต่ละแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
จานวนนิสิต

กรรมการบริหารหลักสูตร และแนวโน้มของจานวนผู้สนใจเข้าศึกษาในปีนั้นๆ
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตร 3 ปี (แบบ 2.1)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(298,000/คน/ปี x 5 คน)
รวมรายรับ

ปี 2560
496,668

ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
993,334 1,490,000 1,490,000 1,490,000

496,668

993,334 1,490,000 1,490,000 1,490,000

หลักสูตร 4 ปี (แบบ 2.2)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(475,000/คน/ปี x 5 คน)
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
593,750 1,187,500 1,781,250 2,375,000 2,375,000

593,750 1,187,500 1,781,250 2,375,000 2,375,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
1) งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวของหลักสูตร แบบ 2.1
ค่าใช้จ่ายรวม
หมวดการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (12 หน่วยกิต × 1,200 บาท/ชั่วโมง × 16 ครั้ง/
ภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียน (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)
ค่าครุภัณฑ์ที่ต้องใช้สาหรับนิสิต
ทุนและกิจกรรมนิสิตในรุ่น (ศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศ ทุนการ
นาเสนอผลงานวิชาการ และทุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 5 คน)

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

230,400
100,000
100,000
400,000
830,400
166,080

166,080

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (5%)
ค่าส่วนกลางของคณะหรือค่าสาธารณูปโภค (10%)
หมวดค่าปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ต่อหัว)

33,216
8,304
8,304
16,608

199,296

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

31,890

244,486

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 ×3)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 ×3)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 ×3)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 ×3)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

42,912
13,080
9,000
3,120
17,712

287,395

212,596
13,300

287,400
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2) งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวของหลักสูตร แบบ 2.2
ค่าใช้จ่ายรวม
หมวดการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต × 1,200 บาท/ชั่วโมง × 16 ครั้ง/
ภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียน (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)
ค่าครุภัณฑ์ที่ต้องใช้สาหรับนิสิต
ทุนและกิจกรรมนิสิตในรุ่น (ศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศ ทุนการ
นาเสนอผลงานวิชาการ และทุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 5 คน

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

460,800
200,000
200,000
500,000
1,360,800
272,160

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (5%)
ค่าส่วนกลางของคณะหรือค่าสาธารณูปโภค (10%)
หมวดค่าปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ต่อหัว)

54,432
13,608
13,608
27,216

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 ×4)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 ×4)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 ×4)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 ×4)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

52,589
57,216
17,440
12,000
4,160
23,616

272,160
326,592

350,592
24,000
403,181
460,397

460,500
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร มีดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2 (แบบ 2.1) แบ่งเป็นศึกษารายวิชาจานวนไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และ ปริญญานิพนธ์จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2 (แบบ 2.2) แบ่งเป็นศึกษารายวิชาจานวนไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต และ ปริญญานิพนธ์จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
แบบ 2.1
6
6
36
48

แบบ 2.2
18
6
48
72

หมายเหตุ แบบ 2.1 นิสิตที่ไม่เคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับ ประวัติ ปรัชญา และธรรมชาติวิทยาศาสตร์มา
ก่อนในการเรียนระดับปริญญาโท จะต้องลงวิชา วษ 653 เป็นวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาสาหรับ แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
วษ 811 สัมมนาวิทยาศาสตร์
SCE 811 Seminar in Science

2(0-4-2)

วษ 761 การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 761 Research in Science Education

2(1-2-3)

วษ 851 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
SCE 851 Seminar in Science Education Research 3

1(0-2-1)

วษ 852 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4
SCE 852 Seminar in Science Education Research 4

1(0-2-1)

2. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 หมวดวิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
วษ 751 นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
SCE 751 Science Learning Innovation
วษ 752 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
SCE 752 Science Communication

2(1-2-3)

วษ 753 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 753 Science Learning Experiences

2(1-2-3)

วษ 754 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
SCE 754 Science Curriculum Development

2(1-2-3)

วษ 755 การพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์
SCE 755 Professional Development for Science Teachers

2(1-2-3)

วษ 756 สะเต็มศึกษา
SCE 756 STEM Education

2(1-2-3)
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2.2 หมวดวิชาเลือกสถิติและวิจัย ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
วษ 762 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 762 Research for Science Curriculum Development
วษ 763 การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 763 Research in Science Learning
วษ 764 การวิจัยด้านการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 764 Research in Science Learning Assessment
วษ 765 การวิจัยเชิงประมาณด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 765 Quantitative Research in Science Education
วษ 766 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 766 Qualitative Research in Science Education
วษ 861 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 861 Advanced Statistics for Science Education
3. ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation

2(1-2-3)

36 หน่วยกิต
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รายวิชาสาหรับ แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้
วษ 711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
SCE 711 Thematic Science

3(2-2-5)

วษ 811 สัมมนาวิทยาศาสตร์
SCE 811 Seminar in Science

2(0-4-2)

วษ 651 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 651 Science Learning

3(2-2-5)

วษ 653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์
SCE 653 History, Nature, and Philosophy of Science

2(1-2-3)

วษ 751 นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 751 Science Learning Innovation

2(1-2-3)

วษ 761 การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 761 Research in Science Education

2(1-2-3)

วษ 655 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
SCE 655 Seminar in Science Education Research 1

1(0-2-1)

วษ 656 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2
SCE 656 Seminar in Science Education Research 2

1(0-2-1)

วษ 851 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
SCE 851 Seminar in Science Education Research 3

1(0-2-1)

วษ 852 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4
SCE 852 Seminar in Science Education Research 4

1(0-2-1)

16

2. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 หมวดวิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
วษ 652 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
SCE 652 Assessment in Science Learning
วษ 654 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 654 Instructional Media Development for Science Learning

2(2-0-4)

วษ 752 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
SCE 752 Science Communication

2(1-2-3)

วษ 753 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 753 Science Learning Experiences

2(1-2-3)

วษ 754 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
SCE 754 Science Curriculum Development

2(1-2-3)

วษ 755 การพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์
SCE 755 Professional Development for Science Teachers

2(1-2-3)

วษ 756 สะเต็มศึกษา
SCE 756 STEM Education
2.2 หมวดวิชาเลือกสถิติและวิจัย ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
วษ 762 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

2(1-2-3)

SCE 762 Research for Science Curriculum Development
วษ 763 การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 763 Research in Science Learning
วษ 764 การวิจัยด้านการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 764 Research in Science Learning Assessment

17

วษ 765 การวิจัยเชิงประมาณด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 765 Quantitative Research in Science Education
วษ 766 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 766 Qualitative Research in Science Education
วษ 861 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 861 Advanced Statistics for Science Education
3. ปริญญานิพนธ์
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์
GRD 892 Dissertation

2(1-2-3)

48 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายของเลขตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชา
เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิต
เลข 7-9 หมายถึง รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต
2. ความหมายของเลขตัวกลาง
เลข 1 หมายถึง เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
เลข 5 หมายถึง เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
เลข 6 หมายถึง เนื้อหาวิชาสถิติและวิจัย
เลข 9 หมายถึง วิชาปริญญานิพนธ์
3. ความหมายของเลขตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
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3.1.4 แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษา แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
วษ 811

สัมมนาวิทยาศาสตร์

2(0-4-2)

วษ 761

การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
วษ xxx

วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

2(x-x-x)
รวม

6

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3

1(0-2-1)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาบังคับ
วษ 851

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
วษ xxx

วิชาสถิติและวิจัย

2(x-x-x)

วษ xxx

วิชาสถิติและวิจัย

2(x-x-x)
รวม

5

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปพอ 891

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

9

รวม

9
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วษ 852

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4

1(0-2-1)

ปพอ 891

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

9

รวม

10

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปพอ 891

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

9

รวม

9

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพอ 891

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

9

รวม

9

2) แผนการศึกษา แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วษ 711
วษ 651
วษ 655

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

รวม

7
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
วษ 653

ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

วษ 761

การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
วษ xxx

วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

2(x-x-x)
รวม

6

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาบังคับ
วษ 751

นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

วษ 656

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2

1(0-2-1)

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
วษ xxx

วิชาสถิติและวิจัย

2(x-x-x)
รวม

5

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาบังคับ
วษ 811

สัมมนาวิทยาศาสตร์

2(0-4-2)

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
วษ xxx

วิชาสถิติและวิจัย

2(x-x-x)
รวม

4
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปพอ 892

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

วษ 851

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3

หน่วยกิต
12
1(0-2-1)

รวม

13

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพอ 892

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

12

รวม

12

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปพอ 892

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

วษ 852

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4

8
1(0-2-1)

รวม

9

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปพอ 892

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

12

วษ 852

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4

1(0-2-1)

รวม

13

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพอ 892

ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

12

รวม

12
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ
วษ 811 สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(0-4-2)
SCE 811 Seminar in Science
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามประเด็น ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม
วษ 761 การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
SCE 761 Research in Science Education
ปรัชญา กระบวนทัศน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาทั้งเชิ งปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธี แนวทางการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ โดยเสนอเป็นโครงร่างการวิจัย
วษ 851 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
1(0-2-1)
SCE 851 Seminar in Science Education Research 3
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเด็น
หรือหัวข้อที่สนใจ
วษ 852 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4
1(0-2-1)
SCE 852 Seminar in Science Education Research 4
การเขียนผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ การจัดทาร่างบทความวิจัยที่พร้อมสาหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 751 นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 751 Science Learning Innovation
หลักการในการพัฒนานวัตกรรม การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และผลการทบจากการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อ
นาไปสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ
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วษ 752

การสื่อสารวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 752 Science Communication
หลักการในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์เชิงวิชาการและอย่างไม่เป็นทางการ
ทักษะในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างสรรค์การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 753

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 753 Science Learning Experiences
การฝึกประสบการณ์ในการสอนหรือการนิเทศหรือการสังเกตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่ตนเองสนใจ การนาเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
รูปแบบการนาเสนอแบบปากเปล่าหรือการเขียนบทความวิชาการ
วษ 754

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 754 Science Curriculum Development
ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสาคัญของหลักสูตรและการพัฒ นาหลักสูตร
รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักพัฒนาหลักสูตร ประเมินหรือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 755

การพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 755 Professional Development for Science Teachers
ทฤษฎี หลั ก การ แนวทางในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ทั้ งครู ป ระจ าการ นิ สิ ต ครู และนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์ และการประเมินหรือพัฒนา
รูปแบบ แนวทางการพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 756

สะเต็มศึกษา

2(1-2-3)

SCE 756 STEM Education
แนวทาง หลักการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หลักสูตร งานวิจัยสะเต็มศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การประเมิน หรือพัฒ นารูปแบบหรือแนวทางหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ
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หมวดวิชาเลือกสถิติและวิจัย
วษ 762 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 762 Research for Science Curriculum Development
ทฤษฎี หลักการของการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการ
ออกแบบการวิจัยในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 763

การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 763 Research in Science Learning
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบกระบวนการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒ นาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 764

การวิจัยด้านการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 764 Research in Science Learning Assessment
ทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด ที่ งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น การเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการออกแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบ กระบวนการวิจัยที่
ส่งเสริมการพัฒนาการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ765

การวิจัยเชิงปริมาณด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 765 Quantitative Research in Science Education
ปรัชญา กระบวนทัศน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาเชิงปริมาณ แนวทางการประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ โดยเสนอเป็นโครงร่างวิจัย
วษ 766

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 766 Qualitative Research in Science Education
ปรัชญา กระบวนทัศน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาเชิงคุณภาพ แนวทางการประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ โดยเสนอเป็นร่างการวิจัย
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วษ 861 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
SCE 861 Advanced Statistics for Science Education
ทฤษฎี หลักการของสถิติสถิติอ้างอิงและทดสอบขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และ
สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาในสาขาและระดับที่
สนใจ
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation

36 หน่วยกิต

2) แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ
วษ 711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
2(2-0-4)
SCE 711 Thematic Science
ทฤษฎี หลักการที่สาคัญทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ โดยการนาความรู้บูรณาการมาอธิบาย
ปรากฏการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ในธรรมชาติ ที่ เป็ น ประเด็ น สนใจ และสามารถน าไปถ่ ายทอดให้ เกิ ด การรู้
วิทยาศาสตร์ในทุกระดับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
วษ 811 สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(0-4-2)
SCE 811 Seminar in Science
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามประเด็น ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม เพื่ อนาไปถ่ายทอดให้
เกิดการรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่สนใจ
วษ 651

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

SCE 651 Science Learning
ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรและการประเมินผลการ
นาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
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วษ 653

ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 653 History, Nature, and Philosophy of Science
ประวัติ ปรัชญา และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ สังคม และ
วัฒ นธรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดทางปรัชญาและ
วัฒ นธรรม และในทางกลั บ กัน รวมถึงการวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้เพื่ อพั ฒ นาธรรมชาติ ของ
วิทยาศาสตร์
วษ 751

นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 751 Science Learning Innovation
หลักการในการพัฒนานวัตกรรม การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และผลการทบจากการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อ
นาไปสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 761 การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
SCE 761 Research in Science Education
ปรัชญา กระบวนทัศน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธี แนวทางการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ โดยเสนอเป็นโครงร่างการวิจัย
วษ 655

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1

1(0-2-1)

SCE 655 Seminar in Science Education Research 1
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การทบทวนวรรณกรรมในตัวแปรที่สนใจ การพัฒ นาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary study) และเครื่องมือวิจัยเพื่อนาไปสู่พัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์
วษ 656

สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2

1(0-2-1)

SCE 656 Seminar in Science Education Research 2
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การวิเคราะห์ผลการวิจัย การพัฒนาร่างบทความวิชาการสาหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือบทความวิชาการต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
ได้รับการยอมรับจาก สกอ.
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วษ 851 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
1(0-2-1)
SCE 851 Seminar in Science Education Research 3
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเด็น
หรือหัวข้อที่สนใจ
วษ 852 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4
1(0-2-1)
SCE 852 Seminar in Science Education Research 4
การเขียนผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ การจัดทาร่างบทความวิจัยที่พร้อมสาหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 652 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 652 Assessment in Science Learning
ทฤษฎี เทคนิค การวัดและการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งการประเมินเพื่อพัฒนา เพื่อ
สรุปผล และเพื่อเป็นการเรียนรู้การสร้างการพัฒนาเครื่องมือการวัดและการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแปลความหมายข้อมูล และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 654

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(2-0-4)

SCE 654 Instructional Media Development for Science Learning
ทฤษฎี หลักการของการพัฒ นาสื่อการเรียนรู้สาหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากงานวิจัย การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 752

การสื่อสารวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 752 Science Communication
หลักการในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์เชิงวิชาการและอย่างไม่เป็นทางการ
ทักษะในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างสรรค์การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
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วษ 753

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 753 Science Learning Experiences
การฝึกประสบการณ์ในการสอนหรือการนิเทศหรือการสังเกตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่ตนเองสนใจ การนาเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
รูปแบบการนาเสนอแบบปากเปล่าหรือการเขียนบทความวิชาการ
วษ 754

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 754 Science Curriculum Development
ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสาคัญของหลักสูตรและการพัฒ นาหลักสูตร
รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักพัฒนาหลักสูตร ประเมินหรือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 755

การพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 755 Professional Development for Science Teachers
ทฤษฎี หลั ก การ แนวทางในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ทั้ งครู ป ระจ าการ นิ สิ ต ครู และนิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์ และการประเมินหรือพัฒนา
รูปแบบ แนวทางการพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 756

สะเต็มศึกษา

2(1-2-3)

SCE 756 STEM Education
แนวทาง หลักการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หลักสูตร งานวิจัยสะเต็มศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การประเมิน หรือพัฒ นารูปแบบหรือแนวทางหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ
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หมวดวิชาเลือกสถิติและวิจัย
วษ 662 สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

2(2-0-4)

SCE 662 Statistics for Science Education Research
หลักการของสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา รวมถึงการ
ใช้โปรแกรมทางสถิติ และการเชื่อมโยงสู่ การนาไปใช้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาในสาขาและระดับที่
สนใจ
วษ 762

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 762 Research for Science Curriculum Development
ทฤษฎี หลักการของการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการ
ออกแบบการวิจัยในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 763

การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 763 Research in Science Learning
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบกระบวนการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒ นาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 764

การวิจัยด้านการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 764 Research in Science Learning Assessment
ทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด ที่ งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น การเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการออกแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบ กระบวนการวิจัยที่
ส่งเสริมการพัฒนาการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่สนใจ
วษ 765

การวิจัยเชิงปริมาณด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 765 Quantitative Research in Science Education
ปรัชญา กระบวนทัศน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาเชิงปริมาณ แนวทางการประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ โดยเสนอเป็นโครงร่างวิจัย
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วษ 766

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

SCE 766 Qualitative Research in Science Education
ปรัชญา กระบวนทัศน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาเชิงคุณภาพ แนวทางการประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาในสาขาและระดับที่สนใจ โดยเสนอเป็นร่างการวิจัย
วษ 861 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
SCE 861 Advanced Statistics for Science Education
ทฤษฎี หลักการของสถิติสถิติอ้างอิงและทดสอบขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และ
สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาในสาขาและระดับที่
สนใจ
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก
GRD 892 Dissertation
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ที่
ปีที่จบ
1 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา
วท.บ.(เคมี), 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
(การสอนวิทยาศาสตร์), 2545
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
2 ผศ.ดร.ธีรพงษ์
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2546
มหาวิทยาลัยมหิดล
แสงประดิษฐ์
ป.บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
(การสอนวิทยาศาสตร์), 2547
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552

48 หน่วยกิต

เลขประจาตัว
ประชาชน
XXXXX

XXXXX
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ลาดับ
ที่
3

รายชื่อคณาจารย์

ผศ.ดร.ชนินันท์
พฤกษ์ประมูล

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป.บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(การสอนวิทยาศาสตร์), 2549
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554

เลขประจาตัว
ประชาชน
XXXXX

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
1 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

2

3

4

ผศ.ดร.ธีรพงษ์
แสงประดิษฐ์

ผศ.ดร.ชนินันท์
พฤกษ์ประมูล

อ.ดร.พินิจ ขาวงษ์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
วท.บ.(เคมี), 2544
ป.บัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์), 2545
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
2550
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2546
ป.บัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์), 2547
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา),
2552
วท.บ.(ฟิสิกส์), 2548
ป.บัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์), 2549
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
2554
วท.บ.(ชีววิทยา), 2544
ป.บัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์), 2545
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา),
2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
ประชาชน
XXXXX

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

XXXXX

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

XXXXX

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

XXXXX

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
5 รศ.ดร.ปรินทร์
ชัยวิสุทธางกูร

6

7

8

9

10

คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531
วท.ม.(จุลชีววิทยา), 2534
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Cell Biology), 2541 University of Connecticut,
USA
ผศ.ดร.กัญจน์
วท.บ.(ชีวเคมี), 2543
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิลป์ประสิทธิ์
วท.ม.(ชีวเคมี), 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม), 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ฐาศุกร์
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนเมือง), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันประเสริฐ
2544
วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตร์ประยุกต์), 2553
ผศ.สพ.ดร.นลินา
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประไพรักษ์สิทธิ์
บัณฑิต), 2538
Ph.D.(Neuroscience),
Iowa State University, USA
2543
รศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม วท.บ.(ชีววิทยา), 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.sc.Biological Sciences, Kanazawa University,JAPAN
2549
Ph.D. Life Sciences, 2552 Kanazawa University,JAPAN
อ.ดร.ศุภิกา วานิชชัง
วท.บ.(นิเวศวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิ่งแวดล้อม), 2540
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
2545
จอมเกล้าธนบุรี
Ph.D. (Environment
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
Technology) (หลักสูตร
จอมเกล้าธนบุรี
นานาชาติ), 2554

เลขประจาตัว
ประชาชน
XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
11 อ.ดร. พงษ์เทพ
หาญพัฒนากิจ

12

รศ.ดร.สุนีย์
เหมะประสิทธิ์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ),
2548
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์), 2549
M.Sc.(Environmental
Technology)
(หลักสูตรนานาชาติ), 2551
Ph.D.(Environmental
Technology) (หลักสูตร
นานาชาติ), 2558
ค.บ.(ชีววิทยา-คณิตศาสตร์),
2520
ศศ.บ.การประถมศึกษา,
2543
ค.ม.สถิติการศึกษา, 2525
กศ.ด.การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร, 2533

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขประจาตัว
ประชาชน
XXXXX

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

XXXXX

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมทางด้ านวิทยาศาสตร
ศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้ อที่นิสิตสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล
ทั้งนี้กระบวนการทาปริญญานิพนธ์ต้องเป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
34

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสารวจเอกสารวิจัย กาหนด
ปัญหาวิจัย สืบค้นข้อมูลวิจัย เขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบและดาเนินการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม
หลักจริยธรรมวิจัย ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความ
วิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติซึ่งมีค่าคะแนนไม่ต่ากว่า TCI ฐาน 1 และมีการนาเสนอในการ
ประชุมที่มีโดยมีการรายงานวิจัยต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
แผน 2.1 นิสิตเริ่มทาปริญญานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
แผน 2.2 นิสิตเริ่มทาปริญญานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตของปริญญานิพนธ์กาหนดไว้ ดังนี้
แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท เน้นการวิจัยและการศึกษารายวิชา จานวน 36 หน่วยกิต
แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จานวน 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการทาปริญญานิพนธ์ มีดังนี้
- มีการแจ้งให้นิสิตทราบถึงระเบียบ ในการยื่นขอเสนอเค้าโครงวิจัย ช่วงเวลาการยื่นขอสอบปาก
เปล่า และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา
- นิสิ ตจะได้รับคาแนะนาในการทาปริญ ญานิพนธ์ผ่ านการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยา
ศาสตรศึกษาและวิจัย เพื่อช่วยให้นิสิตได้คาถามวิจัยและที่มาและความสาคัญของานวิจัยที่ชัดเจน
- นิสิ ต จะได้รับคาปรึกษาในการทาปริญ ญานิพนธ์จากที่ปรึกษาทางวิช าการตลอดระยะเวลาที่
ศึกษารายวิชาหรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
- เมื่อสิ้นสุดการศึกษารายวิชา นิสิตจะได้รับคาแนะนาจากที่ปรึกษาทางวิชาการในการพิจารณาที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
- นิสิตเสนอชื่อที่ป รึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร เพื่อดาเนินการต่อให้
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
- เมื่อที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เห็นชอบให้นิสิตเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ให้นิสิตดาเนินการขอ
สอบเค้าโครงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการต่อไป
- ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การทาปริญญานิพนธ์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลและกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานเกี่ยวกับการทาปริญญานิพนธ์ มีดังนี้
- คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ร่ว มกั น ประเมิ น หั ว ข้ อ ปริญ ญานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ในที่ ป ระชุ ม
คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจากเอกสารแนวคิ ด ตามเกณ ฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
- คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือกรรมการสอบปากเปล่า จะทาการประเมิน
จากเอกสารเค้าโครงวิจัยหรือรายงานการวิจัย และการนาเสนอของนิสิตโดยยึดตามระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย
- ระหว่างด าเนิ น การวิจั ย นิ สิ ตจะต้ อ งรายงานความก้ าวหน้ าในการท าปริญ ญานิ พ นธ์ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- นิสิตต้องเข้าพบที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทา
ปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ลักษณะพิเศษของนิสิตที่พยายามพัฒ นาให้ มีขึ้นในตัวของนิสิ ตหลั กสูตรนี้ รวมถึงกลยุทธ์การสอนและ
กิจกรรมนิสิตที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว แสดงดังตาราง
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และ
เสียสละเพื่อสังคม และมีจรรยาบรรณในการ จรรยาบรรณวิจัย ในเนื้อหาโดยเป็นการยกตัวอย่าง
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้นิสิตได้ทาการวิเคราะห์และ
ทางานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล
ตระหนักในด้านนี้
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยา
ศาสตรศึกษา

มีการจัดการเรียนรู้ทีีส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และการศึกษาวิจัย และวิทยาศาสตรศึกษา
ในลักษณะแยกรายวิชาและรายวิชาที่สะท้อนความรู้โดย
องค์รวม

3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์
มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้วิเคราะห์และ
งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมี สังเคราะห์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา ฝึกทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
วิจารณปัญญา
เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ
4. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม

มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่ม เน้นการ
อภิปราย การนาเสนอ การทาวิจัย การเรียนรู้ร่วมกันและ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์

5. มีทักษะสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามตาม
บริบทที่ได้รับ

- มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สื่อสารและนาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในทุก
รายวิชา
- มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นผู้นาและมี
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
ศักยภาพในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ 1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ทาวิจัย
จรรยาในวิชาชีพและการทาวิจัย
1.2 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการ
จริยธรรมในการทางาน
ทาปริญญานิพนธ์
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และการคานึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินการมีจรรยาของทา
วิจัยในงานปริญญานิพนธ์
2. ประเมินการนาเสนอแนวทาง
ในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมที่
เกิดขึ้นในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมอันดีงาม
3. ประเมินการแสดงออกและการ
ประพฤติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งในการทางานหรือทา
กิจกรรมกับกลุ่มเล็กและในชุมชน
ที่กว้างขวางขึ้น
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 เข้าใจหลักการ ทฤษฎี
กระบวนการ และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้
2.2 เข้าใจทฤษฎี แนวคิด
หลักการ ที่สาคัญทางวิทยา
ศาสตรศึกษาอย่างถ่องแท้
2.3 เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษาสามารถ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.4 สามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
สอดคล้องกับบริบท

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้สืบเสาะ ค้นคว้า
ความรู้ ทฤษฎี หลักการที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตรศึกษาด้วยตนเอง
โดยมีอาจารย์คอยให้คาชี้แนะ
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
2. จัดให้มีรายวิชาทางด้าน
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการ
วิจัยอย่างเพียงพอ
3. ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและอาจารย์อยู่
เสมอ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต
และอาจารย์เข้าร่วมศึกษา ดูงาน
อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรศึกษา ระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติให้มีความทันสมัย
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ผ่านการเรียนในรายวิชาและ
การทาปริญญานิพนธ์บนฐานของ
ชุมชน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา
และระเบียบวิธีการวิจัยจากผล
การเรียนในแต่ละรายวิชาและผล
การเรียนเฉลี่ย
2. ประเมินความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จาก (1) ผลงานใน
รายวิชา หรือ (2) การนาเสนอ
ผลงานและผลงานวิจัย หรือ (3)
บทความตีพิมพ์ในการประชุมหรือ
วารสารทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ (4)
งานปริญญานิพนธ์ บนฐานของ
ชุมชน
3. ประเมินความสามารถในใช้
ระเบียบวิธีวิจัยได้ถูกต้องจากงาน
ที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาและ
งานปริญญานิพนธ์
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 วิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาสาคัญทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตรศึกษาได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.2 สังเคราะห์ผลงานวิจัยและ
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
รวมถึงการประเมินค่า
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ได้
3.3 สามารถสารวจตรวจสอบ
หรือดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
ประเด็นและปัญหาที่สาคัญอย่าง
สร้างสรรค์
2. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิต
ได้ศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
สังเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมทางวิทยา
ศาสตรศึกษา
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
4. จัดการเรียนรู้หรือเปิดโอกาสใน
การเป็นผู้ช่วยวิจัย ให้นิสิตได้ฝึก
การดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ
5. ดาเนินการวิจัยในปริญญา
นิพนธ์ของตนเอง

1. ประเมินจากการสังเกตและผล
การเรียนในแต่ละรายวิชา
2. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานและผลงานวิจัยหรือ
บทความตีพิมพ์ในการประชุม
หรือวารสารทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิต
4. ประเมินกระบวนการ
ดาเนินการวิจัยจากผลงาน
ปริญญานิพนธ์
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความเป็นผู้นาและมี
1. จัดการเรียนรู้และกิจกรรม
ศักยภาพในการแสดงความ
เสริมที่เน้นให้นิสิตได้แสดงออกถึง
คิดเห็นทางวิชาการ
ความเป็นผู้นาและความสามารถ
4.2 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ในการแสดงความคิดเห็นทาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
วิชาการ
สร้างสรรค์
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
4.3 มีความรับผิดชอบ มีจิต
การทาร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้น
สาธารณะ และคานึงถึงประโยชน์ บทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตาม
ส่วนรวม
3. จัดการเรียนรู้และเปิดโอกาส
ให้นิสิตมีบทบาทในการการ
บริการวิชาการของหน่วยงานที่
เน้นให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
ตระหนักรู้หน้าที่ทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม

วิธีการวัดและประเมินผล

ประเมินความเป็นผู้นา การแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ
ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบ
จาก
1. การสังเกตการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2. ผลการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 เลือกใช้สถิติในการวิจัยหรือ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น ประเมินการเลือกใช้สถิติ การ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมี ให้นิสิตได้มีทักษะในการเลือกใช้ เลือกใช้เทคโนโลยี การเลือก
ประสิทธิภาพ
สถิติที่เหมาะสม
รับข้อมูล และการสื่อสาร จาก
5.2 เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
1. รายงานผลการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และการสื่อสารได้ รายวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ ค้นคว้าในรายวิชา
อย่างเหมาะสมและมี
สื่อสารความรู้ทั้งภาษาไทยและ 2. การนาเสนอและสิ่งตีพิมพ์
ประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการ
5.3 วิเคราะห์ ประเมิน และเลือก 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
3. ปริญญานิพนธ์
รับข้อมูลได้อย่างรู้เท่าทัน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้
5.4 สามารถสื่อสารและนาเสนอ สืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ทั้งไทย
ข้อมูลเชิงวิชาการทั้งภาษาไทย และสากล โดยใช้เทคโนโลยี
และภาษาอังกฤษได้อย่าง
สารสนเทศที่เหมาะสมอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
4. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ทางาน
และสื่อสารร่วมกับนักวิชาการทั้ง
ไทยและต่างประเทศ
5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการนาเสนอที่
เหมาะสม
6. ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วม นา
เสนอผลงาน ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทาวิจัย
1.2 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้
2.2 เข้าใจทฤษฎี แนวคิด หลักการ ที่สาคัญทางวิทยาศาสตรศึกษา
อย่างถ่องแท้
2.3 เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาสามารถเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม
2.4 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทสี่ อดคล้อง
กับบริบท
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญทางวิทยาศาสตร์และวิทยา
ศาสตรศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ รวมถึงการ
ประเมินค่าผลงานวิจัยต่าง ๆ ได้
3.3 สามารถสารวจตรวจสอบหรือดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
4.1 มีความเป็นผู้นาและมีศักยภาพในการแสดงความคิดเห็นทาง
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ วิชาการ
4.2 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์
4.3 มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 5.1 เลือกใช้สถิติในการวิจัยหรือตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมี
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 วิเคราะห์ ประเมิน และเลือกรับข้อมูลได้อย่างรู้เท่าทัน
5.4 สามารถสื่อสารและนาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลักและรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
รับผิดชอบ แสดงดังตาราง
โดยที่ ● คือ ความรับผิดชอบหลัก และ ○ คือ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
คุณธรรม
ความรู้
ทักษะ
ทักษะ
การวิเคราะห์
และ
ทาง
ความสัมพัน เชิงตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
ธ์ระหว่าง สื่อสารและการ
บุคคลและ ใช้เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
วษ811 สัมนาวิทยาศาสตร์
● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ●
วษ761 การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ●
วษ851 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
วษ852 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4
● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
หมวดวิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา
วษ751 นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
             ● ● ●
วษ752 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
วษ753 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
             ● ● ●
วษ754 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○
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รายวิชา

วษ755 การพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์
วษ756 สะเต็มศึกษา
หมวดวิชาเลือกสถิติและวิจัย
วษ762 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
วษ763 การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ764 การวิจัยด้านการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ765 การวิจัยเชิงปริมาณด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วษ766 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วษ861 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญานิพนธ์
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
วษ711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
วษ811 สัมนาวิทยาศาสตร์

ด้านที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
○     ○   ○   ○
● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○

1 2 3 4
○ ● ● ●
○ ● ● ○

○
○
○
●
●
●

●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○

○
○
●
●
○
●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○
●

●
○

● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ●
● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

ด้านที่ 3
ทักษะ
ทาง
ปัญญา

○ ● ●
○ ● ●
● ●
● ● ●
○ ● ●
○ ● ●

○
○
○
●
○
○

○
○
○
○
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
○
●

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

●
●
●
●
●
●

● ●
● ●
●
● ●
● ○
● ●
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รายวิชา

วษ651 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์
วษ751 นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ761 การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
วษ655 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
วษ656 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2
วษ851 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
วษ852 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 4
หมวดวิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 652 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ 654 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ752 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
วษ753 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ754 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
วษ755 การพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์

ด้านที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  ○
  
○ ● ●
○  
  
● ● ●
● ● ●

1
○
○

●


●
●

2



●
○

●
●

1

○

○
○
○
○
○

2



●


●
●

3
○
○

●


●
●

4
○
○

●


●
●

1
○


●


●
●

2



●


●
●

3
○
○

●
○

●
●


●
○

○
○


●
●

●


○
●
○

○



●
●

●



●
○

○


○
●
●

●
○


●
○

●



●
●

○


○ ○
●
● ●
 
○ ●
○ 


●
●

○



○
●

●
○

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
○
○

●
○

●
●

2


●
●


●
●

3


●
●


●
●

4


●
●


●
●


●
○

○
○

○
●
●
●
●
●

○
●
●
●
●
●

○
●
○
●
○
●
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รายวิชา

วษ756 สะเต็มศึกษา
หมวดวิชาเลือกสถิติและวิจัย
วษ762 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
วษ763 การวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ764 การวิจัยด้านการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ765 การวิจัยเชิงปริมาณด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วษ766 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วษ861 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์สาหรับปริญญาเอก

ด้านที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○

1 2 3 4
○ ● ● ○

○
○
○
●
●
●

●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○

○
○
●
●
○
●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

ด้านที่ 3
ทักษะ
ทาง
ปัญญา

○ ● ●
○ ● ●
● ●
● ● ●
○ ● ●
○ ● ●

○
○
○
●
○
○

○
○
○
○
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
○
●

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

●
●
●
●
●
●

● ●
● ●
●
● ●
● ○
● ●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึ กษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตประกอบด้วย
1. กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกาลังศึกษา
1.1 กาหนดให้ มีการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตให้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย
1.2 การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา การจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาใช้วิธีการและเครื่องมือ
การประเมินที่หลากหลาย มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เพื่อให้ผลการประเมินที่
สะท้อนระดับความสามารถและการเรียนรู้ที่แท้จริงของนิสิต
1.3 การทวนมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์โดยการพิ จารณาตรวจสอบผลการเรียนโดยกรรมการบริห าร
หลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากสาเร็จการศึกษา
มีการติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานทา การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ งสนั บสนุน การเรียนรู้ การส ารวจความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตต่อความพร้อมทาง
วิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดี
ขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึ กษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก) โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ตามกรณีดังนี้
3.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบั น อุดมศึกษานั้ น แต่งตั้ ง ซึ่งจะต้องประกอบด้ว ยผู้ ท รงคุณ วุฒิ จากภายในและภายนอก
สถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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- ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง และจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่ น าเสนอฉบั บ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้รับ การตีพิ มพ์ ในรายงานสื บ เนื่องจากการ
ประชุมวิช าการ (Proceeding) ดังกล่าว ตามเงื่อนไขและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย อย่าง
น้อย 1 ครั้ง
- เข้าร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพนิ สิ ตที่ ศู น ย์วิท ยาศาสตรศึก ษาจัดขึ้ น ส าหรับ นิ สิ ตในรุ่น นั้ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบั น อุดมศึกษานั้ น แต่งตั้ ง ซึ่ งจะต้องประกอบด้ว ยผู้ ท รงคุณ วุฒิ จากภายในและภายนอก
สถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
- ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง และจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่ น าเสนอฉบั บ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้รับ การตีพิ มพ์ ในรายงานสื บ เนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการ (Proceeding) ดั ง กล่ า ว ตามเงื่ อ นไขและประกาศของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
อย่างน้อย 1 ครั้ง
- เข้าร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพนิ สิ ตที่ ศู น ย์วิท ยาศาสตรศึก ษาจัดขึ้ น ส าหรับ นิ สิ ตในรุ่น นั้ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- หากไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ นิสิตสามารถขอจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท โดยต้องศึกษารายวิชาจานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทาปริญญานิพนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) จัดให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ และเข้าใจในนโยบาย
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) จัดให้ มีการปฐมนิ เทศในหน่ วยงาน เพื่อแนะนาหลั กสูตร และสร้างความเข้าใจกับรายวิช าที่ตนเอง
รับผิดชอบ
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้พัฒนาประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยการสังเกตการสอนและ
เข้าร่วมสอนกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน และเข้ารับการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) กาหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้าร่วมการพัฒ นาตนเองด้านการการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และองค์
ความรู้ในรายวิชาที่สอนให้อาจารย์ทุกคน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ร่วมทั้งส่งเสริมและสนั บสนุนให้
เข้ารับการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชี พของอาจารย์ทุกคน โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ร่วมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทาวิจัย ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ท าผลงานเพื่ อ เข้าสู่ ตาแหน่ งทางวิช าการหรือมี ตาแหน่ งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์
หรือผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
1) กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่ในการ
บริหารงาน กากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6
2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรและเผยแพร่ผลการประเมินตามเกณฑ์และกาหนดเวลาที่ สกอ.
กาหนดและนาผลการประเมินไปวางแผนเพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในปีถัดไป
3) จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อย่างน้อยทุก ๆ
5 ปี
2. บัณฑิต
1) จัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและของหลักสูตรโดย
ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) นาผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมาวางแผน ปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การรับและการเตรียมความพร้อมนิสิต
1) กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติผู้สมัคร พิจารณากาหนดกระบวนการและเครื่องมือใน
การคัดเลือกให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของนิสิตที่หลักสูตรต้องการ มีความพร้อมใน
การศึกษาจนจบหลักสูตรในเวลาที่กาหนด มีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบ
อย่างสม่าเสมอ
2) จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานสาหรับนิสิตทุกคน และจัดให้มีการเตรียมความ
พร้อมสาหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติบางด้านไม่เป็นไปตามที่กาหนดทั้งก่อนและระหว่างการศึกษา
เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมและสามารถจบการศึกษาได้ตามกาหนดมีการประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อปรับปรุงระบบอย่างสม่าเสมอ
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
1) ด าเนิ น การให้ มี ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการโดยความเห็ น ชอบของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ ดู แ ลให้
คาปรึกษานิสิตให้มีความพร้อมทางวิชาการติดตาม ดูแลและให้คาปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและ
การใช้ชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทาให้นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
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2) ดาเนินการให้มีที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่
นิสิตสนใจโดยความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าดูและ ให้คาปรึกษาการทาปริญญานิพนธ์
อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามกาหนดเวลาประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
3) วางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตในการทาวิจัยและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
3.3 จัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีผู้รวบรวมและ
นาเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อดาเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการดาเนินการต่อ
ข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
4. อาจารย์
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับ ดูแลให้มีการจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่าง
สม่าเสมอ
2) มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตรากาลังของหลักสูตร และกาหนด
เกณฑ์คุณ สมบัติอาจารย์ที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ที่มี
คุณวุฒิ ตรงหรือสัมพัน ธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จาเป็นเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์ การคัดเลื อกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลั กเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบสาระและรายวิชาในหลักสูตร
1) จัดกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูต รโดยให้มีการประเมินหลักสูตร สารวจข้อมูลที่แสดง
ความสอดคล้องกับแผน พัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนาผลการประเมินไปเป็น
ข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไปเพื่อออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและตลาดแรงงาน
2) จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรเพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา
การจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ ส อน การประเมิ น ผล และการท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ ข องหลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
3) จัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
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5.2 การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนรู้ และการประเมินนิสิต
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากาหนดรายวิชาที่เปิดสอนและผู้สอนที่มีประสบการณ์
และความสามารถสอดคล้ อ งกั บ รายวิ ช าที่ ส อน ก ากั บ ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา กาหนดเนื้อหา วิ ธีการ
สอน โดยพิจารณาข้อมูลของปีที่ผ่านมา
3) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน นิสิตประเมินผลการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาในด้าน
ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบันของเนื้อหา ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ประเมิน
4) อาจารย์ผู้สอนพิจารณาประเด็นปัญหาที่พบร่วมกับผลการประเมินโดยนิสิต เขียนสรุปปัญหา
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงของแต่ละรายวิชาในปีถัดไป
5) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาผลการดาเนินการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชา การจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินผล การปรับปรุงหลักสูตร หรือการปรับปรุงระบบต่อไป
5.3 การกากับติดตามและการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์
1) กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กรรมการสอบเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ และกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และมีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ เพื่อควบคุมการกาหนดหัวข้อ การทา
ปริญญานิพนธ์และการสอบปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา โดยมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
2) หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมเพี่อส่งเสริมความรู้ และศักยภาพ และการติดตามความก้าวหน้าในการ
ทาปริญญานิพนธ์ของนิสิต เพื่อกระตุ้นให้นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และทาปริญญานิพนธ์
ได้ในเวลาที่กาหนด โดยมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่าเสมอ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1) หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดบริ การและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนรู้และการทาปริญญานิพนธ์ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดหาบริการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2) มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และพิ จารณาแนว
ทางการดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในก
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

/

/

/

-

-

-

/

/

54

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินโดยนิสิต หลังการจัดการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา โดยใช้แบบประเมินที่หลักสูตรหรือ
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เช่น แบบ ปค.003 และประเมินโดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมิน
ที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป
2) ประเมินโดยอาจารผู้สอน โดยการประเมินจากประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขั้นกับนิสิต
และบัน ทึกผล ปัญหา และแนวทางแก้ไขหลังการจัดการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา และวางแผนสาหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาในการสอนครั้งต่อไป เช่น การบันทึกใน มคอ.5 เพื่อนาไปปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 ในครั้ง
ถัดไปเป็นต้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินโดยนิสิต หลังการจัดการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา โดยใช้แบบประเมินที่หลักสูตรหรือ
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เช่น แบบ ปค.003 และประเมินโดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร โดยใช้แบบประเมิน
ที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอน เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป
2) ประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาโดยอาจารผู้สอนร่วมหรืออาจารย์ผู้มีประสบการณ์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) การทาวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า
และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2) การประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อประเมินผล
การดาเนินงาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาหลักสูตรในปีถัดไป
3) การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต โดยผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต เพื่ อน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะไปปรับ ปรุ ง
หลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม (SWOT Analysis) และนาผลวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน รายวิชา
และพัฒนาหลักสูตรในภาพรวม
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
สาเนาเอกสารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

ปรับวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนขึ้น และ
แตกต่างจาก กศ.ม.

ดาเนินการปรับปรุงวัตถุประสงค์
ให้ชัดเจน กระชับ สะท้อนความ
เป็น ปร.ด. และมีความแตกต่าง
จาก กศ.ม. ในสาขาวิชาเดียวกัน
ควรตัดออก 1 รายวิชา ระหว่างรายวิชาหัวข้อ
ดาเนินการตัดรายวิชา
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ สัมมนาวิทยาศาสตร์ หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากมีความคล้ายกัน
ออก เหลือเพียงรายวิชาสัมมนา
วิทยาศาสตร์
ควรลดวิชาวิทยาศาสตร์ลง และควรเน้นรายวิชา ดาเนินการตัดรายวิชา ในหมวด
ทางวิทยาศาสตรสึกษาแทน
วิชาเลือกวิทยาศาสตร์ออกหมด
ทุกวิชา ไม่มีหมวดวิชาเลือก
วิทยาศาสตร์
รายวิชาการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตร ดาเนินการตัด รายวิชาที่เป็นขั้น
ศึกษา และรายวิชาเชิงคุณภาพขั้นสูงทางวิทยา
สูง ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณขั้น
ศาสตรศึกษา ไม่จาเป็นต้องมี
สูงทางวิทยาศาสตรศึกษา และ
รายวิชาเชิงคุณภาพขั้นสูงทาง
วิทยาศาสตรศึกษา ออก
รายวิชา การใช้ SPSS ในงานวิจัยทงวิทยาศาสตร ดาเนินการตัดรายวิชาการใช้
ศึกษาไม่ต้องแยกออกมาเป็นรายวิชา ให้แทรกอยู่ SPSS ในงานวิจัยทงวิทยา
ในรายวิชาการวิจัยเชิงปริมาณด้านวิทยาศาสตร ศาสตรศึกษาออก
ศึกษาได้เลย
รายวิชาทางวิทยาศาสตรศึกษาในหมวดวิชาบังคับ ปรับคาอธิบายรายวิชา วษ 651
ควร ให้เห็นภาพรวมให้ครบทั้ง การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตร และประเมินผลการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข
-

-

-

-

-

-

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตร และประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี
รูปแบบ และเทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวมถึงหลักสูตรและการ
ประเมินผล เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่
สนใจ”
รายวิชา สัมมนาประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในทางปฏิบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะ
สามารถเรียกได้ว่าเป็นการ สัมมนา
รายวิชาสัมมนาในหมวดวิชาทางวิทยาศาสตร
ศึกษามีเป็นจานวนมาก

ดาเนินการตัดคาว่า “สัมมนา”
ออก เป็นชื่อรายวิชา
“ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์”
ดาเนินการตัดรายวิชาสัมมนา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ออก 1 วิชา

-

-
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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จากรายงานการวิจัย การประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ทาการศึกษากับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) นิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 2) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 3) อาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร 4) อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ5) ผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
ผลการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 – 4 ปรากฏผลดังนี้
1. ด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเห็นด้วยกับข้อความของปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่า สอดคล้องกับรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนานิสิตในหลักสูตร อย่างไรก็ตาม
มีข้อเสนอแนะให้ปรับ ข้อความปรัชญาของหลักสูตร เป็น “นักวิทยาศาสตรศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้ที่
มีค วามเป็ น นั ก วิท ยาศาสตร์ และความ เป็ น นั กการศึ กษาในตัว เอง และมี ความสามารถในการวิจั ย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และมี ความสามารถในการวิจัยอย่างมีคุณธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ” ส่วน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับให้ข้อความใน หลักสูตร กศ.ม.และกศ.ด. มีความแตกต่างกันในความลึกซึ้งของ
เนื้อหาและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ใหม่โดยให้เน้นที่บริบทให้ชัดเจนขึ้น
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การทาปริญญานิพนธ์ ความพึงพอใจ ความคาดหวังอยู่
ในระดับมากและเหมาะสม อย่างไรก็ตามในด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การเพิ่มเติมเนื้อหาและการจัดเรียงรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับพื้นฐานและภูมิหลังที่แตกต่างของผู้เรียน
3. ด้านสมรรถนะของผู้ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา ด้านความสามารถในการสนทนากับ
ชาวต่างชาติได้ ความสามารถในการอ่านและเขียนในภาษาอังกฤษ เป็นด้านที่ควรบูรณาการเข้าไปกับการเรียน
การสอนในรายวิชายิ่งขึ้น
สาหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 5 ผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจศึกษาต่อ ปัจจัยที่มีผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกศึกษาต่อพบว่าการมี
วิทยากรพิเศษที่มีชื่อเสียงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อลาดับที่ 1 ลาดับถัดมาคือ การที่
หลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นด้ า นการเรีย นการสอนกั บ อาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศ ลาดับ ที่ 3 การมีรายวิชาและเนื้อหาของหลักสูตรที่ ทันสมัย ล าดับที่ 4 การเรียนการสอนที่
สอดแทรกภาษาอังกฤษ ลาดับที่ 5 การฝึกประสบการณ์นอก สถานที่ลาดับที่ 6 การศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ ล าดับที่ 7 ค่าเล่าเรียน ลาดับที่ 8 สถานที่ตั้งของที่เรียน ลาดับที่ 9 ความมีชื่อเสียงของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. สมรรถนะของผู้จบหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษาในอนาคต จากการศึกษาในกลุ่มผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
ต่อ พบว่า 3 อัน ดับ แรกที่เป็น สมรรถนะที่ต้องการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการแสดงความ คิด เห็ น การ
ตีความมโนทัศน์ ความรู้สึ กผ่านการพูดและการเขียน 2) ความสามารถในการสื่ อสารระหว่างผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม 3) ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เหมาะสมกับ บริบทสังคมและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย โดยภาพรวมของผลการใช้หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช 2554 สรุปได้ดังนี้
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1. กรรมการบริหารหลักสูตร ควรคานึงถึงปจจัยต่าง ๆ เช่น ภูมิหลังที่หลากหลายของผู้เรียน ที่อาจส่งผล
ต่อการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน ดังนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรควรพิ จารณาเพื่อการปรับปรุงแผนการเรียน
การจัดหมวดรายวิชาเรียน คาอธิบายรายวิชาและรูปแบบของการจัดกิจกรรมให้เอื้อต่อพื้นฐานการเรียนรู้และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากขึ้น
2. ควรคานึงถึงสมรรถนะแห่งอนาคต เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทักษะและสมรรถนะในการ
เรียนรู้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่เสมอ เช่น ทบทวนถึงรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ใน หลักสูตรเดิมที่
อาจยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามสมรรถนะที่คาดหวังในปจจุบัน
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
จรรยา ดาสา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chanyah Dahsah
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
026495000 ต่อ 11341
Email
dahsahc@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2545
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์ศึกษาวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
ความเชี่ยวชาญ
- การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ เคมี
- การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
- การพัฒนาหลักสูตร
- STEM Education
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Krajcik, J. Codern, S, Dahsah, C., Bayer, R., Mun, K. Planning instruction to meet the
intent of next generation science standards. Journal of Science Teacher
Education, 2014. 25: 157-175.
2. Arnold, S.R., Kruatong, T., Dahsah, C., Duongdearn, S. The classroom – friendly ABO
blood types kit: blood agglutination simulation, Journal of Biological Education,
2011. DOI: 10.1080/00219266.2011.556750.
3. Dahsah, C, and Kruatong, T. Quantitative Chemistry Teaching and Learning at the High
School Level: A Case Study in Thailand. The International Journal of Learning,
2010. 17(9), online.
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4. Coll, R.K, Dahsah, C., and Faikamta, C. The Influence of Educational Context on Science
Learning: A Cross-National Analysis of PISA. Research in Science and
Technological Education, 2010. 28(1): 3 – 24.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. Dahsah, C., Lee, J.J., Debarger, A.H., Daniel N.D., Krajcik, S.J. “Involving Teachers in
Developing Assessments Aligned with NGSS using a 7-Step Process”. Presented at
2015 NARST Conference, Chicago, IL, USA, April 10-14, 2015.
2. DeBarger, A.H., Harris, C.J., D’Angelo, C., Krajcik, J., Dahsah, C., Lee J., et at. Constructing
Assessment Items that Blend Core Ideas and Science Practices. In Polman, J.L.,
Kyza, E.A., O’Nell, D.K., Tabak, I., Penuel, W.R., Jurow, A.S., O’Connor, K., Lee, T,,
D’Amico, L. (Eds.). Learning and Becoming in Practices: The International
Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2014, Volume 2. Boulder, CO:
International Society of the Learning Sciences.
3. Dahsah, C., Pruekpramool, C., Sangpradith, T., Krajcik, J. “The Use of Community
Resources in Science Learning”. Presented at 2014 NARST Conference, Pittsburg,
USA, March 30-April 2, 2014.
4. Jeenjenkit, U., Dahsah, C., & Panijpan, B. A Laboratory on Kinetics of Reaction between
Iodate and Bisulfite for Secondary Students. Proceeding of 14th Asian Chemical
Congress (14ACC), Bangkok, Thailand, Sep 5-8, 2011.
3. ตารา/หนังสือ
1. Dahsah, C & Pruekpramool, C. Using Community Resources as Funds of Knowledge to
Promote Science Learning in Thailand. In M-H Chiu (Ed.), Science Education
Research and Practice in Asia, pp 553-568. Singapore: Springer. Doi 10.1007/978981-10-0847-4_30. 2016.
2. Coll, R.K, Dahsah, C., Chairam, S., and Jansoon, N. Fostering Active Learning in Thailand:
Toward A Learning-Centred Student Experiences. In I. Devetax & Graza, S.A.
(Eds.), Learning with Understanding in Chemistry, pp. 193-224. Drodercht:.
Springer. 2104.
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3. Dahsah, C., and Kruatong, T. Supporting health education in Thai contexts:
Conceptualizing and evaluating the change. In N. Taylor, et. al. (Eds.), Health
Education in context: An International perspective on health education in
schools and local communities (pp. 199 - 210). Rotterdam: Sense. 2012.
4. Coll, R.K, Jansoon, N., Dahsah, C., and Chairam, S. Fostering Teacher Innovation in
Chemistry Teaching in Thailand: Helping Thai Science Teachers Move Towards a
Learner-Centered Student Classroom. In M.V. Zuljan & Vogrinc, J. (Eds.),
Faculitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation
(pp. 193-224). Ljubljana: Littera picta d.o.o. 2010.
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ปีที่ได้รับ
2559-2560

ชื่อทุนวิจัยที่ได้รับ

- ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559 จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย มศว
เรื่อง “การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนปฐมวัยและ
ประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
กรณีศึกษา เครือข่าย มศว”

2558-2559

- ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559 จากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาการรู้สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน: กรณีศึกษาปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า
ในจังหวัดน่าน”

2552 - 2554

- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัย 2
ปี เรื่อง “การพัฒนาความรู้บูรณาการวิธีการสอนของครูผู้สอนวิชาเคมี เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้เคมีคานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”
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ประวัติและผลงาน
ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email:

นายธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
Theerapong Sangpradit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
026495000 ต่อ 11339
tsangpra@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปร.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ฟิสิกส์
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2546
2547
2552

ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์,การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Chaninan Pruekpramool and Theerapong Sangpradit. Teaching Physics in English: A
Continuing Professional Development for Non-native English-speaking Teachers
in Thailand. Journal of Education and Learning. 2016. 5(2): 47-59.
2. Chanyah Dahsah, Nason Phonphok, Chaninan Preukpramool,Theerapong Sangpradit,
Jaturong Sukonthachat. Students'Conception on Sizes and Distances of the
Earth-Moon-Sun Models. European Journal of Social Sciences. 2012. 32(4): 583597.
3. เกริ ก ศั ก ดิ์ สุ ภ าพ, สุ นี ย์ เหมะประสิ ท ธิ์ , พงษ์ แ ก้ ว อุ ด มสมุ ท รหิ รั ญ , ประมวล ศิ ริ ผั น แก้ ว
และธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทัศน์และเจตคติ
ต่อวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา.
2557. 25(1): 37-49.
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4. ยุพาพันธ์ มินวงษ์ , สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ , ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และมนัส บุญประกอบ. การพัฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3P) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา, 2558. 26(1): 210223.
5. ชลฤทัย ทวีแสง, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล และ พินิจ ขาวงษ์. ผลการใช้รูปแบบ
การจั ดการเรีย นรู้บ นฐานเมต้าเลเวลเพื่ อส่ งเสริมการคิ ดเชิงวิท ยาศาสตร์นักเรียนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1. วารสารวิช าการเครือข่ายบัณ ฑิ ตศึ กษามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ภาคเหนือ .
2559. 6(10): 87-102.
6. ชนินันท์ พฤกษ์ป ระมูล , ณสรรค์ ผลโภค, กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ , และ
จรรยา ดาสา. ความคิดเห็น ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการ
จัดการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2559.
18(2): 81-92.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. Chanyah Dahsah, Chaninan Pruekpramool, Theerapong Sangpradit, Joseph S.
Krajcik.The Use of Community Resources to Promote Science Learning.
Research Proceeding at NARST Conference. 2015.
2. Patchanee Sangprasit and Theerapong Sangpradit. The effects of implementing 5E
learning cycle with 4S activities to enhance physics problem solving ability of
11th grade non - science students. Research Proceeding at ISET Conference.
2015.
3. Yupapun Minwong, Sunee Haemaprasith, Theerapong Sangpradit and
ManatBoonbrakob. Effect of the 3P science project instructional model on
creative problem solving ability of the eighth grade students. Research
Proceeding at ISET Conference. 2015.
4. Chaninan Pruekpramool, Gwo-Jen Hwang, Theerapong Sangpradit and Pinit
Khumwong. The impact of teacher-student interaction on student using
blended mobile learning model for learning on tablets through local science
learning stations in Sakaeo province, Thailand. Research Proceeding at ISET
Conference. 2015.
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3. ตารา/หนังสือ
1. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์.ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สาหรับครู หน่วยที่ 2 พลศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 1.สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2555.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วษ 761
วษ 662
วษ 754
วษ 511

ชื่อรายวิชา
วิจัยสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนวิชาดารา
ศาสตร์และฟิสิกส์
การศึกษาระดับการรู้วิทยาศาสตร์และการ
สารวจความต้องการ การรู้วิทยาศาสตร์ของใน
ชุมชน:กรณีศึกษาชุมชน ตาบลหนองหมากฝ้าย
จ.สระแก้ว จากศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูฟิสิกส์อย่าง
ต่อเนื่องตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
การศึกษาความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2555
ผู้ร่วมโครงการ
2556

ผู้ร่วมโครงการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ฟิสิกส์

2556

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

2557

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนแบบร่วมมือ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนสาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการรับรู้
ความสามารถแห่งตนด้านการสอน
ตามแนวสะเต็มศึกษาสาหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตและ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน

เงินรายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2558
หัวหน้าโครง
การ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2559

ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
Miss Chaninan Pruekpramool
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-6495002, 085-9004454 โทรสาร 0 2204 2528
Chaninan_p@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
กศ.ด.
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์, รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ, การวัดการ
ประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, จินตนาการทางวิทยาศาสตร์และการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Pruekpramool, C., Phonphok, N., White L.O., &Musikul, K. SoSTI Course: An Elective
Course for Thai Upper School Non-science Students . US-China Education Review.
2013. 3(1): 10-18.
2. Pruekpramool, C., Phonphok, N., White, O.L., &Musikul, K. Learning science through
traditional Thai musical instruments: An elective science course for non-science
students. The International Journal of Science, Mathematics, and Technology
Learning, 2013. 19(3): 147-163.
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3. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. วารสารสุทธิปริทัศน์. 28(86),
เมษายน –มิถุนายน 2557. 2557. p. 352-364.
4. Pruekpramool, C., &Sangpradit, T. Teaching Physics in English: A Continuing Professional
Development for Non-Native English-Speaking Teachers in Thailand. Journal of
Education and Learning. 2016. 5(2): 47-59.
5. Dahsah, C. &Pruekpramool, C. Using Community Resources as Funds of Knowledge to
Promote Science Learning in Thailand. A book chapter from “Science Education
Research and Practice in Asia: Challenges and Opportunities”. Springer. 2016. p.
553-568.
6. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, และจรรยา
ดาสา.ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2559. 18(2): 81-92.
7. ชลฤทัย ทวีแสง, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล และ พินิจ ขาวงษ์. ผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้บนฐานเมต้าเลเวลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 2559.
6(10): 87-102.
8. ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และมนัส บุญประกอบ. การพัฒนา
แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารการศึกษา
และการพัฒนาสังคม. 2559. 11(2): 293-305.
9. ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และมนัส บุญประกอบ. ผลการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5A ทีม่ ีต่ออภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. Veridian E-Journal, Silpakorn
University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. 2559. 9(2): 269-286.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. Homrit, S., &Pruekpramool, C. Misconception about Force and Laws of Motion:
A Case Study of 11th Grade Students in Sing Buri Province Using Structured
Interview Protocol. Proceeding of the 2nd International Conference for Science
Educators and teachers. 2014. p. 172-183.
2. Poochai, S.&Pruekpramool, C. Instrument development of Chiang Mai secondary
school science teachers’ perceptions toward science learning management
integrated to information literacy in science classroom.Proceeding of the 3nd
International Conference for Science Educators and teachers. 2015. p. 300-310.
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3. Pruekpramool, C., Hwang, G.J.,Sangpradit, T.&Khumwong, P. Using blended mobile
learning model for learning on tablets through local science learning stations in
Sakaeo province, Thailand. Proceeding of the 3nd International Conference for
Science Educators and teachers. 2015. p. 328-343.
4. Thaengnoi, P.,Pruekpramool, C.,Phonphok, N.&Wongyounoi, S. Study of Scientific
Problem-Solving Abilities Based on Scientific Knowledge about Atmosphere and
Weather for Mathayomsuksa I Students. Proceeding of the 4th International
Conference for Science Educators and teachers. 2016. p. 510-516.
5. Lohakarok, K., Pruekpramool, C., Wongyounoi, S.&Punya-In, K. The Study of Critical
Thinking Skills of Seventh Grade Hmong Hilltribe Students in Tak Province.
Proceeding of the 4th International Conference for Science Educators and
teachers. 2016. p. 517-524.
3. ตารา/หนังสือ
1. บรรณาธิการหนังสือ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร.
2558.
2. บรรณาธิการ หนังสือเสริมความรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 เล่มที่ 1-3 ของสานักพิมพ์อักษร
เจริญทัศน์
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วษ 751
สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 511
ความรู้หลักในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 661
สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 612
วิทยาศาสตร์โลกสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 652
การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ 752
สัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วษ 861
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 851
การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตรศึกษา
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1) งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดารา
ศาสตร์และฟิสิกส์

การศึกษาระดับการรู้วิทยาศาสตร์และการ
สารวจความต้องการ การรู้วิทยาศาสตร์ของ
คนในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชน ตาบลหนอง
หมากฝ้าย จ.สระแก้ว จากศูนย์วิทยาศาสตร
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูฟิสิกส์อย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
การศึกษาความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

ปีที่ทาเสร็จ
การเผยแพร่
2555
รายงานการวิจัยและ
วารสาร European
Journal of Social
Science
2556
รายงานการวิจัย

แหล่งทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านฟิสิกส์

งบประมาณเงิน
รายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา

2556

รายงานการวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านฟิสิกส์

2557

งบประมาณเงิน
รายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา

โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู
เรื่องการศึกษาเรื่อง STEM Education

2559

รายงานการวิจัยและ
ประชุมวิชาการ
1) ISET2013
2) ACE2014
รายงานการวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการวิจัยการประเมินและติดตามการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

รายงานการวิจัย

2559

รายงานการวิจัย

งบประมาณเงิน
รายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน
2558
งบประมาณเงิน
รายได้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา
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2) งานวิจัยที่กาลังทาอยู่
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาครู

แหล่งทุน

สถานภาพในการทาวิจัย

ระยะเวลา

งบประมาณเงินรายได้

นักวิจัย

2558-2560

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559-2560

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560-2561

วิทยาศาสตร์สู่การวิจัยปฏิบัติการใน ศูนย์วิทยาศาสตร
ชั้นเรียนแบบร่วมมือ

ศึกษา

พหุทัศนะที่มีต่อการสร้างความ

งบประมาณเงินรายได้

เข้าใจทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กล

มหาวิทยาลัย 2559

ยุทธ์การสื่อสารเป็นฐาน
การรู้วิทยาศาสตร์และการสื่อสาร

งบประมาณแผ่นดิน

วิทยาศาสตร์ของคนไทยในศตวรรษ 2560
ที่ 21
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
หมายเลขโทรศัพท์
Email

พินิจ ขาวงษ์
PINIT KHUMWONG
อาจารย์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 11343
pinitk@g.swu.ac.th, pinitkw@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การสอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
ปร.ด.
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
ความเชี่ยวชาญ
การสอนชีววิทยา, สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. พินิจ ขาวงษ์, บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตร. กรณีศึกษาการไตร่ตรองความคิดของ
ครูและนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสังคมวัฒนธรรม. วารสารมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2556. 32(1):54-66.
2. ชลฤทัย ทวีแสง, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล และ พินิจ ขาวงษ์. ผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้บนฐานเมต้าเลเวลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.
2559. 6(10): 87-102.
3. ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์, พินิจ ขาวงษ์, สุทธิดา จารัส. มโนทัศน์เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์. 2559. 27 (3): 95-110.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. Chaninan Pruekpramool, Gwo-Jen Hwang, Theerapong Sangpradit and Pinit
Khumwong. The impact of teacher-student interaction on student using
blended mobile learning model for learning on tablets through local science
learning stations in Sakaeo province, Thailand. Research Proceeding at ISET
Conference. 2015. p. 328-343.
2. KhuanruethaiThiangchanthathip, PinitKhumwong, KamonwanKanyaprasith and
SuthidaChamrat. High school students’ understanding of the nature of science.
Proceeding of The Asian Conference on Education & International
Development. 2016. p. 589-600.
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
โครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูฟิสิกส์อย่างต่อเนื่องตาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถ
แห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสาหรับครู
วิทยาศาตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนสาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
แบบร่วมมือ

ปี
2556

ผู้ให้ทุน
Thailand Center of
Excellence in Physics
(ThEP)
2557-2558 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว

2558

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว

2558-2559 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว
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02-649-5000 ต่อ 18101
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เทคนิคการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531
วท.ม.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2534
Ph.D.
Cell Biology
University of Connecticut, USA 2541
ความเชี่ยวชาญ
Molecular Biology, Viral and Bacterial infections in shrimp and marine animals, Shrimp innate
immunity
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Longyant S, Senapin S, Sanont S, Wangman P, Chaivisuthangkura P, Rukpratanporn
S, Sithigorngul S. Monoclonal antibodies against extra small virus show that it
co-localizes with Macrobrachium rosenbergii nodavirus. Dis Aquat Organ. 2012.
99: 197-205.
2. Wangman P, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Sridulyakul P, Rukpratanporn S,
Sithigorngul P. Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus detection using an
immunochromatographic strip test. J Virol Methods. 2012. 183: 210-14.
3. Hajimasalaeh W, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Sithigorngul P. Improved
immunodetection of Taura syndrome virus using a monoclonal antibody
specific for heterologously expressed VP1 capsid protein. Arch Virol. 2013. 158:
77-85.
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4. Prompamorn P, Longyant S, Pengsuk C, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Rapid
identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticus from Vibrio spp. in
seafood samples using developed monoclonal antibodies. World J Microbiol
Biotechnol. 2013. 29: 721-31.
5. Siriwattanarat R, Longyant S, Chaivisuthangkura P, Wangman P, Vaniksampanna A,
Sithigorngul P. Improvement of immunodetection of white spot syndrome virus
using a monoclonal antibody specific for heterologously expressed icp11. Arch
Virol. 2013. 158: 967-79.
6. Pengsuk C, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P. Development and
evaluation of a highly sensitive immunochromatographic strip test using gold
nanoparticle for direct detection of Vibrio cholerae O139 in seafood samples.
Biosensors and Bioelectronics. 2013. 42: 229-35.
7. Chaivisuthangkura P, Senapin S, Wangman P, Longyant S, Sithigorngul P. Simple and
rapid detection of infectious myonecrosis virus using an
immunochromatographic strip test. Arch Virol. 2013. 158: 1925-30.
8. Poonkhum R, Anantasomboon G, Srisuk C, Ngamniyom A, Chaivisuthangkura P,
Withyachumnamkul B. Expression levels of Litopenaeus vannamei toll in the
whiteleg shrimp (L. vannamei) in response to different routes of yellow head
virus infection. J Biol Sci. 2013. 13: 58-66.
9. Chaivisuthangkura P, Pengsuk C, Longyant S, Sithigorngul P. Evaluation of monoclonal
antibody based immunochromatographic strip test for direct detection of Vibrio
cholerae O1 contamination in seafood samples. J Microbiol Methods. 2013. 95:
304-11.
10. Sripiromrak A, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P. Using vitellin
monoclonal antibodies to assess the vitellogenesis- inhibiting hormone activity
of Macrobrachium rosenbergii. ScienceAsia. 2014. 40:157-67.
11. Srisuk C, Longyant S, Senapin S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Molecular
cloning and characterization of a Toll receptor gene from Macrobrachium
rosenbergii. Fish Shellfish Immunol. 2014. 36: 552-62.
12. Chaivisuthangkura P, Longyant S, Sithigorngul P. Immunological-based assays for
specific detection of shrimp viruses. Worl J Virol. 2014. 3:1-10.
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13. Thongkao K, Longyant S, Silprasit K, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Rapid and
sensitive detection of Vibrio harveyi by loop-mediated isothermal amplification
combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene. Aquaculture Res
2015. 5: 1122-31.
14. Jaroenram W, Chaivisuthangkura P, Owens L. One base pair deletion and high rate of
evolution: Keys to viral accommodation of Australian Penaeus stylirostris
densovirus. Aquaculture 2015. 443: 40-8.
15. Youngcharoen S, Senapin S, Lertwimol T, Longyant S, Sithigorngul P, Flegel TW,
Chaivisuthangkura P. Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii
effector caspase with B2 and capsid proteins of M.rosenbergii nodavirus reveals
their roles in apoptosis. Fish Shellfish Immunol 2015. 45: 534-42.
16. Payattikul P, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Development of a PCR
assay based on a single base pair substitution for the specific detection of
Aeromonas caviae by targeting the gyrB gene. J Aquat Anim Health 2015. 27:
164-71.
17. Plaon S, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Rapid and sensitive
detection of Vibrio alginolyticus by loop-mediated isothermal amplification
combined with lateral flow dipstick targeted to rpoX gene. J Aquat Anim Health
2015. 27: 156-63.
18. Wangman P, · Longyant S, · Utari HB, · Senapin S, · Pengsuk C,· Sithigorngul P, ·
Chaivisuthangkura P. Sensitivity improvement of immunochromatographic strip
test for infectious myonecrosis virus detection. Aquaculture 2016. 453: 163-68.
19. Vaniksampanna A, Longyant S, Wangman P, Sithigorngul S, Chaivisuthangkura P.
Enhancement and confirmation of white spot syndrome virus detection using
monoclonal antibody specific to VP26. Aquaculture Res 2016. (in press).
20. Pasookhush P, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Development of
Duplex Loop-Mediated Isothermal Amplification (dLAMP) Combined with Lateral
Flow Dipstick (LFD) for the Rapid and Specific Detection of Vibrio vulnificus and
V. parahaemolyticus. North American J Aquaculture 2016. 78: 327-36.

109

2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings)
อรพรรณ มานะจิตต์ ศิวาพร ลงยันต์ ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร การพัฒนาวิธี loop mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบ คู่ กั บ lateral flow dipstick (LFD) เพื่ อ ตรวจการติ ดเชื้ อ
Pseudomonas aeruginosa อย่างจาเพาะ การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ 1112 กรกฎาคม 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ P005 หน้า 49-58.
3. ตารา/หนังสือ
Chaivisuthangkura P, Vaniksampanna A, Pasookhush P, Longyant S, Sithigorngul P. Taura
syndrome virus. Molecular Detection of Animal Viral Pathogens, In: Liu D, editor.
Boca Raton, CRC Press. 2016. p. 17-25.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทช 501

ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

ทช 502

เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทช 694

วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทช 701

ชีวจริยศาสตร์

ทช 791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4

ทช 792

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5

ทช 793

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6

ทช 601

ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง

ทช 602

ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง

ทช 611

เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน

ทช 715

วิทยาการปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล

ชว 643

ชีวสารสนเทศศาสตร์

ทช 623
ทช 725
ทช 652
ทช 655

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธิวิทยาของสัตว์น้า
วิทยาการปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
ความปลอดภัยและข้อกาหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

การผลิตรีคอมบิแนนท์ฮีโมไซยานินของกุ้ง
ก้ามกรามและการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสMrNV
และแบคทีเรียชนิดต่างๆ
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคู่กับ gold
nanoparticle hybridization probe ที่
จาเพาะต่อยีน ecfX สาหรับตรวจการติดเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
การพัฒนาวิธี loop-mediated isother-mal
amplification (LAMP) ควบคู่กับ gold
nanoparticle hybridization probe ที่
จาเพาะต่อยีน tlh สาหรับตรวจการติดเชื้อ
Vibrio parahaemolyticus ในกุ้ง
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการ
พัฒนาวิธี allele specific PCR ที่จาเพาะต่อ
ยีน gryB สาหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อ
Aeromonas caviae
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคู่กับเทคนิค
lateral flow dipstick (LFD) ที่จาเพาะต่อยีน
ecfX สาหรับตรวจการติดเชื้อ Pseudomonas
aeruginosa
การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของ Toll
receptors จากกุ้งก้ามกราม
Macrobrachium rosenbergii

แหล่งทุน

ปีงบ
ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ประมาณ
โครงการ/ผู้ร่วม
ที่ได้รับ
โครงการ)
ทุน
งบประมาณแผ่นดิน 2559
หัวหน้าโครงการ

สกอ. เพิ่มเติม

2559

หัวหน้าโครงการ

สกอ. เพิ่มเติม

2558

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน 2558

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน 2557

หัวหน้าโครงการ

สกว.
(ทุนเมธีวิจัย)

25562558

หัวหน้าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
สกอ. เพิ่มเติม
amplification (LAMP) ควบคู่กับเทคนิค
lateral flow dipstick (LFD) ที่จาเพาะต่อยีน
rpoX สาหรับตรวจการติดเชื้อ Vibrio
alginolyticus ในกุ้ง
การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
สานักงาน
amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อวิบริโอสปี คณะกรรมการวิจัย
ชีส์ต่างๆ ในสัตว์น้า
แห่งชาติ (วช.)
การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสาหรับเชิ้อ
งบประมาณแผ่นดิน
Pseudomonas aeruginosa

ปีงบ
ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ประมาณ
โครงการ/ผู้ร่วม
ที่ได้รับ
โครงการ)
ทุน
2556 หัวหน้าโครงการ

25552556

หัวหน้าโครงการ

2555

หัวหน้าโครงการ
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วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543
วท.ม.
ชีวเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ปร.ด.
พันธุวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
ความเชี่ยวชาญ
ชีว เคมีในระบบนิ เวศ และ การประยุกต์ใช้ส ารพั นธุกรรมเป็นตัวบ่ งชี้ทางชีวภาพ ( Biochemical
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ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Kun Silprasit Arin Ngamniyom Patarapong kerksakul and Sirikul Thummajitsakul. Using
morphology and genomic template stability (GTS) tracking herbicide effect on
some submersed aquatic plants. Applied Environmental Research. 2016. 38 (1):
75-85
2. Arin Ngamniyom, Kun Silprasit and Thayat Sriyapai. Effects of the Insecticide
Bromophos-ethyl and -Methyl on the Expression of Oestrogen Receptor α and
β in the Anal Fins of Thai Medaka, Oryzias minutillus (Beloniformes:
Adrianichthyidae). Journal of Fisheries and Aquatic Science, 2014. 9: 40-45.
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3. Sirikul Thummajitasakul, Pawinee Deetae, Kun Silprasit. Genetic Polymorphisms of
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl based on a High Annealing Temperature
RAPD (HAT-RAPD) ,SWU Sci. J. 2014. 30(2).
4. Kun Silprasit, Wirongrong duangjai, Arin Ngamniyom, Patarapong Kroeksakul, Sirikul
Thumajitsakul, Thayat Sriyapai, Unchan Tuntates. Diversity of Lichen surrounding
nature based tourism area in Khun Dan Prakan Chon Dam NakhonNayok
Province Thai Journal of forestry. Vol 32, (supplementary issue , 2013. p. 85-96.
5. Kanittada Thongkao, Siwaporn Longyant1, Kun Silprasit, Paisarn Sithigorngul and Parin
Chaivisuthangkura, . Rapid and sensitive detection of Vibrio harveyi by loopmediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick targeted
to vhhP2 gene. Aquaculture Research, 2013. p. 1–10.
6. Sirikul Thummajitsakul, Kun Silprasit, Sirawut klinbuhga and SiripornSittipraneed.The
partial mitochondrial sequence of the Old World stingless bee, Tetragonula
pagdeni. Journal of Genetics, August 2013. 92(2): 299-303.
7. Sirikul Thummajitsakul, Kun Silprasit and SiripornSittipraneed. Antibacterial activity of
crude extracts of cyanobacteria Phormidium and Microcoleus species. African
Journal of Microbiology Research, 2012, 6(10): 2574-2579.
8. Sirikul Thummajitsakul, Hathaichanok Praditpol, Julaluck Poolaoi, Kun Silprasit.
Carbamate and organophosphate contamination in sial, rice and water samples
from rice paddy fields in Nakhon Nayok Province. Applied Environmental
Research. 2015. 37(3): 103-109.
9. Arin Ngamniyom, Kun Silprasit, BusabaPanyarachun. Effects of Pharmaceutical
Mestranol on Estrogen Receptor ?mRNA Expression Levels and Morphometry in
the Anal Fins of Adult Thai Ricefish (Oryziasminutillus) KASETSART JOURNAL:
NATURAL SCIENCE. 2012. 46(1): 80 – 90.
10. Kun Silprasit, Relationship between Rice Plant Physiology and Methane Transmitting
in Paddy Field , Pathumwan Academic Journal, 2012. 2(5): 45 - 53.
11. Kun silprasit Pattarapong kersakul Arin ngamniyom and Sirikul Thumajitsakul2
Relationship of Sprangletop (Leptochloa chinensis (L.) Nees) population and
weeds in Rice fields , Onkarak district, Nakornnayok Province Thailand. Khon
Kaen Agriculture Journal. 2016. 44(1).
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12. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, กีรติกา สมจิตร, ภาสินี ศรีสุข, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ . การตรวจวัด คุณ ภาพ
อากาศเบื้องต้น ด้วยไลเคนและการวัดสมรรถภาพปอดในชุมชนพุกร่างอาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2558. 31(2).
13. เกษศิริ ศิริกุล, จีรภา สมพงษ์ ,พนม สุทธิศักดิ์โสภณ, อรินทม์ งามนิยม, ทายาท ศรียาภัย, กัญจน์
ศิลป์ประสิทธิ์* การใช้ความหลากหลายของไลเคนเพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่
9 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ทายาท ศรี ย าภั ย , กั ญ จน์ ศิ ล ป์ ป ระสิ ท ธิ์ , อริน ทม์ งามนิ ย ม, วิ รงรอง ดวงใจ, พิ ช าภั ค ศรีย าภั ย .
ศักยภาพด้านชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินป่าชายเลนจังหวัดสตูล. วารสารวน ศาสตร์.
2558. 34(2): 51-61.
15. ศิริ กุล ธรรมจิ ต รสกุ ล ภาวินี ดี แ ท้ และ กัญ จน์ ศิ ล ป์ ป ระสิ ท ธิ์ , การตรวจสอบความหลากหลาย
พันธุกรรมของชันโรงในจังหวัดนครนายกด้วยเทคนิค HAT-RAPD และการวิเคราะห์ลาดับเบส
ในยีน 16SrRNA. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ .
2557. 5(2).
16. กาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ , ดลยา พลเสน, สรายุทธ ลิ้มสุวรรณ, สิ ริมา มงคลสัมฤทธิ์ , กัญ จน์ ศิล ป์
ประสิทธิ์,และศิริกุล ธรรมจิตรสกุล , การศึกษาคุณภาพน้าด้วยดัชนีชีวภาพกับปัญหาสุขภาพ
ของชุ ม ชนริ ม คลอง:กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนหมู่ ที่ 5 ต าบลองครั ก ษ์ อ าเภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด
นครนายก. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรีย นรู้. 2557.
5(1).
17. ปิยะฉัตร พ้นทาส, รัตติยาพร ทงญวน, นฤมล แก้วโมรา, สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ , ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
และกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์. ความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารเคมีกาจัดแมลง
ในการ ประกอบอาชีพ ผู้ค้าผักและผลไม้สดในตลาดสด จังหวัดนครนายก. วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2557. 8(2)
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceedings)
1. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล , ภาวินี ดีแท้ , กัญจน์ ศิลป์ประสิ ทธิ์ , ความหลากชนิดและการกระจายของ
ชัน โรงพื้ น เมืองในจั งหวัดนครนายก, การประชุมวิช าการระดับชาติ “มศว วิจัย ” ครั้งที่ 8
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2557.
2. เกษศิริ ศิริกุล, จีรภา สมพงษ์ ,พนม สุทธิศักดิ์โสภณ, อรินทม์ งามนิยม, ทายาท ศรียาภัย, กัญจน์
ศิลป์ประสิทธิ์* การใช้ความหลากหลายของไลเคนเพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่
9 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2559.
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3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ET121
ET202
AIT203
AIT204
ET211
ET327
ET325
ET331
BI443
HP451
ECE511
ECE515
ECE516
ECE526
ECE533
ECE537
BT612
BI643

ชื่อรายวิชา
ENVIRONMENTAL ECOLOGY
ENGLISH FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY II
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISTRY LABORATORY
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
SEMINAR I
GEOINFORMATICS TECHNOLOGY FOR NATURAL RESOURCES SURVEY
ENVIRONMENTAL SANITATION
INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS
HEALTH RESEARCH
NATURAL RESOURCES CONSERVATION AND ECOLOGICAL ENVIRONMENT
SEMINAR 1
SEMINAR 2
NFORMATION TECHNOLOGY FOR RESOURCES AND ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY BIOLOGY AND TOXICOLOGY
GENETIC RESOURCES AND MANACEMENT
SPECIAL TOPICS IN MOLECULAR BIOTECHNOLOGY
BIOINFORMATICS
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

การใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม
ของเฟิร์นไทยในเขตอุทยานแห่งชาติ
ภูผาม่านและจัดทาฐานข้อมูลในเชิง
ชีวสารสนเทศ
การพัฒนาเครื่องหมายระดับโมเลกุล
ของสาหร่ายน้าจืด เพื่อติดตามการ
ปนเปื้อนยาปราศัตรูพืชในแหล่งน้า
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
วัชพืช หญ้าดอกขาวที่ดื้อยาปราบ
วัชพืชในนาข้าว
การรวบรวมพันธุกรรมต้นเครือหมา
น้อยและพัฒนาอาหารส่งเสริม
สุขภาพชุมชน
การคัดสรรสารธรรมชาติในการ
ยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนก
ร่วมกับระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้การดื้อยา
ปราบวัชพืชของหญ้าข้าวนก
รูปแบบชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมในการ
กาจัดลูกน้ายุงราคาญ ยุงลายและ
ยุงก้นป่อง
DNA barcode และการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรตามเส้นทาง
AEC นครนายก-ปราจีน-สระแก้ว

แหล่งทุน

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
ที่ได้รับทุน
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
2555
หัวหน้าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ

2556

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน วข
มุ่งเป้า

2557

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณเงินแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

2558

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณเงินแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวฐาศุกร์ จันประเสริฐ
Miss Thasuk Junprasert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
083-540-9799
thasukbsri@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศศ.บ.
การพัฒนาชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2553
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ . โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทาใน
โรงเรี ยน: กรณี ศึกษาโรงเรียนแห่ งหนึ่งในเขตภาคกลาง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , 2554.
17(1): 93-108.
2. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. ความรุนแรงในโรงเรียน: เสียงสะท้อนจากเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 2554. 3(1): 1-9.
3. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจาเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารใน
องค์กรภาครัฐ.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 2558. 21(1): 1-22.
4. ฐาศุ ก ร์ จั น ประเสริ ฐ และณั ฐพงษ์ ธรรมรั ก ษาสิ ท ธิ์ . การถ่ า ยทอดทางสั ง คมเชิ ง วิ ช าชี พ :
กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในชีวิตการทางาน.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , 2558.
21(1): 193-205.
5. อ้อมเดือน สดมณี และ ฐาศุกร์ จั น ประเสริฐ . การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริยธรรม : จากแนวคิดสู่ แนว
ทางการปฏิบัติ.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 2554. 17(1): 19-30.
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6. นริส รา พึ่ งโพธิ์ส ภ และฐาศุก ร์ จั น ประเสริฐ . ปั จจัย ด้ านจิ ตสั งคมที่ เกี่ย วข้อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิตของ
ผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , 2557.
20(1): 35-52.
7. Peungposop ,N. and Junprasert, T. The Research Review on Type of Child Rearing
Practices and Childhood Obesity. International Journal of Behavioral Science,
2014. 9(1): 59-72.
8. ศิวพร ละม้ายนิลและฐาศุกร์ จันประเสริฐ. ประสบการณ์ชีวิตการเป็นอาสาสมัครดวงตามืด: การศึกษา
เชิงปรากฏการณ์วิทยา.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 2558. 7(1): 215-236.
9. ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ ,ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอังศินันท์ อินทรกาแหง. กระบวนการถ่ายทอดทาง
สั งคมเชิ ง วิ ช าชี พ : กรณี ศึ ก ษานั ก ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม มื อ อาชี พ เพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 2558. 7(1): 75-95.
10. Mohan,P.,K., Peungposop ,N.,& Junprasert, T. State of the Art Behavioral Science
Research: A Review of the Publications in the International Journal of
Behavioral Science. International Journal of Behavioral Science, 2016. 11(1): 118.
11. Junprasert, T., et al.. Depression and Anxiety in the Elderly: Formulation and
Development of Preventive Model through Community Participation.
International Journal of Behavioral Science, 2016. 11(2): 77-92.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทาใน
โรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง .เสนอในที่ประชุมวิชาการ เนื่องในวัน
สถาปนาสถาบั น วิจั ย พฤติก รรมศาสตร์ ครบรอบ55 ปี ในวัน ที่ 25 สิ งหาคม 2553 ณ ห้ อ ง
ประชุมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. 2553.
2. Thasuk JunPrasert. The Study of Needed and Necessary Competencies of Government
Administrators for Conflict Management. Poster Presentation at 1 3 th
International Symposium on the Contributions of Psychology to Peace on 9-15
June 2013, at International Islamic University Malaysia. 2013.
3. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ.กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒ นธรรมเพื่ อ
ความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก.เสนอในการประชุมใหญ่
โครงการส่ งเสริ มการวิจั ย ในอุดมศึ กษาครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวัน ที่ 8-10
กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2559.

119

4. Thasuk JunPrasert. The Role of Community Leaders and the process of Local Culture
Conservation for Enhancing the Cultural Strength in Thai Phuan community: A
Case Study in Thailand. Oral Presentation at 1 3 th International Postgraduate
Research Colloqium on 2 3 - 2 4 September 2 0 1 6 , at International Islamic
University Malaysia. 2016.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 541
วป 581
วป 533
วป 703
วป 781
วป 804

ชื่อรายวิชา
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
ปฏิบัติการวิจัย II

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจาเป็นด้าน
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารใน
องค์กรภาครัฐ
โครงการศึกษาและประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหา
โครงการต้นแบบ
โครงการศึกษาลักษณะและรูปแบบของ
ความขัดแย้งในครอบครัวและการ
เสริมสร้างความสุขในชีวิต

แหล่งทุน

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
บริษัทแมกโนเลีย ควอ
ลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์คอร์
ปอเรชั่น จากัด

ปีงบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2555
หัวหน้าโครงการวิจัย

2556

ผู้ร่วมวิจัย

2557

ผู้ร่วมวิจัย
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ชื่อโครงการวิจัย

โครงการสารวจและวิจัยความตระหนักรู้
ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม
บทบาทของผู้นาชุมชนและกระบวนการ
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ตาบล
เกาะหวาย จังหวัดนครนายก
กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน
จังหวัดนครนายก
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน
เพื่อการดูแลและป้องกันปัญหาโรค
ซึมเศร้าและโรควิตก
กังวลในผู้สูงอายุ
โครงการรายงานสถานการณ์ความขัดแย้ง
ของสังคมไทยปี 2556– 2557

แหล่งทุน

กสทช.

ปีงบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2557
ผู้ร่วมวิจัย

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการวิจัย

สกอ.

2558

หัวหน้าโครงการวิจัย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.
ผส.)

2558

ผู้ร่วมวิจัย

สานักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างสมานฉันท์
แห่งชาติ กระทรง
ยุติธรรม
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วมวิจัย

2559

ผู้ร่วมวิจัย

2559

หัวหน้าโครงการวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
ผลลัพธ์ของผู้เรียน : กรณีศึกษาครูที่เข้า
ร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ใน
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
โครงการการประเมินผลการดาเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2555 – 2559
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ชื่อโครงการวิจัย

แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
การวิจัยเอกสารเพื่อการจัดการศึกษา
ทางเลือกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการนาวิทยาการการบริหารความ
เสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว
รูปแบบพฤติกรรมความชอบและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่
ร่วมกันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

แหล่งทุน

สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2559
ผู้ร่วมวิจัย

สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2559

ผู้ร่วมวิจัย

สานักงานศาลยุติธรรม

2559

ผู้ร่วมวิจัย

บริษัทแมกโนเลีย ควอ
ลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์คอร์
ปอเรชั่น จากัด

2559

ผู้ร่วมวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
Nalena Praphairaksit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 18509
nalena@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
สพ.บ.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538
Ph.D.
Neuroscience
Iowa State University, U.S.A.
2543
ความเชี่ยวชาญ
Neuroscience, Physiology, Drug delivery
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. Klaiwong K, Hewson MG, Praphairaksit N. Identifying Pedagogical Content Knowledge in
an Undergraduate Inquiry Biology Lab Course. International Journal of Learning.
2011. 17: 17.
2. Songsurang K, Praphairaksit N, Siraleartmukul K, Muangsin N. Electrospray fabrication of
doxorubicin-chitosan-tripolyphosphate nanoparticles for delivery of doxorubicin.
Arch Pharm Res. 2011. 34: 583-592.
3. Juntapram K, Praphairaksit N, Siraleartmukul K, Muangsin N. Synthesis and
characterization of chitosan-homocysteine thiolactone as a mucoadhesive
polymer. Carbohydrate Polymer. 2011. 87: 2399 – 2408.
4. Juntapram K, Praphairaksit N, Siraleartmukul K, Muangsin N. Electrosprayed
polyelectrolyte complexes between mucoadhesive n,n,n,-trimethylchitosanhomocysteine thiolactone and alginate/carrageenan for camptothecin delivery.
Carbohydrate Polymer. 2012. 90: 1469-1479.
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5. Suvannasara P, Juntapram K, Praphairaksit N, Siralertmukul K, Muangsin N.
Mucoadhesive 4-carboxybenzenesulfonamide-chitosan with antibacterial
properties. Carbohydrate polymers. 2013. 94: 244-52.
6. Suvannasara P, Praphairaksit N, Muangsin N. Self-assembly of mucoadhesive
nanofibers.. RSC Adv. 2014. 4: 58664-58673.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. Praphairaksit N, Wongroj S, Praphairaksit N. Heavy metals in water and fish from
SanSaeb canal. Proceedings of The 37th Congress on Science and Technology of
Thaiasland (STT37); 2011 October 10-12; Bangkok, Thailand.
2. Keawvilai P, Praphairaksit N. Preparation of Chitosan:Carrageenan film for Controlled
Release of Tinospora crispa extract. Proceedings of The 42nd Congress on
Science and Technology of Thailand (STT42); 2016 November 30 – December 2;
Bangkok, Thailand.
3. Atiratana T, Praphairaksit N. The Stem anatomy and controlled release of Stephania
venosa (Blume) Spren. Proceedings of The 42nd Congress on Science and
Technology of Thailand (STT42); 2016 November 30 – December 2; Bangkok,
Thailand.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ
รหัสวิชา
ชว 321
ชว 354
ชว 355
ชว 394
ชว 453
ชว 456
ชว 481
ชว 482
ชว 493

รายวิชา

มิญชวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
พฤติกรรมวิทยา
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
พยาธิสรีรวิทยา
ประสาทชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา 1
สัมมนาทางชีววิทยา 2
การศึกษาอิสระทางชีววิทยา
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รหัสวิชา
วทศ 302
ชว 221
ชว 325
ทช 701

รายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ชีวจริยศาสตร์

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพน้าและการ
ปนเปื้อนของโลหะหนัก ที่มีต่อปลาน้าจืดใน
คลองแสนแสบ
พิษเฉียบพลันของยาฆ่าแมลง Imidacloprid
ต่อสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ปลา
ตะเพียนขาวเป็นเครื่องมือทดสอบ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2554
หัวหน้า
โครงการวิจัย
2559

หัวหน้า
โครงการวิจัย
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
Email

อรินทม์ งามนิยม
Arin Ngamniyom
รองศาสตราจารย์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 11322
arin@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
M.Sc.
Biological Sciences
Kanazawa University, JAPAN
2549
Ph.D.
Life Science
Kanazawa University, JAPAN
2552
ความเชี่ยวชาญ
สัตววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และอณูชีววิทยาของการเปรียบเทียบระบบต่อมไรท่อ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1.1 Ngamniyom A, Panyarachun B. Effects of the herbicide pendimethalin on hormone
receptor expressions and dorsal fin biometrics in Thai Medaka, Oryzias
Minutillus Actinopterygii: Beloniformes: Adrianichthyidae). Acta Ichthyologica
et Piscatoria. 2012: 42(3): 239-246.
1.2 Ngamniyom A, Manaboon M, Panyarachun B. Thai Medaka, Oryzias minutillus
Smith 1945 (Beloniformes: Adrianichthyidae): a New Host Species of
Clinostomum complanatum Metacercariae (Digenea: Clinostomatidea) and
the Surface Topography by Using SEM. Chiang Mai Journal of Science. 2012:
39: 540-544.
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1.3 Ngamniyom A, Sriyapai T, Silprasit K. Diceratocephala boschmai (Platyhelminthes:
Temnocephalida) from crayfish farms in Thailand: investigation of the
topographic surface and analysis of 18S ribosomal DNA sequences.Thailand.
Turkish Journal of Zoology. 2014: 38: 471-478.
1.4 Ngamniyom A, Panyarachun B. Stenostomum cf. leucops (Platyhelminthes) in
Thailand: A surface observation using scanning electron microscopy and
phylogenetic analysis based on 18S ribosomal DNA sequences.
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2016. 1: 41-45.
1.5 Anuracpreeda P, Chankaew K, Puttarak P, Koedrith P, Chawengkirttikul R,
Panyarachun B, Ngamniyom A. Chanchai S, Sobhon P. The anthelmintic
effects of the ethanol extract of Terminalia catappa L. leaves against the
ruminant gut parasite, Fischoederius cobboldi. Parasitology. 2016: 143(4):
421-33.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 เกษศิริ ศิริกุล, จีรภา สมพงษ์, พนม สุทธิศักดิ์โสภณ, อรินทม์ งามนิยม, ทายาท ศรียาภัย, ศุภิกา
วานิชชัง กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์. การใช้ความหลากหลายของไลเคนเพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก การประชุมวิชาการระดับชาติ
“มศว วิจัย” ครั้งที่ 9 28-29 กรกฎาคม 2559.
2.2 เพ็ ช ร สุ ธิ ภ รณ์ , ทายาท ศรี ย าภั ย , อริ น ทม์ งามนิ ย ม, ศุ ภิ ก า วานิ ช ชั ง , กั ญ จน์ ศิ ล ป์ ป ระสิ ท ธิ์ .
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานสาร fenoxaprop-pethyl ในหญ้ า นกชมพู (Echinochloa colona) โดยใช้ เครื่อ งหมาย โมเลกุ ล HAT-RAPD.
ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก ารระ ดั บ ช าติ “ม ศ ว วิ จั ย " ค รั้ ง ที่ 9 28-29 ก รก ฎ าค ม 2559.
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ศุภิกา วานิชชัง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Supika Vanitchung
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ที่ทางาน
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 11321
Email
Supika.va@gmail.com และ Supika@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2540
วท.ม.
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545
Ph.D.
Environment Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
(หลักสูตรนานาชาติ)
ประวัติการทางาน:
• 2553-ปัจจุบัน

Lecturer
Faculty of Environment Culture and Ecotourism, SWU
• 2551-2553
Project Manager and Research assistant
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), KMUTT
- The Development of Low Carbon City: A case study on Muangklang Municipality
- The development of indicators to apply Sufficiency Economy Philosophy to mitigate global
warming with Oriental Wisdom concept
- Estimate of Methanotrophic Capacity of Tropical Forests in Thailand
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งานวิจัยที่สนใจ:
• Atmospheric Science and Climate Change
• Greenhouse Gases Inventory, mitigation and adaptation
• Critical Load (CL) Model
• Methane Oxidation, Nitrous Oxide Emission and Production Pathway
• Low Carbon Society
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย:
1) การประเมินศักยภาพของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย ต่อการออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน (2547) ได้รับทุน
สนับสนุนจาก สกว. ผู้ร่วมวิจัย
2) การศึกษาความสามารถในการออกซิไดซ์มีเทน และการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์ในดินป่าไม้ใน
ประเทศไทย (2551) ทุนสนับสนุนจาก สกว. ผู้ร่วมวิจัย
3) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการลดปัญหาโลดร้อนภายใต้
แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก (2553) ทุนสนับสนุนจาก สกว. ผู้ร่วมวิจัย
4) การศึกษาและพัฒนาคู่มือ “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่าแบบไทย” ในโครงการนาร่องเมืองลดก๊าซ
เรือนกระจก (Low Carbon City) ทุนสนับสนุนจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)-อบก. (2554) ผู้ร่วมวิจัย
5) การศึกษาศักยภาพทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการเกษตรอินทรีย์ (2555) งบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนงานวิจัย พ.ศ. 2555
6) การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล (2555) งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนงานวิจัย พ.ศ. 2555 หัวหน้าโครงการ
7) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2557) จากกิจกรรมการจัดการ
ของเสียชุมชน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนับสนุนงานวิจัย พ.ศ. 2557 หัวหน้าโครงการ
8) การเก็บกักคาร์บอนในดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยใช้ถ่าน
ชีวภาพจากซังข้าวโพด (2560) งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุน
งานวิจัย พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการ
9) ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการ เกษตรและการเก็บกักคาร์บอนในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัด (2560) งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนงานวิจัย พ.ศ.
2560 ผู้ร่วมวิจัย
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งานตีพิมพ์:
1) Vanitchung, S., Harvey, N. W. and Towprayoon, S. (2003) The Method and Data
Requirement of Critical Load Calculation of Sulphur in Surface Water in
nd

2)

3)

4)

5)

6)

Thailand, Conference Proceedings, Vol.1., The 2 Regional Conference
on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003),
12-14 February , Phuket, Thailand
Supika Vanitchung, Amnat Chidthaisong and Narumon W. Harvey (2004) Effects of
Land Use on Soil Nitrous Oxide Emission in Thailand, Conference
Proceeding, Oral presentation, 3rd International Nitrogen Conference,
October 12-16, Nanjing, China, pp. 715-720.
Supika Vanitchung, Narumon W. Harvey and Amnat Chidthaisong (2004) Effect of
Land Use on Methane Oxidation in Tropical Upland Soils, Conference
Proceeding, Oral presentation, The Joint International Conference on
“Sustainable Energy and Environment (SEE 2004)”, 1–3 December, 2004,
Hua Hin, Thailand
Claudia Knief, Supika Vanitchung, Narumon W. Harvey, Ralf Conrad, Peter F.
Dunfield, and Amnat Chidthaisong (2005) Diversity of Methanotrophic
Bacteria in Tropical Upland Soil Under Different Land Uses, Applied And
Environment Microbiology, July 2005, pp. 3825-3831.
Supika Vanitchung, Amnat Chidthaisong and Ralf Conrad (2006) Pathways and
Fluxes of Nitrous Oxide Production in Tropical Forest Soils, Conference
Proceeding, Oral presentation, The 2nd Joint International Conference on
“Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)” 21-23 November 2006,
Bangkok, Thailand
Supika Vanitchung, Yuwadee Kardkarnklai, Buntoon Srethasirote and Sirintornthep
Towprayoon (2010) Sufficiency Economy and Greenhouse Gas Reduction:
Case Study on Baan Pred-Nai, Trad Province, Conference Proceeding, Oral
Presentation, Climate Thailand Conference on “National Risks and
Opportunities in Global Climate Change (CTC 2010)” 19-21 August 2010,
Bangkok Thailand.
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7) Supika Vanitchung, Ralf Conrad and Narumon W. Harvey and Amnat Chidthaisong
(2011), Fluxes and production pathways of Nitrous Oxide in different
types of forest soils in Thailand, Soil Science and Plant Nutrition, 57(5),
pp. 650-658
8) Jutharat Sangiamwong and Supika Vanitchung (2517) The Critical Load of Acidity
of Surface Water in Vajiralongkorn reservoir Kanchanaburi Province, The
4th EnvironmentAsia International Conference on “Practical Global Policy
and Environmental Dynamics” poster presentation, June 21-23, 2017,
Bangkok, Thailand.
9) ศุภิกา วานิชชัง, ยุวดี คาดการณ์ไกล, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ สิรินทรเทพ เต้าประยูร (2553)
สังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
เปร็ดใน จ.ตราด, รายงานการประชุมวิชาการ, ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1:
ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก วันที่ 19 - 21
สิงหาคม, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
10) ศิริอร แร่ทอง และ ศุภิกา วานิชชัง การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบของขยะและกิจกรรมการ
จัดการขยะชุมชน ตาบลบ้านแป้ง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่9 วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
11) เกษศิริ ศิริกุล, จีรภา สมพงษ์ ,พนม สุทธิศักดิ์โสภณ, อรินทม์ งามนิยม, ทายาท ศรียาภัย, ศุภิกา
วานิชชัง, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์. 2016. การใช้ความหลากหลายของไลเคนเพื่อบ่งชี้
คุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
12) เพ็ชร สุธิภรณ์ ทายาท ศรียาภัย อรินทม์ งามนิยม ศุภิกา วานิชชัง และกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์.
2016. การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การต้ า นทานสาร
fenoxaprop-p-ethyl ในหญ้ านกชมพู (Echinochloa colona) โดยใช้ เครื่อ งหมาย
โมเลกุล HAT-RAPD. การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย" ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29
กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ตารา/หนังสือ
ไม่มี
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วสท512
วสท531
วสท532
ทล221
ทล223
ทล323
ทล324
ทล327
ทล335
ทล422

ชื่อรายวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อมและจิตวิทยาชุมชน
การพัฒนาสังคมลดแก็สเรือนกระจก
เคมีบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อมและการใช้เครื่องมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สัมมนา 1
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สัมมนา 2

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก
กิจกรรมการจัดการของเสียชุมชน
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
การพัฒนาระบบการจัดการของเสีย
ชุมชนอย่างผสมผสาน ตามบริบท
เอกลักษณ์ชุมชน ต.บ้านแป้ง
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
การพัฒนารูปแบบกระบวนการผลิต
พลังงานทดแทนจากกิจกรรมการ
จัดการของเสียชุมชน ต.บ้านแป้ง
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

แหล่งทุน

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ
/ผู้ร่วมโครงการ)
2555
หัวหน้าโครงการ
2557

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

2557

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

2557

ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail:

อาจารย์ ดร. พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
Mr. Phongthep Hanpattanakit, Ph.D.
อาจารย์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ11318
phongthep@g.swu.ac.th, hanpattanakit@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2548
นศ. บ.
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2549
M.Sc.
Environmental Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2551
(หลักสูตรนานาชาติ)
Ph.D.
Environmental Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2558
(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
- Carbon footprint and carbon society
- Soil and ecosystem respiration
- Greenhouse gas inventory
- Plant Physiology, especially Plant growth and Photosynthesis
- Root dynamic in rice cultivation and forestry
- Carbon cycle in forest and agriculture
- Climate change and Global warming
- Water management in paddy field
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ผลงานทางวิชาการ:
1. บทความวิจัย/บทความวิชาการ
1. Hanpattanakit, P. The Review of Litterfall Production and Decomposition Method in
Carbon Cycle and Effect to CO2 Emission in Tropical Forest, Srinakharinwirot
University (Journal of Science and Technology), 2014. 6(12): 134-146.
2. Hanpattanakit, P., Leclerc, M.Y., Mcmillan, A., Limtong, P., Maegh, J., Panuthai, S.,
Inubushi, K., Chidthaisong, A.. Multiple Time Scale Variations and Controls of
Soil Respiration in a Tropical Dry Dipterocarp Forest, Western Thailand, Plant
and soil, 2015. 390(1): 167-181.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. Hanpattanakit, P. and Chidthaisong. A. Litter Production and Decomposition in Dry
Dipterocarp Forest and their Responses to Climatic Factors. Conference
Proceeding, Oral presentation, GMSARN International conference on SocialEnergy-Environmental Development: SEED towards Sustainability 16-18
November. 2011, Nong Khai province, Thailand. 2012.
2. Sanwangsri, M., Hanpattnakit, P., Towprayoon, S., Mcmillan, A., Leclerc, M., Kasemsap,
P. and Chidthaisong, A.. Effects of Drought Stress Variations on CO2 Exchange
Over Dry Dipterocarp Forest in Western Thailand. Conference Proceeding, Oral
presentation, 4th International Conference on Sustainable Energy and
Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low Carbon Society 3-25
November 2011, Bangkok, Thailand. 2012.
3. Bulsathaporn, A., Hanpattanakit, P., Sanwangsri, M., Towprayoon, S., Inubushi, K.,
Limtong, P. and Chidthaisong, A.. Monitoring Soil CO2 Concentrations and
Assessing Their Effluxes using CO2 Profile Probes in Dry Dipterocarp Forest,
Western Thailand, Conference Proceeding, Oral presentation, 2012 International
Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET). Century Park
Hotel, 26-27 April, 2012, Bangkok, Thailand. 2012.
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4. Hanpattanakit, P., Sanwangsri, M., Chidthaisong. A. and Leclerc, M.. Contribution of
Soil CO2 flux to Ecosystem Respiration in Dry Dipterocarp Forest, Western
Thailand, Poster presentation, 30th Conference on Agricultural and Forest
Meteorology/First Conference on Atmospheric Biogeosciences, 28 May – 1 June,
2012, Boston, USA. 2012.
5. Hanpattanakit, P., Sanwangsri, M., and Chidthaisong. A.. Relationships among Soil
Properties, CO2 Emission and Ecosystem Respiration in Dry Dipterocarp Forest,
Western Thailand, Conference Proceeding, Oral presentation, The 2012
International Conference on Advanced Environmental Science and Technology
(AEST'12), during 26-30 August 2012 at COEX (Convention & Exhibitions) in
Seoul, Korea. 2012.
6. Bumrungbut, J., Hanpattanakit, P*., Buddhaboon, C., Rossopa, B. and Chidthaisong, A..
Dynamics of rice (ORYZA SATIVA L.) root and its growth in a heavy clay soil
under Alternate wetting and drying conditions. Oral presentation in ISC2015
International soil conference: Sustainable uses of soil in Harmony with food
security. 17-20 August 2015. At the regent Cha Am Beach Resort, Phetchaburi,
Thailand. 2015.
7. Hanpattanakit, P., Chidthaisong. A., Sanwangsri, M., Lichaikul N. Improving allometric
equations to estimate biomass and carbon in secondary Dry Dipterocarp Forest.
Oral presentation in Warld Academy of Science, Engineering and Technology
Conference. 3-4 March 2016. At Hotel Miramar, Singapore. 2016.
8. Kaewthongrach R., Sanwangsri M., Kammales S., Varnakovida P., Hanpattanakit P.,
Chidthaisong A. Responses of litter fall and carbon exchange to EI Niño in a
secondary dry dipterocarp forest, western Thailand. Oral presentation in
International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem
Services for the SDGs: Policy and Practice. 27-29 June 2016. At HRH Princess
Maha Chakri Sirindhorn’s, Cha-am, Phetchaburi Province, Thailand. 2016.
9. Jamnongchob A., Junead J., Hanpattanakit P., Sriyapa T. Developing low carbon
cycling toruisum routes to connect the tourists attractions and learning center
on community ways of lives in Lopburi City, Thailand. Oral presentation in the
2016 ICBTS International Tourism Transport and Technology Research
Conference. 15-17 September 2016, Tokyo Japan. 2016.
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10. Jiranut Wattanahemmakorn, Tanakit Sudjarit, Sathaporn Jaiarree, Sukanya Taweekij,
and Phongthep Hanpattanakit*. Soil Respiration in Rubber Tree Plantation under
Imporving Soil Quality by using Biochar. Oral presentation in the GMSARN
International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development
in Greater Mekong Subreginon (GMS). 16-18 November, 2016. At Uchoice Hotel
Kunming, Yunnan, China. 2016.
11. พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ, เผดิมยศ สมทอง, ธนพัฒน์ สงวนให้, ธิติณัฐ แก้วบุญเรือง, จิดาภา น้าแก้ว,
สิริพิชญ์ พรหมสังคหะ, จิตรา ทีนะกุล, สุทธิชา รักชุม, กัลยา จันทร์อ้น. เที่ยวเกาะเกร็ดเสร็จ
แล้ว พอเพียง (Topic: Travelled to KOH KRET, then Reached Sufficiency). มศว วิจัย
ครั้งที่ 8, ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรส
บัวศรี มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ. 2557.
3. ตารา/หนังสือ
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วสท520
วสท531
วสท532
วสท515

ชื่อรายวิชา
นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ
การพัฒนาสังคมลดแก๊สเรือนกระจก
เคมีบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สัมมนา 1
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ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

1. ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้าในการ งบประมาณรายได้คณะ
ปลูกข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยแก๊สเรือน
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
กระจกต่อการตอบสนองของราก ลาต้น ดอก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว
และเมล็ดข้าว
2. การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษา
งบประมาณรายได้คณะ
ศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว
3. ท่องเที่ยวคาร์บอนต่า: แนวทางการจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอาเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
4. ประเมินศักยภาพการเก็บกักและ
ทุนบัณฑิตวิทยาลัย
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสระแก้ว
5. ประสิทธิภาพการจัดการน้าด้วยวิธีแบบ
ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
เปียกสลับแห้งต่อการตอบสนองทาง
สานักงานคณะกรรมการ
สรีรวิทยาและผลผลิตข้าว
วิจัยแห่งชาติ (วช)
6. ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการ
ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรี
ปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอน
นครินทรวิโรฒ
ในสวนยางพารา
7. การพัฒนาเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรี
คาร์บอนต่าเพื่อเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว
นครินทรวิโรฒ
และแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนในเขตเมืองลพบุรี
8. ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการ
งบประมาณแผ่นดิน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการเก็บกัก
คาร์บอนในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด (แผนโครงการ
ชุด)

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
2557

สถานภาพ
หัวหน้าโครงการ

2558

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

2559

ผู้ร่วมวิจัย

2560

ผู้ร่วมวิจัย
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
2560

9. พลวัติของรากและการตอบสนองของ
จุลินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตพริกด้วยถ่าน
ชีวภาพจากซังข้าวโพดในการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัด
10. ต้นแบบการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเกาะ
หมาก จังหวัดตราด

สถานภาพ
หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน

2560

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวสุนีย์ เหมะประสิทธิ์
Miss Sunee Haemaprasith
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
02-649-5000 ต่อ 15564
sunee_hae@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.ม.
กศ.ด.

ชีววิทยา-คณิตศาสตร์
การประถมศึกษา
สถิติการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2520
2543
2525
2533

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสาหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1). วารสาร
วิจัยทางการศึกษา 2559. 10: 11-28.
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2. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, โอภาส สุขหวาน. การประเมินผลการดาเนินงานของ
หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา.
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2558. 9: 1-15.
3. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ , โอภาส สุขหวาน. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาส าหรับ นิส ิต ครูต ามแนวทฤษฎีส รรคนิย ม .
วารสารศรีน คริน ทรวิโ รฒวิจัยและพัฒ นา (สาขามนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์)
2558. 7: (อยู่ระหว่างดาเนินการตีพิมพ์).
4. ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบ STEM รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง อ้อย สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 224-36.
5. ยุพาพันธ์ มินวงษ์, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ , ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ . การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3P) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 210-23.
6. สมควร ไข่ แ ก้ ว , สุ นี ย์ เหมะประสิ ท ธิ์ , ปริน ทร์ ชั ย วิสุ ท ธางกู ร , วนิ ด า ธนประโยชน์ ศั ก ดิ์ ,
กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ . การพัฒ นาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่
เน้ น แหล่ งเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นในจั งหวั ด ภู เก็ ต เพื่ อ ส่ งเสริ ม การรู้ สิ่ งแวดล้ อ มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557.
25: 50-63.
7. เกริก ศักดิ์สุภาพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ประมวล ศิริผันแก้ว, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ, ธีรพงษ์
แสงประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทัศน์และเจตคติวิชา
ฟิสิกส์ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
บูรพา 2557. 25: 37-49.
8. สุนีย์ เหมะประสิท ธิ์. การยกระดับคุณ ภาพการจัดการเรียนรู้ภ ายใต้กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาสาหรับ นิสิต ครูโ ดยการเรีย นรู้แ บบค้น พบ.วารสารศรีน ครนิท ร
วิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2557. 6: 199- 211.
9. Pratoomtong, W., Haemaprasith, S., Boonprakob, M., Choochom, O. Effects of
Science Learning Activity Management based on 4MAT System of the
Sixth Grade Students with Different Learning Styles. Journal of
Education.Khon Kaen University 2012. 35: 67-75.
10. Cojorn, K., Koocharoenpisal, N., Haemaprasith, S., Siripankaew, P. Effects of the
Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and
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Properties of Matter for Seventh Grade Students. Journal of Education
Khon Kaen University 2012. 35: 18-29.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. Haemaprasith, S. Development of Extended Opportunity Schools’ Educational
Quality Emphasizing Knowledge and Moral in Educational Research
Network in The Lower Central Region Group Three Through a Learning
Empowerment Model for Teachers and Administrators (1st – 3rd Year).
International Journal of Arts and Sciences; 2016 May 23-26; The
Universitat Autonoma de Barcelona, Spain; 2016.
2. Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development of An
Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student
Teachers (Phase I). The 1st Srinakharinwirot University International
Conference on Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj
Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University. Bangkok: Faculty
of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,142-44.
3. จันทร์จีรา เทพดนตรี, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาบทปฏิบัติการที่เน้นปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
ยางพารา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคาร
เรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1578-89.
4. จารีพร ผลมูล , สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ , เกริก ศักดิ์สุภาพ. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แบบ STEAM ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3: กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนวังตะกอ
จั ง หวั ด ชุ ม พร. เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 34; 27 มี น าคม 2558; อาคารเรี ย นรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1567-77.
5. อโณทั ย นั น ทสุ น ทร, สุ นี ย์ เหมะประสิ ท ธิ์ , เกริก ศั ก ดิ์ สุ ภ าพ. ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
กระบวนการแก้ ปั ญ หาอย่ างมี วิจ ารณญาณ เรื่ อ ง พั น ธุก รรม ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4. เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิจั ย ระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 34 ; 27 มี น าคม 2558; อาคารเรี ย นรวม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1558-66.
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6. เรณู เบ้าวรรณ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, สุณิสา สุมิรัตนะ. วิจัยปฏิบัติการ : การพัฒนาทักษะทาง
สังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัยและ
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 32 เนื่ อ งในโอกาส 40 ปี บั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย ; 3-5 พ ฤศจิ ก ายน 2557; อาคารบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย มห าวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.
หน้า 253-61.
7. อลิสา ราชวัตร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานด้วยรูปแบบ
IDSPEE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษาแห่ งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บั ณ ฑิตวิทยาลั ย ; 3-5
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2557; อ า ค า ร บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.
หน้า 231-39.
8. เกริก ศักดิ์สุภาพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,ประมวล ศิริผันแก้ว, ธีรพงษ์
แสงประดิษฐ์. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ที่มีต่อความสามารถใน
การแก้ปัญ หาฟิสิกส์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. เอกสารประกอบการประชุม วิช าการเสนอผลงานวิจัยระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย; 2556.
หน้า SS116-24.
9. สมควร ไข่ แ ก้ ว , สุ นี ย์ เหมะประสิ ท ธิ์ , ปริน ทร์ ชั ย วิสุ ท ธางกู ร , วนิ ด า ธนประโยชน์ ศั ก ดิ์ ,
กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตต่อการรู้สิ่งแวดล้อม
ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ไม่ เน้ น วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย. เอกสาร
ประกอบเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณ ฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย; 2556.
หน้า SS108-15.
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10. สุนีย์ เหมะประสิท ธิ์ . การพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การเรีย นรู้ที่เ น้น ความรู้คู่ค วามดีโ ดยใช้
ทฤษฎีส รรคนิย มและทฤษฎีม นุษ ยนิย มส าหรับ นัก เรีย นในระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น (ปีที่ 1-3). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์;
2556. หน้า 33-40.
3. ตารา/หนังสือ
สุน ีย ์ เหมะประสิท ธิ ์ . สถิต ิป ระยุก ต์เ พื ่อ การวิ จ ัย . กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2536.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED331
ED322
ED421
ED491
ELM501
ELM502
ELM552
ELM553
ELM 559

ชื่อรายวิชา
Methodologies for Learning Management
Local Curriculum Development
Methodologies for School-Based Curriculum Development
Teaching Practicum II
Curriculum Development and Educational Quality Assurance
Learning Management and Teachers’ Code of Ethics
Methodology of Science Learning Management and
Assessment
Seminar in Problems and Research of Science Learning
Management
High Order Thinking Development in Science
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5.ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2558 ของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2557 ของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสาหรับนิสิตนักศึกษาครู. ทุน
วิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประจาปี พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
4. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2556 ของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
5. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย
วิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลังการ
เรียนรู้สาหรับครูและผู้บริหาร. ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจาปี
งบประมาณ 2552-2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
6. การประเมินโครงการอาสา และพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2555 ของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
7. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2554 ของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................ ..................................................
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ2554
แบบ 2.1
แบบ 2.2
1.หมวดวิชาบังคับ
7
22
2.หมวดวิชาเลือก
7
10
ปริญญานิพนธ์
36
48
หน่วยกิตรวม
50
80

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ2559
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
6
18
6
6
48
36
48
48
48
72
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การปรับเปลี่ยนรายวิชาหลักสูตร กศ.ด เทียบกับหลักสูตรเดิม
แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
หลักสูตรเดิม
จานวนหน่วยกิตรายวิชา เดิม 14หน่วย
กิต

หลักสูตรใหม่
เหตุผล
ปรับเป็น 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นบังคับ 6 เพื่อให้นิสิตมีเวลาใน
หน่วยกิต และเลือก 6 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์เร็วขึ้น
ปรับจากรายวิชา พื้นฐาน แกน เอก และ เป็นรายวิชาบังคับ และเลือก
ตามคาแนะนาของผู้ประเมิน
เลือก
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
ปรับรายวิชาบังคับ จากเดิม 7 หน่วยกิต ปรับเป็น 6 หน่วยกิต
ปรับหน่วยกิตให้สอดคล้อง
ตัดวิชา
กับเนื้อหาที่ต้องการให้นิสิต
- วษ 611 ประวัติ ธรรมชาติ และ
สามารถได้มาซึ่งหัวข้อ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ออก ปริญญานิพนธ์ บทความ
โดยกาหนดให้เฉพาะผู้ไม่เคยเรียน วิจัยตีพิมพ์ ตามกรอบ
ต้องลงเรียนเป็นวิชาพื้นฐาน
ระยะเวลา ซึ่งเป็นปัญหาที่
ปรับเป็นรายวิชาเลือก 2 วิชา ได้แก่
พบทั้งจากการทาวิจัย
- 751 สัมมนาวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา ประเมินหลักสูตรและ
1(0-2-1)ซึ่งปลี่ยนเป็น สัมมนาการ คาแนะนาจากผู้ประเมิน
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(0-4-2)
หลักสูตร
- วษ 752 สัมมนานวัตกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์1(0-2-1) เดิม ซึ่ง
ปรับเป็น วษ 752 นวัตกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
เพิ่มรายวิชา
- วษ 761 การวิจัยสาหรับนักวิทยา
ศาสตรศึกษา เป็น วษ 761 การวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3)
- วษ 852 สัมมนาวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา (3) 1(0-2-1)
- วษ 853 สัมมนาวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา (3) 1(0-2-1)
157

หลักสูตรเดิม
ปรับชื่อรายวิชาและหน่วยกิตวษ 753
วิทยาศาสตรศึกษาสาหรับประชาชน
2(2-0-4)
ปรับชื่อรายวิชา วษ 754 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนัก
วิทยาศาสตรศึกษา
ปรับชื่อรายวิชา วษ 755 สัมมนา
ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์

-เพิ่มรายวิชาเลือก

เพิ่มรายวิชาเลือกด้านสถิติวิจัย

หลักสูตรใหม่
ปรับเป็น วษ 753 การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)

เหตุผล
ให้มีความทันสมัยตาม
คาแนะนาของผู้ประเมิน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
ปรับเป็น วษ 754 เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยตาม
และการสื่อสารที่ส่งเสริมการรู้
คาแนะนาของผู้ประเมิน
วิทยาศาสตร์
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
ปรับเป็น วษ 755 สัมมนาประสบการณ์ ให้มีความทันสมัย ตาม
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คาแนะนาของผู้ประเมิน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
เพิ่มรายวิชาเลือก ด้านวิทยาศาสตร
ให้ครอบคลุมทุกด้านของ
ศึกษา ดังนี้
วิทยาศาสตรศึกษาและให้มี
- วษ 756การพัฒนาหลักสูตร
ความทันสมัยสอดคล้องกับ
วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
นโยบายการศึกษาชาติ
- วษ 757 การพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์2(1-2-3)
- วษ 758 สะเต็มศึกษา
เพิ่มรายวิชาเลือกด้านสถิติและวิจัย ดังนี้ ให้ครอบคลุมกับความสนใจ
- วษ 762 การวิจัยเชิงประมาณด้าน
และความต้องการของนิสิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ในการทาวิจัย
- วษ 763 การวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตรศึกษา
- วษ 764 การใช้ SPSS ในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา
- วษ 863 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยา
ศาสตรศึกษา
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แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554
หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559
เหตุผล
จานวนหน่วยกิตรายวิชา เดิม 32 หน่วย ปรับเป็น 24 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นวิชา เพื่อให้นิสิตมีเวลาใน
กิตโดยแบ่งเป็นวิชาบังคับ 22 และเลือก บังคับ 18 และเลือก 6
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
10
เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์เร็วขึ้น
ปรับจากรายวิชา พื้นฐาน แกน เอก และ เป็นรายวิชาบังคับ และเลือก
ตามคาแนะนาของผู้ประเมิน
เลือก
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
ตัดรายวิชาบังคับ วษ 511 ความรู้หลักใน ให้นิสิตได้เรียนสัมมนา
วิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตร
เพิ่มขึ้น เพื่อเร่งการได้มาซึ่ง
ศึกษา 4(4-0-8)
หัวข้อปริญญานิพนธ์
ปรับรายวิชาบังคับ 2 ตัว เป็นรายวิชา
เพื่อให้เวลานิสิตได้ค้นคว้า
- วษ 652 การประเมินการเรียนรู้
เลือก
สาหรับการทาปริญญา
วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
นิพนธ์มากยิง่ ขึ้น
- วษ 662 การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสต์ 2(1-2-3) ซึ่งได้
ปรับชื่อรายวิชาเป็น วษ 662 การ
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ปรับชื่อรายวิชา วษ 651 ทฤษฏีและวิจัย ปรับใหม่เป็น วษ 651 การเรียนรู้
จากการประเมินนิสิตเห็นว่า
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ชื่อวิชานี้เน้นวิจัยน่าจะอยู่
หมวดวิจัย ซึ่งเนื้อหาจริง
เน้นการเรียนรู้ไม่ใช่การวิจัย
ปรับรายวิชาและหน่วยกิตวษ 752
ปรับเป็น วษ 752 นวัตกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
สัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1(0-2-1)
ปรับรหัสและจานวนหน่วยกิต รายวิชา ปรับใหม่เป็น วษ 653 ประวัติ ธรรมชาติ เนื่องจากรายวิชาเน้น
วษ 611 ประวัติธรรมชาติ และปรัชญา และปรัชญา 2(1-2-3)
ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
มากกว่าวิทยาศาสตร์ จึง
เปลี่ยนรหัสและหน่วยกิตให้
สอดคล้อง
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554
หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559
ปรับหน่วยกิต รายวิชา วษ 661 สถิติวิจัย เป็น 3 (3-0-6)
ทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)

ปรับเป็นวษ 761 การวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา
เป็น วษ521 ความรู้หลักเคมี

เหตุผล
จากการประเมินนิสิตมีความ
ต้องการเรียนเนื้อหาทาง
สถิติให้มากขึ้น เนื่องจากมี
พื้นฐานน้อย
เพื่อฝึกให้นิสิตได้นาเสนอ
ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร
ศึกษา เป็นการเพิ่มการใช้
สืบค้นและการสังเคราะห์ซึ่ง
เป็นปัญหาของนิสิต
ให้มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา
ให้มีความกระชับ

เป็น วษ 531 ความรู้หลักชีววิทยา

ให้มีความกระชับ

เป็น วษ 541 ความรู้หลักฟิสิกส์

ให้มีความกระชับ

ปรับเป็น วษ654 การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้สาหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปรับให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และความจาเป็นสาหรับนัก
วิทยาศาสตรศึกษา

ปรับชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 751
ปรับเป็น สัมมนาการจัดการเรียนรู้
สัมมนาวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 1(0-2-1) วิทยาศาสตร์ 2(0-4-2)

ปรับรายชื่อวิชา วษ 761 การวิจัยสาหรับ
นักวิทยาศาสตรศึกษา
ปรับชื่อวิชา วษ 521 ความรู้หลักในวิชา
เคมีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
ปรับชื่อวิชา วษ 531 ความรู้หลักในวิชา
ชีววิทยาสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
ปรับชื่อวิชา วษ541ความรู้หลักในวิชา
ฟิสิกส์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
ปรับชื่อรายวิชาและรหัสวิชาวษ 653
การจัดการสื่อและเทคโนโลยีสาหรับนัก
วิทยาศาสตรศึกษา

ปรับชื่อรายวิชาและหน่วยกิตวษ 753
ปรับเป็น วษ 753 การสื่อสาร
วิทยาศาสตรศึกษาสาหรับประชาชน2(2- วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
0-4)
ปรับชื่อรายวิชา วษ 754 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนัก
วิทยาศาสตรศึกษา

ให้มีความทันสมัยตาม
คาแนะนาของผู้ประเมิน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
ปรับเป็น วษ 754 เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยตาม
และการสื่อสารที่ส่งเสริมการรู้
คาแนะนาของผู้ประเมิน
วิทยาศาสตร์
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554
ปรับชื่อรายวิชา วษ 755 สัมมนา
ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559
ปรับเป็น วษ 755 สัมมนาประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-เพิ่มรายวิชาเลือก

เพิ่มรายวิชาเลือก ด้านวิทยาศาสตร
ศึกษา ดังนี้
- วษ 756การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
- วษ 757 การพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์2(1-2-3)
- วษ 758 สะเต็มศึกษา
ปรับเป็น วษ663การวิจัยด้านการจัดการ ให้มีความทันสมัย ตาม
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คาแนะนาของผู้ประเมิน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
เพิ่มรายวิชาเลือกด้านสถิติและวิจัย ดังนี้ ให้ครอบคลุมกับความสนใจ
- วษ 664 การวิจัยด้านการประเมิน และความต้องการของนิสิต
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในการทาวิจัย
- วษ 762 การวิจัยเชิงประมาณด้าน
วิทยาศาสตรศึกษา
- วษ 763 การวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตรศึกษา
- วษ 764 การใช้ SPSS ในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา
- วษ 863 สถิติวิจัยขั้นสูงทางวิทยา
ศาสตรศึกษา

ปรับชื่อรายวิชา วษ 663 การวิจัยด้าน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เพิ่มรายวิชาเลือกด้านสถิติวิจัย

เหตุผล
ให้มีความทันสมัยตาม
คาแนะนาของผู้ประเมิน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558
(มคอ. 7)
ให้ครอบคลุมทุกด้านของ
วิทยาศาสตรศึกษาและให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาชาติ
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