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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  วิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25450091102169 
  ชื่อหลักสูตร   
  ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
       ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Science Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
      ชื่อย่อ: กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Education (Science Education) 
       ชื่อย่อ: M.Ed. (Science Education) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 

- 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  
       หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 
    5.2  ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 
  รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  -  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดย
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560  และจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา 2565 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม  
ครั้งที ่3/2565 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่ 22 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2565 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2565  
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  อาจารย์ผู้สอนหรือนักวิชาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในทุกระดับการศึกษา 
 8.2  นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาหรือการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
หน่วยงานทางการศึกษา เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 8.3  นักวิชาการอิสระด้านวิทยาศาสตรศึกษาหรือการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ หรือการวัดประเมินผล
ทางวิทยาศาสตร์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา วท.บ. (เคมี), 2544 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์ วท.บ. (ฟิสิกส์), 2546 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2547 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล วท.บ. (ฟิสิกส์), 2548 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2549 
คม. (สถิติการศึกษา), 2562 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาวตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
มีการจัดท าแผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติใน 23 ประเด็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัยเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย 
มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย และมีความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และประเด็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวาง
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พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนี้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation-driven Economy) มีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ผลกระทบจากพลวัตของกระบวนการโลกาภิวัตน์ การย้ายขั้ วอ านาจทางเศรษฐกิจ
และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง
การพัฒนาประเทศตามแนวทางนี้ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและนวัตกรรม และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง จากสถานการณ์ข้างต้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ประชาชนไทยมีความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific 
literacy) เทคโนโลยี (Technology literacy) และดิจิทัล (Digital literacy) และมีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

1) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีบทบาทส าคัญในการท าให้โจทย์ท้า
ทายส าคัญของประเทศบรรลุเป้าหมายใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างคน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 2) การสร้างองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสะสมความรู้เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าหรับอนาคต 
และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 3) การ
สร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การพัฒนาระบบ
นิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทาง
สังคม และ 4) การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญ
ส าหรับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศผ่านการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการ
บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563 - 2570 (นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ“เตรียมคนไทย
แห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดย
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สร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” และได้มี
การก าหนดเป้าประสงค์และแพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Platform) เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1) การพัฒนาก าลังคน
และสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3 ) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และลดความเหลื่อมล้ า ในแต่ละแพลตฟอร์มยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และมีชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์มรวม
ทั้งสิ้น 16 โปรแกรม  
   การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ส าคัญในนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อววน. (โปรแกรมที่ 3) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะใหม่ ๆ รองรับอาชีพที่ เปลี่ยนแปล งไปตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการถูกจ้างงาน โดยสนับสนุนโปรแกรมการศึกษา
และการฝึกอบรม ผ่านการศึกษาในระบบปกติ (Formal education) การศึกษานอกระบบ (Informal 
education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Non-formal education) โดยมีประเด็นครอบคลุมถึงการยกระดับ
ระบบพัฒนาความรู้และทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/reskill) และการ
เรียนรู้ผ่านระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) การปรับระบบการศึกษาให้รองรับความ
ต้องการของคนท างาน เช่น การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (National Credit Bank System) การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนแบบระยะสั้นแบบ Nano-degree ในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนามาตรการสนับสนุน
บุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการฝึกอบรมระยะสั้น (Life-long Learning Credit) 
ฐานข้อมูลส าหรับบริหารจัดการการพัฒนาทักษะ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างกลไกพัฒนาทักษะเพ่ือการ
ท างานและใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชนให้มีสมรรถนะที่พร้อมเข้าสู่อาชีพหรือมีทักษะ
ด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับสูงหรือการสร้างธุรกิจในอนาคต  
   จากนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.นี้ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาให้บุคลากรวัยท างานมีทักษะใหม่ 
สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (disruption) 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้ส าหรับทุกคน และการ
ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะแห่งอนาคตโดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม จึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญซึ่งครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาควรจะได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการส่งเสริม
เยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคตเหล่านี้ต่อไป 

  2)  แผน การศึ กษ าแห่ งช าติ  พ .ศ . 2560-2579 ส านั ก งาน เลขาธิ ก ารสภ าการศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนา
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ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มี
คุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และ
ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs 
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 8Cs ได้แก่ ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่า
ทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้(Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) และ 2) เป้าหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ได้แก่ 2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุขีด
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ 2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) จากเป้าหมายทั้ง 5 ประการ มี
ตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน 

 3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2564  
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย 13 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและประกอบไปด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแต่
ละช่วงเวลา 5 ปี การศึกษาเป็นหนึ่งใน 13 ด้านที่ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ โดยเป้าประสงค์ของการ
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ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คือ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริม ธรรมภิบาล ทั้งนี้การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมิได้จ ากัด
เฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานี้ได้ก าหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญไว้จ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบน าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และ 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในการ
ด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ต่อไป 

ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียนเป็นศูนยก์กลางของการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ด้วยการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลั กสู ตร อิ งมาตรฐาน  (Standard-based Curriculum) ไปสู่ ก ารเรียนรู้ ที่ พัฒ นาสมรรถนะผู้ เรียน 
(Competency-based Learning) เป็นส าคัญ ซึ่งจะมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะของผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้จุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน
ระดับประถมศึกษาจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางพหุปัญญาให้หลากหลายตามศักยภาพ 
พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน 
(Problem-based Learning or Project-based Learning) รวมถึงพัฒนาทักษะส าคัญในการเรียนรู้ อัน
ได้แก่ ทักษะทางภาษา ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ มีการวัดและการประเมินผลผู้เรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นชิ้นงาน ผลผลิตเชิงประจักษ์เสริมสร้าง
สมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างงาน สร้าง
นวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะมุ่งต่อยอดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียนสร้างความรู้ระดับความคิดรวบยอดและระดับหลักการ ใช้ความรู้ผลิต
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นทักษะพ้ืนฐานทางการเรียนรู้และการด ารงชีวิต ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลายจะมุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน 
ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้หนึ่งในเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปนี้ก็คือ ครู 
อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
จิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู โดยตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายนี้คือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิง
ระบบ และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ และเจตคติ ค่านิยม 
และคุณลักษณะผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 

ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ก าหนดให้กระทรวง อว. เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักใน
ด้านกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 
2 ด้านย่อย คือ 1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และ 2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  ซึ่งในขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินการปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
เป้าหมายย่อยที่ 2 นี้จะมุ่งเน้นไปที่การติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC & CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อ
การเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์ การวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง 
 ในกิจกรรมการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการ
สนับสนุนการพัฒนาก าลังคน โดยระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
กลไกส าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) 
2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill 
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New-skill โดยทั้งหมดนี้จะต้องมีการด าเนินการทั้งในระดับส่วนกลางและระดับสถาบันอุดมศึกษา ส่วนหนึ่ง
ของขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในระดับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ในกิจกรรมปฏิรูปนี้ ได้แก่ การ
สนับสนุนให้เกิด Active Learning และ CWIE ทั้งระบบ การสนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกัน
วิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคน การพัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro 
Credential พร้อมกับการ พัฒ นาระบบ  Credit Bank ทั้ งภ าย ในสถาบั น อุดมศึ กษาและระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการท างานกับภาคการผลิตและบริการอย่างเข้มข้น
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะที่ภาคการผลิตและ
บริการต้องการ 
 จะเห็นได้ว่าทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีความสอดคล้องกัน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการร่วมกันสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนา สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มวัยเพ่ือให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อม รวมถึงสามารถสร้างงานและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนเข้า
ด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับการศึกษาและทุกช่วงวัย รวมถึงมีทักษะการ
สร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรม ความสามารถในการสร้างผลงานทางวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางวิทยาศาสตรศึกษาให้สามารถท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของประเทศ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร          
  จากยุทธศาสตร์และนโยบายในระดับชาติซึ่งเป็นแผนการพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง สอดคล้อง เชื่อมโยง
กันระหว่างหน่วยงานในระยะยาว และมีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและมี
ทักษะเพ่ือการท างานและใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรมและพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างพลิกผันฉับพลัน 
(Disruption) ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณารายวิชา เนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาในการ
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ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้มีความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ดิจิทัล มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการท างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21  มีความสามารถในการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
รูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (Disruption) มีทักษะด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาวิจัยหรือการ
สร้างงานและรายได้ อันเป็นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการยกระดับประเทศให้สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจบนเวทีระดับโลกได้ นอกจากนั้นแล้วยังเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีบทบาทในการพิจารณา ประเมิน และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยเน้นการผลิตบัณฑิต
ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านศึกษาศาสตร์อย่างลุ่มลึก สามารถออกแบบและจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ เหมาะสมกับบริบทการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ มี
ความสามารถในการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
สามารถน าทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา และกระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตรศึกษาในบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม
และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมในสาขาวิทยาศาสตรศึกษาต่อไปในอนาคต 
      12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ประการ ดังนี้  
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ  
3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม 

4. ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล  
คณะวิทยาศาสตร์ มีพันธกิจ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 

3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

5. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนด Expected Learning Outcomes (ELOs) ส าหรับหลักสูตร
เป็น 3 ข้อ ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์ ดังนี้  
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ELO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้น
ข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตรศึกษา และมีความสามารถในการน าความรู้ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทได้โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมในการวิจัย ซึ่ง เป็นการ
ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ข้อที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และข้อที่ 3 บูรณาการองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

ELO 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิจัย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นข้อมูล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
ในการท าวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสม 
เป็นการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยข้อที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนางานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 

ELO 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาสู่สาธารณะ โดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะสื่อสารและการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน สามารถเป็นผู้น าและผู้
ตามตามบริบทที่ได้รับ เป็นการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ 3 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและ
รับผิดชอบต่อสังคม และพันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์ข้อที่ 3 บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให้ 

มีรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ได้แก่ วษ752 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร่วมสมัย วษ753 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย วษ754 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  สัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้เลือก
เรียนเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาท่ีลุ่มลึกมากขึ้นตามหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่สนใจ 
 13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

มีรายวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือเป็นการปูพ้ืน
ฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย ส าหรับนิสิตในหลักสูตร กศ.ด. แบบ 2.2  ดังนี้ 
หมวดวิชาบังคับ ได้แก่ วษ651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 วษ652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 2 วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ วษ654 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ วษ662 สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา รายวิชาในหมวดเลือกวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ วษ611 หลักการส าคัญทางเคมีส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา วษ612 หลักการส าคัญทางชีววิทยาส าหรับ
วิทยาศาสตรศึกษา วษ613 หลักการส าคัญทางฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา วษ614 หลักการส าคัญทาง
วิทยาศาสตร์โลกส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา วษ615 หลักการส าคัญทางดาราศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 
วษ616 หลักการส าคัญทางวิทยาการค านวณ การออกแบบและเทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา รายวิชา
ในหมวดเลือกวิทยาศาสตรศึกษา ได้แก่ วษ655 การออกแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วษ656 
นวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ วษ657 นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วษ658 นวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1  ปรัชญา 
  ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาในการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
     1.2  ความส าคัญ 
    การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศไทย
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและมีความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันฉับพลัน (Disruption) จากการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจ าเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะในการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้มีความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล มี
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการท างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาวิจัยหรือ
การสร้างงานและรายได้ การมุ่งเน้นในการพัฒนาพลเมืองให้มีสมรรถนะดังกล่าวถือเป็นหน้าที่หลักของ
หน่วยงานด้านการศึกษาที่จะสร้างสมรรถนะเหล่านั้นให้เกิดแก่ประชาชนในชาติ หน่วยงานด้านการศึกษาต้องมี
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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    วิทยาศาสตรศึกษามีหน้าที่ในการส่งเสริมให้พลเมืองในทุกช่วงวัยมีความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง กล่าวคือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
มโนมติหรือแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้
ความรู้ความเข้าใจทั้งสองนั้นในการตัดสินใจในระดับบุคคล สังคม และประเทศชาติ อีกท้ังยังสามารถใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ชีวิตและการท างาน นอกจากนี้วิทยาศาสตรศึกษายังสามารถส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารญาณ มีทักษะที่สอดคล้องกับการ
ท างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนทักษะด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาวิจัยหรือการ
สร้างงานและรายได้ ผู้ที่มีความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันฉับพลันในยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข   
    มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาจึงต้อมีคุณลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตรศึกษาซึ่งเป็นผู้
ที่มีความรอบรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิทยาศาสตรศึกษาอย่างลุ่มลึก สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบทการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรวัยท างานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความสามารถในการสื่อสารและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังต้องสามารถน าทฤษฎี หลักการและแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา รวมถึงกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตรศึกษาใน
บริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 
เพ่ือช่วยพัฒนาสังคมแห่งการเป็นผู้ฉลาดรู้วิทยาศาสตร์และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีคุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
     1) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   2) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิจัย 
   3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาสู่สาธารณะได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย  จิตสาธารณะ และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อนิสิตจบการศึกษา 
     1) ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     2) ELO 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิจัย 
   3) ELO 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาสู่สาธารณะ 
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  1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
   ปีท่ี 1  1) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา 
    2) ออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย และเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา 
    3) สื่อสารองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สู่สาธารณะและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนหรือบริการวิชาการ 
   ปีท่ี 2  1) น าเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและ
จริยธรรมการวิจัย 
    2) ท าปริญญานิพนธ์ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและจริยธรรมการ
วิจัย 
    3) น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ/หรือตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยู่บนฐานข้อมูลวิจัยตามที่ สกอ. ก าหนด 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

2.1 ประเมินผลและติดตามการใช้
หลักสูตร 

2.1.1 ให้นิสิตและอาจารย์
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
2.1.2 น าผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1.3 ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 มคอ. 5 และ มอค. 7 
รายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาและหลักสูตร 
2.1.2 รายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาจากนิสิตและอาจารย์ 
2.1.3 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิตผู้ใช้
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2 จัดท าหลักสูตรปรับปรุง 2.2.1 ท าวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรฉบับร่างจาก
ผลการประเมินและติดตามการใช้
หลักสูตร 

2.2.1 รายงานผลการวิจัย  
 
2.2.2 หลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

2.2.3 ประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.2.4 ปรับปรุงหลักสูตรจากผลการ
วิพากษ์ 

2.2.3 รายงานผลการวิพากษ์
หลักสูตรฉบับร่าง 
2.2.4 หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2.3 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
และวิธีการจัดการเรียนรู้ 

2.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
2.3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้โดย
การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา และ
น าเสนอผลงาน 
2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน
การสอนเป็นทีม 

2.3.1 ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
ที่เก่ียวกับการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
2.3.2 จ านวนอาจารย์และ
กิจกรรมที่เข้าศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 
2.3.3 จ านวนรายวิชาที่สอนเป็น
ทีม 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

  
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ 
           ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้เข้าเป็นนิสิตเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ
ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ หากผู้ที่เข้าศึกษาไม่จบการศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาจะต้องเรียนเพ่ิมในรายวิชาที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1 นิสิตขาดทักษะในการอ่าน วิเคราะห์ และจับประเด็นส าคัญจากบทความวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2.3.2 นิสิตขาดทักษะในการสืบค้นงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 
2.3.3 นิสิตมีข้อจ ากัดในด้านการอ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาอังกฤษ 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดโครงการพัฒนาพ้ืนฐานการอ่านบทความวิจัย 
 2.4.2 จัดโครงการพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลวิจัยบนฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 
 2.4.3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต 
 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

หมายเหตุ การเปิดรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษาอาจจะเปิดรับทั้งแบบในเวลาและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และแนวโน้มของจ านวนผู้สนใจเข้าศึกษาในปีนั้น ๆ 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตรศึกษา 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   
100,000 บาท/คน/ป ี

2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

รวมรายรับ 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 
 2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ยอดสะสม 
1. หมวดการจัดการเรียนการสอน 89,350 89,350 
1.1 หลักสูตรภาษาไทย   
1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภาษาไทย (เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)   
ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที่ 1-6; 1,500 บาท/ช่ัวโมง) 16,200 16,200 
ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที่ 7-15; 750 บาท/ช่ัวโมง) 12,150 28,350 
1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น   
ค่าตอบแทนผูส้อนเท่ากับ 900 บาท/ช่ัวโมง -  
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ   
ค่าตอบแทนผูส้อน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาทต่อช่ัวโมง (ต้องไม่เกิน 180ช่ัวโมง) -  
1.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 18,000 46,350 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 2,000 48,350 
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร 25,000 73,350 
ค่าครุภณัฑ์ที่ต้องใช้ส าหรับนิสติ 16,000 89,350 
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ - 89,350 
อื่น ๆ แล้วแต่หลักสูตร - 89,350 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,787,000 

 

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 22,337.50 111,687.50 
2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (5%) 5,584.38 94,934.38 
2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (5%) 5,584.38 100,518.75 
2.3 ค่าส่วนกลางของคณะหรือค่าสาธารณูปโภค (10%) 11,168.75 111,687.50 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 14,400 126,087.50 
หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์)   
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท/นิสิต 1 คน) 2,500 114,187.75 
3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   
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รายการ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ยอดสะสม 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธห์ลัก (ไมเ่กิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน) 4,000 118,187.75 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกิน 3,000 บาท /นิสิต 1 คน) 3,000 121,187.75 
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 3,000 บาท /นิสิต 1 คน) 3,000 124,187.75 
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน (ไม่เกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 1,500 125,687.75 
3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400 126,087.75 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  33,740 159,827.50 
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450/ปี) 10,900 136,987.50 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000/ปี) 6,000 142,987.50 
4.3 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040/ปี) 2,080 145,067.50 
4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380/ปี) 14,760 159,827.50 
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 39,956.88 199,784.38 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

 
199,784.38 

 
      2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1  หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
                เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
  ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    
 3.1.3  รายวิชา  
1. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 16 หน่วยกิต ดังนี้ 

วษ511 แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
SCE511 Main Concepts in Sciences  
วษ651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-2-1) 
SCE651 Seminar in Science Education Research 1  
วษ652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 1(0-2-1) 
SCE652 Seminar in Science Education Research 2  
วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCE653 History, Nature, and Philosophy of Science  
วษ654 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCE654 Designing Science Learning  
วษ655 การออกแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCE655 Designing Assessment in Science Learning  
วษ661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 
SCE661 Research Methodology in Science Education  
วษ662 สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE662 Basic Statistics for Science Education Research 

 
 

2. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยเลือกกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
สถิติและวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต หรือสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนนอกหลักสูตร นอกส่วนงาน และ
นอกมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
วษ611 หลักการส าคัญทางเคมีส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE611 Essential Principles of Chemistry for Science Education  
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วษ612 หลักการส าคัญทางชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE612 Essential Principles of Biology for Science Education  
วษ613 หลักการส าคัญทางฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE613 Essential Principles of Physics for Science Education  
วษ614 หลักการส าคัญทางวิทยาศาสตร์โลกส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE614 Essential Principles of Earth Sciences for Science 

Education 
 

วษ615 หลักการส าคัญทางดาราศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE615 Essential Principles of Astronomy for Science Education  
วษ616 หลักการส าคัญทางวิทยาการค านวณ การออกแบบและเทคโนโลยี 

ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 
2(1-2-3) 

SCE616 Essential Principles of Computing Science Design and 
Technology for Science Education 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
วษ656 นวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCE656 Science Curriculum Innovation  
วษ657 นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCE657 Science Learning Media Innovation  
วษ658  นวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
SCE658 Science Communication Innovation  
วษ752 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย 2(1-2-3) 
SCE752 Contemporary Science Learning  
วษ753  การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย  2(1-2-3) 
SCE753 Contemporary Science Learning Assessment  
วษ754 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(0-4-2) 
SCE754 Science Learning Experiences  
กลุ่มวิชาสถิติและวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
วษ663 สถิติขั้นกลางส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE663 Intermediate Statistics for Science Education Research  
วษ664 การวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE664 Quantitative Research in Science Education  
วษ665 การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE665 Qualitative Research in Science Education  
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วษ666 การวิจัยเชิงผสานวิธีทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
SCE666 Mixed Methods Research in Science Education  

  
3. หมวดปริญญานิพนธ์ 

ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT691   Master’s Thesis  

           
ความหมายของรหัสวิชา  
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร 
วษ หรือ SCE  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
2. ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขตัวแรก    หมายถึง  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง  หมวดวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง  ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึงหมวดวิชาดังต่อไปนี้ 
    1 หมายถึง เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 
    5  หมายถึง เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    6 หมายถึง เนื้อหาวิชาสถิติและวิจัย 
     9  หมายถึง วิชาปริญญานิพนธ์ 
 
         3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ  

วษ511 แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

วษ651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-2-1) 

วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

วษ654 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

วษ661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา    3(2-2-5) 

 รวม 11 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  

วษ655 การออกแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

วษ662  สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 

 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  

วษxxx วิชาวิทยาศาสตรศึกษา 2(x-x-x) 

วษxxx วิชาวิทยาศาสตรศึกษา  2(x-x-x) 

วษxxx วิชาวิทยาศาสตร์ 2(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วษ652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 1(0-2-1) 

 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)  

วษxxx วิชาสถิติและวิจัย 2(x-x-x) 

 ปริญญานิพนธ์  

ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ รายวิชา ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ให้ลงทะเบียนหน่วยกิตตามดุลพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมกับนิสิต ทั้งนี้ต้องให้ครบ 12 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 
   วษ511 แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
   SCE511 Main Concepts in Sciences 
   วิเคราะห์แนวคิดที่ส าคัญและแนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน บูรณาการแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์หรือสถานการณ์
ที่เป็นประเด็นสนใจในปัจจุบัน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่นิสิต
สนใจ 
   Analyze main concepts and misconceptions in physical and life sciences in daily life; 
Integrate main concepts in sciences to analyze and explain the current interesting issues of 
phenomena or situations; Design learning activities and implement in the context of 
students’ interest 

วษ651   สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1     1(0-2-1) 
   SCE651   Seminar in Science Education Research 1 
   สืบค้นและสังเคราะห์การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา ระบุตัวแปร ค าถามวิจัย ที่มาและความส าคัญของการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ ทบทวนวรรณกรรมตัวแปร
ในหัวข้อที่สนใจ 
   Search and synthesize research in science education; Analyze trends of research 
studies in science education; Identify the variables, research questions, backgrounds and 
significants of an interested research topic; Review literature about the variables in an 
interested research topic 
   วษ652   สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2     1(0-2-1) 
   SCE652   Seminar in Science Education Research 2 
   พัฒนาร่างบทความวิจัยส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือบทความวิชาการต่อเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ น าเสนองานวิจัยสู่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
  Develop a draft of a research article for publishing in academic journals or in the 
proceeding of academic conferences; Present a research study to public in English language 
    วษ653   ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์    2(1-2-3) 
    SCE653  History, Nature, and Philosophy of Science 
    ศึกษาประวัติ ปรัชญา และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติ ปรัชญา 
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ศึกษาการจัดการเรียนรู้และประเมินธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่นิสิตสนใจ 
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        Study history, philosophy, and nature of science; Analyze interrelation between 
history, philosophy and nature of science; Study learning and assessment of the nature of 
science; Apply in science learning according to the area and level of students’ interest 
    วษ654   การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    2(1-2-3) 
    SCE654  Designing Science Learning 
    ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่นิสิตสนใจ 
    Study theories, approaches, and techniquies of science learning; Design science 
learning according to the area and level of students’ interest 

วษ655   การออกแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   2(1-2-3) 
    SCE655      Designing Assessment in Science Learning 
    ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญทางการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งการประเมินเพ่ือ
การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา และเพ่ือการสรุปผล สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลในเรื่องและระดับที่นิสิตสนใจ 
    Study theories and main concepts in assessments of science learning including 
assessment for learning, as learning, and of learning; Synthesize processes for the 
development of assessment tools; Design assessment tools in the topic and level of 
students’ interest 
    วษ661  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา     3(2-2-5) 
    SCE661   Research Methodologies in Science Education 
    ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนทัศน์การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา ออกแบบและน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาที่สอดคล้องกับค าถาม
วิจัยที่สนใจ 
    Study and analyze research paradigms, research ethics, research methodologies in 
science education research; Design and present a research methodology in science 
education related to the interested research questions  
     วษ662   สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3)
   SCE662  Basic Statistics for Science Education Research 
    ศึกษาแนวคิดและหลักการของสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เลือกใช้สถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
    Study concepts and principles of descriptive and inferential statistics used in science 
education research, hypothesis testing, parameter estimation, t-test, analysis of variance, 
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correlation analysis; Use statistical software for data analysis; Select statistics in science 
education research 
หมวดวิชาเลือก 
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
    วษ611  หลักการส าคัญทางเคมีส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา   2(1-2-3)
   SCE611  Essential Principles of Chemistry for Science Education 
    วิเคราห์แนวคิดที่ส าคัญ แนวคิดที่คลาดเคลื่อน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับอนุภาคและชนิดของสาร ปฏิกิริยาเคมี พลังงานทางเคมี และสารในชีวิตประจ าวัน น าไปใช้ในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาในหัวข้อที่นิสิตสนใจ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
   Analyze essential concepts, misconceptions, and science process skills in particles 
and types of substances, chemical reactions, chemical energy, and substances in everyday 
life; Apply for science education research study in the topic of students’ interest; Creatively 
communicate in various forms 

วษ612   หลักการส าคัญทางชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
    SCE612  Essential Principles of Biology for Science Education 
    วิเคราห์แนวคิดที่ส าคัญ แนวคิดที่คลาดเคลื่อน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการในการด ารงชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ น าไปใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในหัวข้อที่นิสิตสนใจ 
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
    Analyze essential concepts, misconceptions, and science process skills in structure 
and process of life, genetic inheritance, evolution and biodiversity, and ecology; Apply for 
science education research study in the topic of students’ interest; Creatively communicate 
in various forms 
    วษ613   หลักการส าคัญทางฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
    SCE613  Essential Principles of Physics for Science Education  
    วิเคราห์แนวคิดที่ส าคัญ แนวคิดที่คลาดเคลื่อน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับแรง มวล กฏการเคลื่อนที่ และพลังงาน น าไปใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในหัวข้อที่นิสิต
สนใจ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
    Analyze essential concepts, misconceptions, and science process skills in force, mass, 
laws of motion, and energy; Apply for science education research study in the topic of 
students’ interest; Creatively communicate in various forms 
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วษ614   หลักการส าคัญทางวิทยาศาสตร์โลกส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา  2(1-2-3) 
    SCE614  Essential Principles of Earth Sciences for Science Education 
    วิเคราะห์แนวคิดที่ส าคัญ แนวคิดที่คลาดเคลื่อน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยา หิน แร่ สภาพภูมิอากาศ และธรณีพิบัติภัย น าไปใช้ในการวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษาในหัวข้อที่นิสิตสนใจ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
    Analyze essential concepts, misconceptions, and science process skills in geological 
processes, rocks, minerals, climate system, and geohazard; Apply for science education 
research study in the topic of students’ interest; Creatively communicate in various forms 

วษ615   หลักการส าคัญทางดาราศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา  2(1-2-3) 
    SCE615  Essential Principles of Astronomy for Science Education 
    วิเคราห์แนวคิดที่ส าคัญ แนวคิดที่คลาดเคลื่อน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการก าเนิดเอกภพ ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การน าไปใช้ในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาในหัวข้อที่นิสิตสนใจ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
    Analyze essential concepts, misconceptions, and science process skills in formation 
of universe, planets, stars and astronomical phenomena; Apply for science education 
research study in the topic of students’ interest; Creatively communicate in various forms 

วษ616   หลักการส าคัญทางวิทยาการค านวณ การออกแบบและเทคโนโลยี            2(1-2-3) 
        ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา   
    SCE616  Essential Principles of Computing Science Design and Technology  
         for Science Education 
    วิเคราห์แนวคิด ทักษะและกระบวนการที่ส าคัญทางวิทยาการค านวณ การออกแบบและเทคโนโลยี  
การน าไปใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในหัวข้อที่นิสิตสนใจ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
    Analyze essential concepts, skills and process in computing science design and 
technology; Apply for science education research in the topic of students’ interest; 
Creatively communicate in various forms 
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
    วษ656   นวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์     2(1-2-3) 
    SCE656   Science Curriculum Innovation 
    วิเคราะห์พัฒนาการของกรอบมาตรฐานและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ สังเคราห์
นวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ พัฒนาและใช้หลักสูตรในบริบทต่าง ๆ 
    Analyze the development of the standard frameworks and science curriculums in 
Thailand and other countries; Synthesize science curriculum innovations; Develop and 
implement curriculums in various contexts 
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วษ657   นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     2(1-2-3) 
    SCE657  Science Learning Media Innovation 
    วิเคราะห์พัฒนาการของสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อดีข้อจ ากัดของสื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ สืบค้นและสังเคราห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาขาและระดับที่นิสิตสนใจ 
    Analyze the development of science learning media; Analyze of advantages and 
limitations of various forms of science learning media; Search and sysnthesize research 
related to science learning media innovation; Apply science learning media to use in the 
area and level of students’ interest 
    วษ658  นวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์     2(1-2-3) 
    SCE658  Science Communication Innovation 
    วิเคราะห์พัฒนาการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ หลักการและวิธีการในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
รูปแบบต่าง ๆ ออกแบบและสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ โดยค านึงถึงทัศนคติและการรับรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ของประชาชนในสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
    Analyze the development of science communication, Principles and methods for 
science communication in various forms, Design and communicate science to the public in a 
consideration of the science attitudes and perceptions of citizen in the society creatively 
     วษ752   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย     2(1-2-3) 
    SCE752  Contemporary Science Learning 
    วิเคราะห์แนวคิด หลักการ แนวทาง รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในความสนใจ  
ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติและนานาชาติ ประยุตก์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
บริบทและระดับที่นิสิตสนใจ 
    Analyze concepts, principles, approaches, models of science learning that being in 
the interest, up–to–date, and in line with national and international education policies; 
Apply in science teaching and learning according to the context and level of students’ 
interest 
    วษ753  การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย    2(1-2-3) 
    SCE753  Contemporary Science Learning Assessment 
   วิเคราะห์แนวคิด หลักการ แนวทาง รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในความสนใจ  
ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติและนานาชาติ ประยุกต์ใช้ในการประเมินการเ รียนรู้
วิทยาศาสตร์ในบริบทและระดับที่นิสิตสนใจ  
   Analyze concepts, principles, approaches, models for science learning assessments that 
being in the interest, up–to–date, and in line with national and international education 
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policies; Apply in science learning assessment according to the context and level of 
students’ interest 
    วษ754  ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    2(0-4-2) 
     SCE754  Science Learning Experiences 
    ฝึกประสบการณ์ในการสอน การนิเทศ การสังเกตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ สู่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ 
    Practice experience in teaching, supervising, observing the science teaching and 
learning; Present and exchang experiences in various forms to the public creatively 
    กลุ่มวิชาสถิติและวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
    วษ663   สถิติขั้นกลางส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
    SCE663  Intermediate Statistics for Science Education Research 
    ศึกษาแนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์การถดถอย ความแปรปรวนหลายตัวแปร ความ
แปรปรวนแบบวัดซ ้า องค์ประกอบเชิงส ารวจ องค์ประกอบเชิงยืนยัน และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ใช้โปรแกรม
ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เลือกใช้สถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
    Study concepts and principles of regression analysis, multivariate analysis of variance, 
repeated measures analysis of variance, exploratory and confirmatory factor analysis, and 
nonparametric statistics; Use statistical software for data analysis; Select statistics in science 
education research 
    วษ664    การวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยาศาสตรศึกษา    2(1-2-3) 
     SCE664   Quantitative Research in Science Education 
    ศึกษาแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ ความเที่ยงตรงภายในและภายนอกของการวิจัย  การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล จรรยานักวิจัย จริยธรรมวิจัย และ
การน าเสนอผลการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยาศาสตรศึกษา  สืบค้นและสังเคราะห์งานวิจัยเชิง
ปริมาณทางวิทยาศาสตรศึกษา  ประยุกต์ใช้ในการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ 
   Study research designs in quantitative research methodology, internal and external 
validity of research, sampling methods, data collection, data analysis and interpretation, 
code of conducts, research ethic, and representation of research results in quantitative 
science education research; Search and synthesize quantitative research in science 
education; Apply to use in an interested research topic 
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วษ665   การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตรศึกษา    2(1-2-3) 
   SCE665  Qualitative Research in Science Education 
   ศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของการวิจัย การก าหนดผู้เข้าร่วม
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล จรรยานักวิจัย จริยธรรมวิจัย และการ
น าเสนอผลการวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตรศึกษา สืบค้นและสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา  ประยุกต์ใช้ในการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ 
   Study research designs in qualitative research methodology, trustworthiness of 
research, participant identification, data collection, data analysis and interpretation, code of 
conducts, research ethics, representation of research results in qualitative science education 
research; Search and synthesize qualitative research in science education; Apply to use in an 
interested research topic 
    วษ666 การวิจัยเชิงผสานวิธีทางวิทยาศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
    SCE666 Mixed Methods Research in Science Education 
    ศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการวิจัยเชิงผสานวิธี ความน่าเชื่อถือของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล จรรยานักวิจัย จริยธรรมวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัยในการวิจัย
เชิงผสานวิธีทางวิทยาศาสตรศึกษา สืบค้นและสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสานวิธีทางวิทยาศาสตรศึกษา  
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ 
    Study research designs in mixed-method research methodology, reliability of 
research, data collection, data analysis and interpretation, code of conducts, research ethics, 
and representation of research results in mixed-method science education research; Search 
and synthesize qualitative research in science education; Apply to use in an interested 
research topic 
 
หมวดปริญญานิพนธ์ 
 ปพท691  ปริญญานิพนธ์ส าหรับปริญญาโท                                         12  หน่วยกิต 
 GRT691  Master’s Thesis 
 
  



 30 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวชิา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา วท.บ. (เคมี), 2544 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ วท.บ. (ฟิสิกส์), 2546 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2547 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล วท.บ. (ฟิสิกส์), 2548 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2549 
คม. (สถิติการศึกษา), 2562 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

              
  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวชิา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา วท.บ. (เคมี), 2544  
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ วท.บ. (ฟิสิกส์), 2546 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2547 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล วท.บ. (ฟิสิกส์), 2548 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2549 
คม. (สถิติการศึกษา), 2562 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  
ชัยวิสุทธางกูร 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2531 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534 
Ph.D. (Cell Biology), 2541 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
University of Connecticut, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5 รศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม วท.บ. (ชีววิทยา), 2546 
M.sc. (Biological Sciences), 2549 
Ph.D. (Life Sciences), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Kanazawa University, Japan 
Kanazawa University, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

6 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ ์ สพ.บ., 2538 
Ph.D. (Neuroscience), 2543 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Iowa State University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

7 ผศ.ดร.กัญจน์  ศิลป์ประสิทธิ ์ วท.บ. (ชีวเคมี), 2544 
วท.ม. (ชีวเคมี), 2548 
ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม), 2552 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวชิา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

8 ผศ.ดร.ปณิธาน  วนากมล B.S. (Materials Science and Engineering), 
2543 
Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), 2549 

Cornell University, USA 
 
Massachusetts Institute of 
Technology, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

9 ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ วท.บ. (สัตววิทยา), 2550 
วท.ม. (ชีววิทยา), 2553 
วท.ด. (ความหลากหลายทางชวีภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ์), 2556 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

xxxxxxxxxxxxx 

10 ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล วท.บ. (ฟิสิกส์), 2542 
วท.ม. (ฟิสิกส์), 2547 
ปร.ด. (ฟิสิกส์), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

11 ผศ.ดร. พงษ์เทพ  
หาญพัฒนากิจ 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ), 2548 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์), 2549 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 2551 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 2558 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

xxxxxxxxxxxxx 

12 อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2544  
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2554  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

13 อ.ดร.ณวรา สีที วท.บ. (เคมี), 2549 
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

14 อ.ดร.ศุภิกา  วานิชชัง วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม), 2540 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 2544 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 2554 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

15 อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ วท.บ. (ชีววิทยา), 2551 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2557 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

           
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ หรือการพัฒนาการประเมินการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อที่นิสิตสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้
กระบวนการท าปริญญานิพนธ์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นิสิตมีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการส ารวจเอกสารวิจัย ก าหนด
ปัญหาวิจัย สืบค้นข้อมูลวิจัย เขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบและด าเนินการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม
หลักจริยธรรมวิจัย ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
     5.3  ช่วงเวลา  
 นิสิตเริ่มท าปริญญานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ของปีการศึกษาท่ี 2 
      5.4  จ านวนหน่วยกิต   
  12 หน่วยกิต 
      5.5  การเตรียมการ  
  5.5.1 มีการแจ้งให้นิสิตทราบถึงระเบียบ ในการยื่นขอเสนอเค้าโครงวิจัย ช่วงเวลาการยื่นขอสอบ
ปากเปล่า และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา 
  5.5.2 นิสิตจะได้รับค าแนะน าในการท าปริญญานิพนธ์ผ่านการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งด้าน  
วิทยาศาสตรศึกษาและวิจัย เพ่ือช่วยให้นิสิตได้ค าถามวิจัยและที่มาและความส าคัญของานวิจัยที่ชัดเจน 
  5.5.3 นิสิตชั้นปีที่ 1 จะได้รับค าปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์จากที่ปรึกษาทางวิชาการตลอด
ระยะเวลาทีศึกษารายวิชา 
  5.5.4 เมื่อสิ้นสุดการศึกษารายวิชา นิสิตจะได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาทางวิชาการในการ
พิจารณาที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
  5.5.5 นิสิตเสนอชื่อที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการต่อ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
  5.5.6 เมื่อที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เห็นชอบให้นิสิตเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ให้นิสิต
ด าเนินการขอสอบเค้าโครงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 
  5.5.7 ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการท าปริญญานิพนธ์ 
      5.6  กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันประเมินหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากเอกสารแนวคิดตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด 
  5.6.2 คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือกรรมการสอบปากเปล่า จะท าการ
ประเมินจากเอกสารเค้าโครงวิจัยหรือรายงานการวิจัย และการน าเสนอของนิสิตโดยยึดตามระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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  5.6.3 ระหว่างด าเนินการวิจัยนิสิตจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าของการท า
ปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะการสื่อสารทาง
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการต่างประเทศ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตได้น าเสนอผ่านการพูดและการ

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านการเขียนบทความวิชาการเป็น

ภาษาอังกฤษ 
4) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมน าเสนอส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ในงาน

ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษาระดับนานาชาติหรือชาติที่มีการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

2. สมรรถนะของหลักสูตร  
มีแนวคิดหลักทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ความรู้เชิงลึกทาง
วิทยาศาสตรศึกษา ทักษะใน
สืบค้น สังเคราะห์งานวิจัย 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
แก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร
ศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์และ
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ วิทยา
ศาสตรศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยที่ลุ่มลึก 

2) จัดกิจกรรมให้นิสิตได้วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางด้านวิทยา
ศาสตรศึกษาเพ่ือน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

3) จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร
ศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบริบทของตนเอง 

4) จัดกิจกรรมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและเป็นผู้น า
กิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและ 1) สอดแทรกคุณธรรม 1) ประเมินการมีจรรยาบรรณ
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
1.2 เป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
นักวิจัยในรายวิชาที่เก่ียวข้อง
รวมถึงการท าปริญญานิพนธ์ 
2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
แสดงออกซ่ึงการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นักวิจัยในรายวิชาการท าปริญญา
นิพนธ์และการได้รับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2) ประเมินการประพฤติปฏิบัติที่
เป็นแบบอย่างที่ดีตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ท างานในรายวิชาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

 
 2.  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 อธิบายแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีของวิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้ 
2.2 อธิบายแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีที่ส าคัญทางวิทยา
ศาสตรศึกษาอย่างถ่องแท้ 
2.3 อธิบายแนวคิดและหลักการ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา
และระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร
ศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์คอยให้
ค าชี้แนะเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนวิเคราะห์วิพากษ์งานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา  
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
แก้ปัญหาตามบริบทและระดับที่
สนใจ 
4) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตทีเ่น้นการฝึกปฏิบัติ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
แก้ปัญหาตามบริบทและระดับที่
สนใจ 

1) ประเมินความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา 
และระเบียบวิธีวิจัยจากการสอบ 
การน าเสนอ รายงาน ชิ้นงาน 
ฯลฯ 
2) ประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยา
ศาสตรศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษาในการ
แก้ปัญหาจากงานที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชา กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสิตและปริญญา
นิพนธ์ 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์และวิทยา
ศาสตรศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สังเคราะห์องค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยา
ศาสตรศึกษา จากผลงานวิจัย
และเอกสารทางวิชาการ 
3.3 วางแผน ออกแบบ และ
ด าเนินการวิจัยทางด้านวิทยา
ศาสตรศึกษาตามบริบทและ
ระดับท่ีสนใจเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
ที่เน้นให้นิสิตได้วิเคราะห์ 
ประเด็นหรือปัญหาที่ส าคัญทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร
ศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้า
งานทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพื่อสังเคราะห์องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตรศึกษา 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์และ
ฝึกปฏิบัติในการวางแผน 
ออกแบบ และด าเนินการวิจัย
ด้วยตนเอง 

1) ประเมินการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหา สังเคราะห์องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร
ศึกษาจากการน าเสนอ รายงาน 
ผลงาน และปริญญานิพนธ์ 
2) ประเมินการวางแผน ออกแบบ 
และด าเนินการวิจัยทางด้านวิทยา
ศาสตรศึกษาจากการปฏิบัติ 
รายงาน และปริญญานิพนธ์  
 
  

 
 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 
 
 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและแสดงออกถึง
ความเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม

1) จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริงให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ได้แสดงบทบาทการเป็น

1) ประเมินความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ
และจิตสาธารณะจากการสังเกต
การท ากิจกรรมในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน 
2) ประเมินประสิทธิภาพของ
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ตามโอกาส 
 
4.3 มีความรับผิดชอบในงานของ
ตนเอง มีจิตสาธารณะ และ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 

ผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
3)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานของ
ตนเอง ตระหนักรู้หน้าที่ทั้งต่อตนเอง
และส่วนรวม และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีบทบาทในการบริการ
วิชาการของหน่วยงาน 

การท างานกลุ่มและความ
รับผิดชอบ จากการส่งงานตาม
ก าหนดเวลา และผลงาน  
 
 

  

 
 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 จัดกระท าและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพ่ือสรุปและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การค้นคว้า วิจัย ได้อย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน  
5.3 สื่อสารและน าเสนอข้อมูลเชิง
วิชาการได้อย่างถูกต้อง ด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการจัดกระท า
และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การสรุป
ผลการวิจัยที่ถูกต้อง 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและเลือกรับ
ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน  
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้สื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม 
4) ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วม

1) ประเมินการจัดกระท าและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพจากการปฏิบัติ 
บทความวิจัย รายงาน และ
ปริญญานิพนธ์   
2) ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากรายงานผล
การศึกษาค้นคว้าและปริญญา
นิพนธ์ 
3) ประเมินการสื่อสารและการ
น าเสนอ จากการปฏิบัติในและ
นอกชั้นเรียน การเข้าร่วม
น าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
และผลงานตีพิมพ์ 

  



 37 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

น าเสนอผลงาน และตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย 
1.2 เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 อธิบายแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของวิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
2.2 อธิบายแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญทางวิทยาศาสตร
ศึกษาอย่างถ่องแท้ 
2.3 อธิบายแนวคิดและหลักการ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษาและ
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร
ศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร
ศึกษา จากผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ  
3.3 วางแผน ออกแบบ และด าเนินการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร
ศึกษาตามบริบทและระดับที่สนใจเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงออกถึงความ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 
4.3 มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง มีจิตสาธารณะ และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือ
สรุปและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตรศึกษา 
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า วิจัย ได้อย่างเหมาะสม
และรู้เท่าทัน  
5.3 สื่อสารและน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง ด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 ● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาบังคับ                

วษ511 แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์  
 

● ● 
  

● ● ○ 
 

○ ● ● 
 

○ ● 

วษ651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● 
 

● ● 

วษ652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรชัญา
วิทยาศาสตร ์

● 
 

● ○ 
 

● ○ ● 
 

○ ● ● 
 

● ● 

วษ654 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ○ ● ○ ●  ● ○ ●  ○ ● ●  ● ● 
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รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วิทยาศาสตร ์

วษ655 การออกแบบการประเมินการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

○ ● ○ ● 
 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 

วษ661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 

● ○ 
  

● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● 

วษ662 สถิติพืน้ฐานส าหรับการวิจยัทาง 
วิทยาศาสตรศึกษา 

○ ● 
  

● ○ 
 

● 
 

○ ○ ● ● ● ● 

หมวดวิชาเลือก                

กลุ่มวชิาเลือกวิทยาศาสตร์                

วษ611 หลักการส าคัญทางเคมีส าหรับ 
วิทยาศาสตรศึกษา 

 
● ● 

  
● ● ○ 

 
○ ● ● 

 
○ ● 

วษ612 หลักการส าคัญทางชีววิทยาส าหรับ 
วิทยาศาสตรศึกษา 

 
● ● 

  
● ● ○ 

 
○ ● ● 

 
○ ● 

วษ613 หลักการส าคัญทางฟิสิกสส์ าหรับ 
วิทยาศาสตรศึกษา 

 
● ● 

  
● ● ○ 

 
○ ● ● 

 
○ ● 

วษ614 หลักการส าคัญทางวิทยาศาสตร์โลก
ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา    

 
● ● 

  
● ● ○ 

 
○ ● ● 

 
○ ● 

วษ615 หลักการส าคัญทางดาราศาสตร์
ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 

 
● ● 

  
● ● ○ 

 
○ ● ● 

 
○ ● 

วษ616 หลักการส าคัญทางวิทยาการค านวณ  
การออกแบบและเทคโนโลย ี

 
● ● 

  
● ● ○ 

 
○ ● ● 

 
○ ● 
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รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 ความรู้ ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา                  

วษ656 นวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร ์
 

● ● ●  ● ● ●  ○ ○ ●  ● ● 

วษ657 นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

● ● ●  ○ ● ●  ● ● ●  ● ● 

วษ658 นวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ○ ● ○ ●  ○ ○ ●  ● ● ● ○ ● ● 

วษ752 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
ร่วมสมัย 

○ ● ○ ●  ● ○ ● ○ ○ ● ●  ● ● 

วษ753 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร่วมสมัย 

○ ● ○ ●  ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ 

วษ754  ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 ● ○ ●  ● ● ○ ○ ● ● ●  ○ ● 

กลุ่มวชิาเลือกสถิติและวิจัย                

วษ663 สถิติขั้นกลางส าหรับการวจิัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 

○ ●  ○ ● ○  ●  ○ ○ ● ● ● ● 

วษ664 การวิจัยเชิงปริมาณทางวทิยา 
ศาสตรศึกษา    

● ○  ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

วษ665 การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยา 
ศาสตรศึกษา 

● ○  ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ●  ● ○ 

วษ666 การวิจัยผสานวิธีทางวิทยา 
ศาสตรศึกษา 

● ○  ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
(ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ขณะนิสิตก าลังศึกษา 
 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา 
ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
โดยนิสิต มาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

• ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
(ภาคผนวก ก) และนิสิตต้องมีคุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้ 
  3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ฯ โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจได้
เข้ารับฟังได ้
  3.2 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.3 ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) ดังกล่าว 
   โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมของหลักสูตร ดังนี้ 
    เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจัดขึ้นส าหรับนิสิต ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ต่อภาคการศึกษา ตามระยะเวลาในแผนการศึกษาของหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็น
ครู ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียน
การสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง  
 2.  หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
 3.  หลักสูตรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรือจัด
ให้สอน ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 
 4.  หลักสูตรก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและ
ติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 1.  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ระบบ สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง  

 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ  
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  
 2.  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/
วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร ดังนี้  

 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาขั้น
ต่ า ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
2. บัณฑิต 

- มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้ครอบคลุมผล
การเรียนรู้ ที่เทียบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่ส าเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะท้อนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา 
 
3. นิสิต 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
คุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นิสิต
มีความพร้อม ในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถ และ
ศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างจิตส านึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  สังคม และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นิสิต โดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้ 
 - หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน 
และ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการ ประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 
4. อาจารย ์
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถ ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้
เกี่ยวกับ หลักการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลใน การเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนา
อาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK 
Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย 
การบริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 
 - มีการก ากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 
ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education)  และสอดคล้อง
กับความ ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้ เชิงรุก  (Active 
Learning) ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้และ
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ท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน การฝึกงาน และการวิจัย 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และ วัฒนธรรม 
 - มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือ
เนื้อหา ที่สอน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้  
 - มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินและ
การ ตัดสินผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จ าเป็น ต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดได้ (หลักสูตรขยายความสิ่งสนับการเรียนรู้เพิ่มเติม)  
 - มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2565 

ปีที่ 2 
2566 

ปีที่ 3 
2567 

ปีที่ 4 
2568 

ปีที่ 5 
2569 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
       การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
       หลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
       สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
       ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
       ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
       ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
       และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอน 
       ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2565 

ปีที่ 2 
2566 

ปีที่ 3 
2567 

ปีที่ 4 
2568 

ปีที่ 5 
2569 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7  
       ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
       ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
       ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน  
       หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
       ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า 
       ด้านการจัดการเรยีนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
       และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
         การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ทีม่ีต่อ 
         คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่  
         เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - ✓ ✓ ✓ 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม  
 1.1.2 มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การ
มีส่วนร่วมใน การท ากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การน าเสนองาน การประเมินชิ้นงาน 
ผลงาน รายงาน หรือการสอบ 
 1.1.3 มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาทิ 
ผู้สอน ผู้เรียน  
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดย
นิสิต 
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 1.2.2 การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนหรือทีมผู้สอนในทุกรายวิชาจะสะท้อนผลกล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผลในแต่ละคาบและภาพรวมที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 3 และสะท้อนแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาจากผลการประเมินโดยนิสิต และรายงานใน มคอ. 5 หลังจบภาคการศึกษา 
 1.2.3 การประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผล
การประเมินของนิสิต การประเมินของอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับผลการเรียน เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชา และภาพรวม เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ความต้องการของนิสิต และรายงาน มคอ. 7 รวมถึงการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 1.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและ
ภายนอก  
มหาวิทยาลัย 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอน
แต่ละปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ประกอบด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 2.2 หลักสูตรมีการท าวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นิสิต คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.3 คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรในทุกปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้
ประเมินที่เป็นนิสิตชั้นปีสุดท้าย ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
 2.4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรทุกปี ตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และหลักสูตรจะได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน เพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรในปีถัดไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 (ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

3.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่  7 ข้อ  7 โดยคณ ะกรรมการประเมิ นอย่ างน้ อย  3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
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3.2 ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตัว
บ่งชี้การก ากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบ ที ่1)  

3.3 ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.7 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือทราบปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และน าสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ
ด าเนินงาน ของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ซ  แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และทิศทางของสังคม 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์ของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 
โดยมีการสอบถามผู้ทงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ ข้าราชการบ านาญ อดีตคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
3. ดร.ชลฤทัย ทวีแสง ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

สพฐ. 
4. ดร.กรรณิการ์ เฉิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ปรัชญาของหลักสูตร 
เพิ่มค าข้างหน้า ดังนี ้
หลักสตูร ผลิต .............. (ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความ
ครบว่าใครผลติ) 

คงเดิม เนื่องจาก จากการศึกษาปรัชญา
ของหลักสูตรส่วนใหญม่ักขึ้นต้น
ด้วยค ากริยา  

วัตถุประสงค์หลักสูตร 
เพิ่มค าหน้าวัตถุประสงค์แต่ละข้อ เพื่อให้
ทราบว่าใครสามารถท า “เพื่อให้นสิิตสามารถ
......” 

ปรับเป็น 
เพิ่มข้อความเกริ่นน า ว่า “เพื่อให้นิสิต......” 
ก่อนหน้าวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 และ 3 เสนอให้เปลี่ยนค า
ว่า “ของตนเอง” ดูมีความจ าเพาะมากไป 
เช่น กรณีที่นิสติไมไ่ด้ปฏิบัติการวิจยัในช้ัน
เรียนเท่านั้น 

ปรับเป็น  
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตรศึกษาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทท่ีสนใจได้อย่างเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ข้อ 4 ควรพิจารณาแยกข้อ ใน
เรื่อง 1) การถ่ายทอดสู่สาธารณะได้อย่าง
สร้างสรรค์ 2) คุณธรรม 

ปรับเป็น 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตรศึกษาสู่ ส าธารณ ะได้ อย่ าง
สร้างสรรค์  
- มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย  จิต
สาธารณะ และจิตส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 

 

ความเหมาะสมของ Expected Learning 
Outcomes (ELOs) ของหลกัสตูร 
ELO2 เสนอให้ปรับเป็นใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาทางดา้นวิทยาศาสตรศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของตนเองอย่างเหมาะสม 

คงเดิม เนื่องจากหลักสตูรก าหนดให้
ท างานวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาเท่านั้น จึงใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
เท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
โครงสร้างรวมของหลักสูตร 
เสนอพิจารณาปรับข้อความที่ปรัชญาของ
หลักสตูร โดยไมต่้องเน้นวิจัย เพราะเลือก
เรียนเพียง 2 หน่วยกิต 

คงเดิม เนื่องจากในวิชาบังคับมีวิชา
ทางด้านการวิจัย จ านวน 4 วิชา 
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 3 วิชา 
และวิชาทางด้านวิทยาศาสตร
ศึกษา 2 วิชา นอกจากนี้นิสิตยัง
ต้องท าปริญญานิพนธ์อีก 12 
หน่วยกิต ซึ่งพบว่าจาก
โครงสร้างหลักสูตรเน้นทางด้าน
การวิจัยตามปรัชญา อีกทั้งวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาก็
มุ่งเน้นการอ่านงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในบริบทท่ีสนใจ 

แผนการศึกษา แบบ ก2 (ในเวลาราชการ) 
วษ661 ระเบียบวิธีวิจัย  และ วษ662 สถิติ
วิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา ควรเรียน
เป็นล าดับก่อนหลัง เพื่อให้เข้าใจความ
เชื่อมโยงระหว่างการออกแบบวิจยั และสถิติ
วิจัยที่ใช้ อาจจัดแยกภาคเรียน 
การก าหนดรหัส ปรับ วษ655 ไปเป็น วษ654 
เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ให้เรียนก่อนการ
ประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ปรับเป็น 
วษ661 เรียนปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  
วษ662 เรียนปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปรับรหสัวิชา 
วษ654 เป็นรายวิชา การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

วษ655 เป็นรายวิชา การออกแบบการ
ประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

พิจารณาจ านวนรับ ต้นทุนของหลกัสูตร และ
การเป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

คงเดิม จ านวนนิสิตตามแผนการเรียน
ยังคงเดิม โดยรับนสิิตทั้งในและ
นอกเวลาราชการในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมต่อจ านวนผูส้มัครเรยีน
ในแต่ละปีการศึกษา 

ควรปรับให้มหีมวดวิชาเลือกในทุกภาคเรยีน  ยังคงแผนการเรียนวิชาเลือกไว้
ตามเดิม 
เนื่องจากในภาคเรยีนที่ 1 และ 
2 ต้องการปูพื้นฐานให้กับนิสิต 
จึงยังไม่มีวิชาเลือกในปีท่ี 1 

ความสอดคล้องของรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

  

วษ511 และ วษ512 ปรับชื่อให้แตกต่างกับ 
เพื่อสื่อให้เห็นความแตกต่างระหวา่ง ความรู้
หลักวิทยาศาสตร์1 เพราะเรียนในเทอม 

ปรับเป็น 
ปรับรวมวิชาและเพิ่มหน่วยกิต  
เป็น วษ511 แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
3(2-2-5) 

วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรชัญา
วิทยาศาสตร ์
ค าอธิบายรายวิชาควรเพิ่มเติมเรื่องบริบทและ
นโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ของโลก 

คงเดิม เนื่องจากประเด็นจาก
ข้อเสนอแนะเป็นส่วนหน่ึงของ
เนื้อหาภายใตมุ้มมองของ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใน
ส่วนของ Scientific Enterprise 

เสนอพิจารณาปรับค าภาษาอังกฤษ รายวิชา
การจัดการเรยีนรู้ ปรับจาก Learning เป็น 
Management 

คงเดิม เนื่องจากในวงการวิทยาศาสตร
ศึกษาในระดับสากลใช้ค าว่า 
Science Learning ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วน 
Learning Management จะ
เกี่ยวข้องกับการจัดการชั้นเรียน 
(สภาพแวดล้อม บรรยากาศใน
ห้องเรียน) 

ปรับชื่อวิชา วษ662 สถิติวิจัยพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 
โดยสถิติและวิจัยเป็นคนละค ากัน 
“สถิติและวิจัย” หรือว่า “สถิติวจิยั” หรือว่า 
“การวิจัย” 

ปรับเป็น  
วษ662 สถิติพื้นฐานส าหรับการวิจยัทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 

 

วษ614 Earth Science เติม s  ปรับเป็น  
Earth Sciences 

 

วษ656 นวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร ์
ค าอธิบายรายวิชา ควรเพิ่ม ...การพัฒนา และ
การใช้หลักสตูรในบริบทต่าง ๆ 

ปรับเป็น 
พัฒนาการของกรอบมาตรฐานและหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ การวิเคราะห์
เปรียบเทยีบนวัตกรรมหลักสตูรวทิยาศาสตร์ 
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรในบริบทต่าง ๆ 

 

พิจารณาปรับ 
สื่อการเรียนรู้ = Learning Media  
สื่อมีความหมายครอบคลมุทั้ง สื่อวัสดุ สื่อ
อุปกรณ์ และวิธีการสื่อ 
(Material / Software / and Equipment / 
Hardware, and Approach / Technique) 

ปรับเป็น 
SCE657 Science Learning Media 
Innovation 
 

 

วษ657 และ วษ658 อาจรวมให้เป็นรหัสวิชา
เดียวกันหรือรายวิชาเดยีวกันได้ เพราะมี
ค าอธิบายรายวิชาและเนื้อหาใกล้เคียงกัน 

คงเดิม เนื่องจาก วษ657 เน้นสื่อการ
จัดการเรียนรู้ ส่วน วษ658 เน้น
การสื่อสาร ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
วษ658 นวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
-  ปรับค าอธิบายรายวิชา หลักและเทคนิค 
ควรเป็น หลักและวิธีการ 
- ไม่ควรเน้นที่สื่ออย่างเดียว แต่ควรเพิ่มเตมิ
เรื่องทัศนคติและการรับรูด้้านวิทยาศาสตร์
ของประชาชนในสังคม 

ปรับเป็น 
วษ658 นวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ค าอธิบายรายวิชา 
พัฒนาการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
หลักการและวิธีการในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
รูปแบบต่าง ๆ การออกแบบและสือ่สาร
วิทยาศาสตร์สูส่าธารณะ โดยค านงึถึงทัศนคติ
และการรับรูด้้านวิทยาศาสตร์ของประชาชน
ในสังคมอย่างสรา้งสรรค ์

 

วษ752  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ร่วมสมัย 
-  ควรน าค าอธิบายรายวิชานี้ไปใช้ในรายวิชา 
วษ655 เพื่อให้ นิสิตทุกคนมีโอกาสไดเ้รียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจและทันสมัย 
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติและ
นานาชาติ 
- ควรครอบคลุมถึงการเช่ือมโยงระบบนิเวศ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เช่ือมการศึกษาใน 
นอก และตามอัธยาศัย 

ปรับเป็น 
แนวคิด หลักการ แนวทาง รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีอยู่ในความสนใจ 
ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
ชาติและนานาชาติ การน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบรบิทและระดับท่ีนิสติ
สนใจ 

 

วษ753  ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
เสนอปรับค าอธิบายรายวิชา โดยตัดค าว่า 
หรือ เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาควรชัดเจน 
ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น 

ปรับเป็น  
การฝึกประสบการณ์ในการสอน การนิเทศ 
การสังเกตการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ สูส่าธารณะอย่างสร้างสรรค์ 

 

ขาดรายวิชาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการ
ประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

เพ่ิมวิชาเลือก 
วษ753 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร่วมสมัย 

 

วษ663 สถิติวิจัยขั้นกลางทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
- พิจารณาปรับชื่อสถิติและวิจยั เปน็คนละค า 
- ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มค าว่า ที่ ตรง และ
สถิติทีไ่ม่ใช้พารามิเตอร ์

ปรับเป็น 
วิชา สถิติขั้นกลางส าหรับการวจิัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
และปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น แนวคิดและ
หลักการของการวิเคราะห์การถดถอย ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร ความแปรปรวนแบบ
วัดซ ้า องค์ประกอบเชิงส ารวจ องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน และสถติิทีไ่ม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้
โปรแกรมทางสถิติในการวเิคราะหข์้อมูล และ
การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ศึกษา 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ข้อที่ 3  รวมถึงนิสิตที่รักษาสภาพด้วยหรือไม่ 
หรือเฉพาะในระยะเวลาหลักสตูร ควรระบุให้
ชัดเจน 

ปรับเป็น 
นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนิสติ
ที่ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจดัขึ้นส าหรับนิสติ 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา ตาม
ระยะเวลาในแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 

ปัญหานิสติแรกเขา้ 
ข้อ 1 และ 2 ควรเป็นความรู้และทักษะ
พื้นฐานก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร  ในกรณี
ทักษะที่ระบุมาควรเป็นสิ่งที่หลักสตูรส่งเสรมิ
ในระยะเวลาหลักสตูร 

คงเดิม เนื่องจากทักษะที่ระบุเป็นทักษะ
ที่นิสิตควรมีก่อนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบณัฑติศึกษา และใน
รายวิชา และการท าปรญิญา
นิพนธ์จ าเป็นต้องใช้ทักษะ
เหล่านั้นค่อนข้างมาก ท้ังนี้ในทุก
รายวิชาของหลักสตูรและ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตก็
มุ่งส่งเสริมทักษะเหล่านี้เพิม่เตมิ 

ควรมีค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  เพิ่มเตมิค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
ตรวจการใช้ค าให้คงที่ และมีความเป็นระบบ
เดียวกันตลอดทั้งเลม่ เช่น การใช้ค าภาษาไทย 
(ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ)  

ด าเนินการตรวจสอบการใช้ค าทั้งเล่มเรียบร้อย
แล้ว 

 

การจัดการเรยีนการสอนหรือระบบการศึกษา 
ควรมีมากกว่าแบบช้ันเรียนและแบบทางไกล
ผ่านอินเตอรเ์น็ต ควรเพิ่มเติมในสว่นของ
รูปแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสื่อ 
(E-learning) ควบคู่กัน 

คงเดิม ปัจจุบันหลักสูตรไดจ้ัดการเรยีน
การสอนแบบทางไกลผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก และมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ E-
learning ในบางหัวข้อ แต่ยังไม่
ครอบคลมุทั้งรายวิชาและทุก
รายวิชา เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่
เน้นการสมัมนาและการปฏิบตัิที่
เฉพาะส าหรับนสิิตแตล่ะคน แต่
ทั้งนี้ หลักสูตรมีแผนจะจัดการ
เรียนการสอนแบบ E-learning 
บางรายวิชาในอนาคต 
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 
 
1.  ชื่อหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
2.  เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.1 มีความเข้าใจในแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา 
3.2 มีความสามารถในการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
บริบทได้อย่างเหมาะสม 

3.3 มีความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือนาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวกับการรู้วิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเหมาะสม 
3.4 มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยานักวิจัยมีความตระหนักในวัฒนธรรมมีจิตสาธารณะ 

4.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
 ELO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองอย่างเหมาะสม 
 ELO 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาท่ี 
สอดคล้องกับบริบทของตนเองอย่างเหมาะสม  
 ELO 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาสู่สาธารณะ 
5.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ล าดับ ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอืน่ๆ) 5 ปีย้อนหลัง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา วท.บ. (เคมี),2544 

ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 
2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา), 2550 

9 5 2 2 1 

2 ผศ.ดร.ธีรพงษ์  
แสงประดิษฐ ์

วท.บ. (ฟิสิกส์), 2546 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 
2547 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา), 2552 

2 4 3 1 2 

3 ผศ.ดร.ชนินันท์  
พฤกษ์ประมูล 

วท.บ. (ฟิสิกส์), 2548 
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์), 
2549 
คม. (สถิติการศึกษา), 2562 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 

8 4 5 6 4 
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6.  สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริมการบรรลุ 
ELOs 
 6.1  สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 
Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 
  อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ แต่ละรายวิชาได้มีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active learning) ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Online มีการน าเทคโนโลยี แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Kahoot, Quizzes, Zoom, Ms teams, Meet ฯลฯ 
มาใช้ในชั้นเรียนโดยผู้เรียนยังคงได้ลงมือปฎิบัติและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มี
การใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการของ
หลักสูตร  อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน UKPSF โดยได้รับรางวัลในระดับ Senior Fellows แล้ว 2 ท่าน Fellow 1 ท่านและอยู่ระหว่างการขอ
รางวัลอีกหลายท่านในปีการศึกษา 2564 นี้   นอกจากนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานมีการก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร และ CLOs ของทุกรายวิชา โดยใช้กรอบแนวคิด Outcome-based 
Learning 
 6.2  สมรรถนะด้านการวิจัย  
  หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการ ทั้งทุนวิจัยจาก
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย จึงท าให้อาจารย์ในหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี 
รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6.3  สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 
  คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะด้านการบริการวิชาการที่ตรงกับความเชี่ยวชาญ 
ผ่านโครงการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้คณาจารย์ในหลักสูตรยังได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรการอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือวิจัยให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
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6.4  ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 
  คณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ ด้านชีววิทยา ด้านสถิติวิจัยทางด้านการศึกษา 
เป็นต้น น ามาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะสาขาและในลักษณะของสหสาขา รวมถึงสามารถให้
ค าปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์แก่นิสิตได้อย่างหลากหลาย และได้การรับเชิญจากมหาวิทยาลัยทั้งจากใน
และต่างประเทศในการเป็นกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 
  6.5  อ่ืน ๆ   
  การพัฒนาด้านวิชาชีพในปีการศึกษา 2563  

ระบุหัวข้อท่ีไดร้ับการพัฒนา 
หน่วยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จ านวนอาจารย์
ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 

1. Using Online STEM Pedagogies to Enhance 
Your Teaching 

ภายนอก  
(ASEAN Education 

of Austrade) 

1      

2. Creative Ways of Successful Teaching and 
Assessments Using Digital Tools in STEM 
Lessons 

ภายนอก  
(ASEAN Education 

of Austrade) 

2      

3. กิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ สูส่าธารณะ หัวข้อ 
LIFE SCIENCE LIFE STYLE “วิทย์ติดชีวิต ชีวิตติด
วิทย์” 

มศว 6      

4. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาในยุค New 
Normal” 

มศว 1      

5. การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจและ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

มศว 1      

6. Edsociate Webinar “อาจารย์จะสอนออนไลน์
อย่างไร...ให้ปัง” 

ภายนอก 
(วิทยาลัยการศึกษา

ตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1      

7. Chula online course: Infographic: What and 
how? 

ภายนอก 
(Chula Mooc) 

1      

8. การอบรมการเป็นพี่เลีย้งช่วยการเตรียมขอรบัรอง
สมรรถนะวิชาชีพอาจารยต์ามกรอบมาตรฐานของส
หราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดบั Fellow 

มศว 1      

9. การระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวิจัยในการขอทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

มศว 1      

10. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเทคนิคการ
เขียนเอกสารประกอบการยื่นขอจริยธรรมการวิจยัใน

มศว 2      
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ระบุหัวข้อท่ีไดร้ับการพัฒนา 
หน่วยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จ านวนอาจารย์
ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 

มนุษย ์
11. SWU-Best: Effective online teaching การ
ผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ 

มศว 6      

12. SWU-Best: Effective online teaching มศว 6      
13. การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ภายนอก 

(ThaiMooc) 
1      

14. การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร
ศึกษา East Asia Conference for Science 
Education 

ภายนอก 6      

15. การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร
ศึกษา International Conference for Science 
Educators and Teachers 

ภายนอก 6      

 
7.  รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 
- นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล  นิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

1) รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563 
2) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข โดย สพฐ. สสส. และ สคล. ปีการศึกษา 2563 
3) 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้สอน โดย สพม. 4 ปีการศึกษา 2563 
4) TOP Volunteer Award 2021 โดยศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2564 
5) ลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม โดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ปีการศึกษา 2564 

- นางสาวภคพร สุวรรณหงษ์  นิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
รางวัล การน าเสนอแบบปากเปล่า “Outstanding Oral Presentation Award” ในการประชุม
วิ ช าก ารระดั บ น น าช าติ  The 6th International Conference for Science Education and 
Teachers (ISET2021) 

- รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบ
มาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพ
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow 

- ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow และรางวัลผลงานระดับ
ดี โครงการ Dare to Change เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 จาก
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว 
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- ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ รางวัลผลงานระดับดี โครงการ Dare to Change เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562 จากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว 

- ผศ.ดร.จรรยา ดาสา รางวัลผลงานระดับดี โครงการ Dare to Change เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2563 จากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว 

- อ.ดร. ณวรา สีที รางวัลผลงานระดับดี โครงการ Dare to Change เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2563 จากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว 

- ผศ.ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ รางวัลนักปรสิตรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2562 โดยสมาคมปรสิตวิทยาและอายุ
ศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย และการน าเสนอผลงานแบบบรรยายระดับดีเด่น ในการประชุม
วิชาการการเกษตรครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2563 

 
8.  รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร/เปิดรับนิสิต) 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

ในแผนรับ 
จ านวน

รับ 

จ านวน
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ ร้อยละการประกอบอาชีพ 
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อิสระ จ านวน ร้อยละ 
2560 15 9 4 0 0.00 100   1 4.06 
2561 15 8 0 5* 62.50      
2562 15 9 0 9 100      
2563 15 8 0 8 100      
2564 15 9 0 9 100      

หมายเหตุ อัตราการคงอยู่คิดจาก นิสิตลาออก 1 คน และเทียบโอนไปเรียนระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 2 คน 
 
9.  ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 9.1 รายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลั กสูตร  และมีการเรียงล าดับ
โครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 9.2 การจัดการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) และการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)        
 9.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการท าปริญญานิพนธ์อย่างต่อเนื่องทุก
ปีการศึกษา 
 9.4 อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขา จึงมีความเข้าใจธรรมชาติของสาขาวิชา และมีความ
เชี่ยวชาญในการสอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 
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10.  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 
 10.1 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีงานประจ า ท าให้การจัดสรรเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้
ส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด หลักสูตรจึงมีแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์
อย่างต่อเนื่อง และปรับเนื้อหารายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้หัวข้อ โครงร่างปริญญานิพนธ์ และบทความ
วิชาการระหว่างเรียนรายวิชา 
 10.2 ผู้เรียนมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างจ ากัด ท าให้ใช้เวลาในการสังเคราะห์บทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการท าปริญญานิพนธ์ หลักสูตรจึงมีแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านภาษา เช่น การอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ   การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ และการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ      
 

********************************************* 
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ภาคผนวก จ  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู ้

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกีย่วกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

- / / / - / / / - - / / - / / 

ELO2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการพัฒนาและแกป้ัญหา
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมวิจัย 

/ / - - / / / / / / / / / / - 

ELO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาสู่
สาธารณะ 

/ / / / - - / / - / / / - / / 
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2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  
ELOs ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู ้

(Knowledge) 
ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อใช้
ในการพัฒนาและแก้ปญัหาที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

S1 การวิเคราะหค์วามรูห้ลักทาง
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษาจาก
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
S2 การประยุกต์ใช้ความรู้หลักทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรศึกษาในบริบท
ของตนเอง 

G1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบคน้ข้อมูล 
G2 การแก้ปัญหา 
G3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

K1 ความรู้หลักทางวิทยาศาสตร ์
K2 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
K3 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

ELO2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษาในการพัฒนาและแก้ปญัหาที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิจัย 

S3 การออกแบบและพัฒนาการวจิัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 

G1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบคน้ข้อมูล 
G2 การแก้ปัญหา 
G3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
G4 การคิดสร้างสรรค ์
G5 จริยธรรมในการวิจยั 
G6 การสื่อสาร 
G7 การท างานร่วมกับผู้อื่น 

K4 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
K5 สถิติวจิัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

ELO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาสู่
สาธารณะ  

S4 การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย 
และรายงานการวิจัย 
S5 การน าเสนอองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
หรือวิทยาศาสตรศึกษาสู่สาธารณะ 

G1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบคน้ข้อมูล 
G2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
G5 จริยธรรมในการวิจยั 
G6 การสื่อสาร 
G7 การท างานร่วมกับผู้อื่น 

K1 ความรู้หลักทางวิทยาศาสตร ์
K2 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
K3 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
K6 การสื่อสารวิทยาศาสตร ์
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3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี/สมรรถนะรายชั้นปี 
ช้ันป ี ผลลัพธ์การเรียนรูร้ายชั้นป ี

ชั้นปีที่ 1 
 
 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาทางด้าน
วิทยาศาสตรศึกษา (ELO1) 

2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย และเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา (ELO2) 

3. สื่อสารองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สู่สาธารณะและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือบริการวิชาการ (ELO3) 
ชั้นปีที่ 2 
 
 

1. น าเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและจริยธรรมการวิจัย (ELO1, ELO2) 

2. ท าปริญญานิพนธ์ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการและจริยธรรมการวิจัย (ELO1, ELO2) 

3. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ/หรือตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยู่บนฐานข้อมูลวิจัยตามที่ 
สกอ. ก าหนด (ELO3) 
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4.  มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs)  

1 2 3 
วิชาเฉพาะด้าน 
1. วิชาเอกบังคับ 
วษ511 แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ /  / 
วษ651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 / / / 
วษ652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 / / / 
วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ /  / 
วษ654 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /  / 
วษ655 การออกแบบการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /  / 
วษ661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา  / / 
วษ662 สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา  / / 
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5.  ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับกลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การเรียนรู้เชิงรุก การสาธิต การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ กรณีศึกษา การอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม 
การสืบเสาะ การสัมมนา 

การประเมินตามสภาพจริง การสอบ การน าเสนอ การ
ตรวจผลงาน อนุทิน การประเมินการปฏิบัติ 

ELO2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมวิจัย 

การเรียนรู้เชิงรุก  กรณีศึกษา 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ศึกษาด้วยตนเอง 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสัมมนา 

การประเมินตามสภาพจริง การสอบ การน าเสนอ การ
ตรวจผลงาน การตรวจผลงานโดยเพื่อน อนุทิน การ
ประเมินการปฏิบัติ 

ELO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยา
ศาสตรศึกษาสู่สาธารณะ  

การฝึกปฏิบัติ การสาธิต การสัมมนา การน าเสนอ  
 

การประเมินตามสภาพจริง การน าเสนอ การประเมิน
การปฏิบัติ 

 
 

***************************************************** 



 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) จรรยา ดาสา 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Chanyah Dahsah 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ที่ท างาน ศูนย์วิทยาศาสตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11341 
Email chanyah@g.swu.ac.th  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 
 
ความเชี่ยวชาญ 

- การจัดการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
- การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
- การพัฒนารูปแบบและหลักสูตร 
- การพัฒนาครูประจ าการในการสอนวิทยาศาสตร์ 
- การประเมินโครงการ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
 จ านวนทั้งหมด 8 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
อรรถพล พลอยมีค่า, จรรยา ดาสา. แบบทดสอบวินิจฉัยสามล าดับขั้นเพ่ือระบุมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่องสมดุล

เคมี. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 2563;1(53):105-18. 
นันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม, พินิจ ข าวงษ์, ณสรรค์ ผลโภค, จรรยา ดาสา. กรอบแนวคิดแบบเติบโตในการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว 2562;35(2):149-162. 
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จรรยา ดาสา, ศิวพร ละม้ายนิล, เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, ณวรา สีที. การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการ
จัดการเรียนรู้โครงงานสะเต็ม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 2562;10(2):281-294. 

ธีรดา หลงศิริ, ศุภิกา วานิชชัง, มนัส บุญประกอบ, จรรยา ดาสา. การพัฒนาหลักสูตรสถานที่เป็นฐาน เรื่อง 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาสถานที่จังหวัดระยอง. 
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2561;34(2):221-233. 

วรกันยา แก้วกลม, พินิจ ข าวงษ,์ จรรยา ดาสา. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา. VERIDIAN E-Journal Silpakorn University: 
ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 2561;11(3): 2092-2112. 

พิเชฐ ศรีสังข์งาม, พินิจ ข าวงษ์, จรรยา ดาสา. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบวัฏ
จักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. VERIDIAN E-Journal Silpakorn University: ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 2561;11(2):2448-2462. 

ทรงพล ผดุงพัฒนากูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, จรรยา ดาสา. ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะของนักศึกษาครูเคมีก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว 2561;34(1):226-246. 

ธีรดา หลงศิริ, ศุภิกา วานิชชัง, มนัส บุญประกอบ, จรรยา ดาสา. ระดับทักษะทางสติปัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง. VERIDIAN E-
Journal Silpakorn University: ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 2561; 11(1):2814-
2826. 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
จ านวนทั้งหมด 1 เรื่อง ซ่ึงเป็นบทความวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
Kaewklom W, Khumwong P, Dahsah C. Opinions of Primary Science Teachers on 4C3RA+ 

Guidelines to Design STEM Lesson Plans. Proceedings of the International Annual 
Meeting on STEM Education (I AM STEM); 2018 August 13–15, Avani Khon Kaen Hotel, 
Thailand, Journal of Physics: Conference Series, 1340, doi:10.1088/1742-
6596/1340/1/012013 

 
2. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
หนังสือ 
จรรยา ดาสา. โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค; 2563. 

https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1340/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1340/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1340/1
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Theerapong Sangpradit 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
ที่ท างาน ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์  026495000 ต่อ 11339 
Email theerapong@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์, การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
 จ านวนทั้งหมด 6 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
ชูชาติ แพน้อย, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, จตุรงค์ สุคนธชาติ. การประยุกต์แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้า

บนทรงกลมฟ้าที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในแนวคิดดารา
ศาสตร์. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 2564;6(4):241-255.  

พัชราภร พูลบุญ, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์. 
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 2564;6(3):387-403. 

ปวีณ์สุดา คงเกตุ, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์. การศึกษาความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
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สัประยุทธ์ . วารสารวิชาการและวิจัยสั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์ 
2563;15(3):75-88. 

นิภาพร ช่วยธานี, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, พินิจ ข าวงษ์. การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางสะเต็มของ
นักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่บูรณาการการสร้างข้อโต้แย้ง 
(6E+A). วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 2562;6(10):5179-5192. 

ภูวกฤต ใจหอม, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ณสรรค์ ผลโภค. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้และ
การเล่น ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561;11(2):3246-3260. 

อาณัติ ขันทจันทร์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. (2561). ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบเรียนรู้ร่วมกัน ต่อทักษะการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561;11(1):1157-
1174. 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 จ านวนทั้งหมด 3 เรื่อง ซ่ึงเป็นบทความวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
Thadsaniyom C, Sangpradit T. The effects of science learning unit using problem–based learning 

about local sugarcane on 9th grade students’ critical thinking ability. Proceedings of the 
6th International Conference for Science Educators and Teachers; 7–9 May, Bangkok, 
Thailand, AIP Publishing; 2019. https://doi.org/10.1063/1.5094008 

Radckakid R, Sangpradit T. The results of argument-based inquiry learning unit on human 
body systems and health issues on students’ scientific reasoning ability of eighth 
grade students. Proceedings of the 6th International Conference for Science 
Educators and Teachers; 7–9 May, Bangkok, Thailand, AIP Publishing; 2019. 
https://doi.org/10.1063/1.5094009 

Sinthuwa W, Sangpradit T. The effect of 5E-SWH learning model on students’ view of 
Nature of Science. Proceedings of the 5th International Conference for Science 
Educators and Teachers; June 6-8, Phuket, Thailand, AIP Publishing; 2018. pp.30044-8 

 

 

https://doi.org/10.1063/1.5094008
https://doi.org/10.1063/1.5094009
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล  
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Chaninan Pruekpramool 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์  085-9004454, 02-6495000 ต่อ 11340 
Email chaninan@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีส าเร็จ 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
ค.ม. สถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 
 
ความเชี่ยวชาญ 
วิทยาศาสตรศึกษา สถิติการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
จ านวนทั้งหมด 13 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 13 เรื่อง ดังนี้ 
Safkolam R, Khumwong P, Pruekpramool C, Hajisamoh A. Effects of Islamic Scientist History 

on Seventh Graders' Understandings of Nature of Science in a Thai Islamic Private 
School. Indonesian Journal of Science Education 2021;10(2):282-291.  

Diem H.T.T., Kanyaprasith K, Phonphok N, Pruekpramool C, Son N.K.T. Enhancing 
Pedagogical Profession and Personal Improvement for Vietnamese Student 
Teachers through Reality-experienced Internship Program in Thailand. Universal 
Journal of Educational Research 2020;8(1):112-118. 

https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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ภูษณิศา สุวรรณศิลป์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. การศึกษาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เรื่อง บั้งไฟพญานาค. วารสารวิจัย
ราชภัฏกรุงเก่า 2563;7(1):49-56. 

ทวิช มณีพนา, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, พินิจ ข าวงษ์. ความท้าทายและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียงของครูฟิสิกส์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 2563; 8  
(ฉบับเพิ่มเติม):282-294. 

ฐาปนา จ้อยเจริญ, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. สภาพและปัญหาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ . วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
2563;14(3):193-207. 

วีนัส ชาลี, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตันตาม กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 2563;35(3):72-84.   

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, สุชาดา บวรกิติวงศ์. โมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลก . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2563;14(4):121-134. 

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, นัฏฐิกา เจริญตะคุ, สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร. ประสิทธิภาพของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน สเปียร์แมน และเคนดอลล์เมื่อข้อมูลแจกแจงแบบไม่ปกติ. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การศึกษา (OJED) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563;15(2):1-16. 

สิริวลี มาเนียม, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรณีเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่  2.  Journal of Social Science and Humanities Research in Asia (JSHRA) 2563; 
26(3):97-133. 

วัชรพล จันทรวงศ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. ความสามารถและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเนื้อหา
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ 2562;14(3):15-30. 

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร, สุชาดา บวรกิติวงศ์. การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์
แบบเบส์ . วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2562;14(2):209-223. 

อาณัติ ขันทจันทร์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ , ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล . ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบเรียนรู้ร่วมกัน ต่อทักษะการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561;11(1):1157-1174. 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/251945
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/251945
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/article/view/251945
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/index
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/index
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นัตพงษ์ อนงค์เวช , ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล . ผลการใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับ
ประสบการณ์ทางอภิปัญญา ในรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี . 
Veridian E-Journal, Silpakorn University 2561;11(3):1436-1453. 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวนทั้งหมด 11 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) จ านวน 11 เรื่อง ดังนี้ 
ศิรินนาถ ทับทิมใส, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม เรื่องพลังงานความร้อน เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8; 27 
มี.ค. 2564. นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา; 2564. น. 430-440. 

บุศญา แก้วแพทย์ และชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบวัดที่เฉพาะเจาะจงเนื้อหา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย (symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13; 3  เม.ย. 2564. อุบลราชธานี: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 2564. น. 513-519. 

นันธิญา เขียววิจิตร และชนินันท์ พฤกษ์ประมูล. การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เรื่อง 
ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮล
เลอร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11; 24-25 มิ.ย. 2564. 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2564. น. H414-424. 

Pruekpramool C, Dahsah C, Sangpradit T, Khumwong, P. Exploring the Multiple Perspectives 
about Thai Secondary Students' Scientific Sensemaking. Proceeding of the 2021 
International Online Conference of East-Asian Association for Science Education 
(EASE2021); 2021 June 18-20, Japan, pp. 134-135. 

Dahsah C, Pruekpramool C, Seetee N, Khumwong P, Sangpradit T, Promkatkaew T, Lamainil 
S. A Guideline for Gifted and Talented Middle School Students in Science, 
Mathematics, and Technology Project Courses. Proceeding of the 2021 International 
Online Conference of East-Asian Association for Science Education (EASE2021); 2021 
June 18-20, Japan, pp. 85-86. 

Ruennkarn J, Pruekpramool C. A Study of Thai Eighth Grade Students Scientific Problem - 
Solving Ability on The Topic of Global and Natural Resources. Proceeding of the 
2021 International Online Conference of East-Asian Association for Science 
Education (EASE2021); 2021 June 18-20, Japan, pp. 227-228. 
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สุธิดา วันสุดล , ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล . การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”; 5 ก.ค. 2562. กรุงเทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2562. น. 375-381. 

Genc C, Seetee N, Pruekpramool C. A study of ICT literacy of 7th grade students in the 
demonstration schools of Rajabhat universities. Proceeding of the 2nd Humanities 
and Social Sciences Research Promotion Network and International Conferecne; 
2019 June 28, Ramkhamhaeng University, Thailand, pp. 108-116. 

Maniam S, Pruekpramool C. Development of collaboration skills self-assessment test in a 
science subject for Thai eighth grade students. Proceedings of the 6th International 
Conference for Science Educators and Teachers; 7–9 May 2018, Bangkok, Thailand, 
AIP Publishing; 2019; https://doi.org/10.1063/1.5094010 

Pruekpramool C, Kanyaprasith K, Phonphok N, Diem H.T. Exploring Science and Mathematics 
Teaching Experiences in Thailand Using Reflective Journals of an Internship Program 
between Vietnamese and Thai Students. Proceedings of the 5th International 
Conference for Science Educators and Teachers; June 6-8, Phuket, Thailand, AIP 
Publishing; 2018.  https://doi.org/10.1063/1.5019531 

A-nongwech N, Pruekpramool C. The development of Metacognition test in genetics 
laboratory for undergraduate students. Proceedings of the 5th International 
Conference for Science Educators and Teachers; June 6-8, Phuket, Thailand, AIP 
Publishing; 2018. https://doi.org/10.1063/1.5019492 

 
1. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, สุชาดา บวรกิติวงศ์. การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล

การวัดระหว่างการประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุดและการวิเคราะห์แบบเบส์. วารสารการวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563;26(2):3-19.   

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, สุชาดา บวรกิติวงศ์. รวมบทประยุกต์การใช้สถิติทดสอบไคสแควร์กับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 2562;14(2):1-16.  

 

 

https://doi.org/10.1063/1.5094010
https://doi.org/10.1063/1.5019531
https://doi.org/10.1063/1.5019492
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Parin Chaivisuthangkura 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18101 
Email parin@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ว ุฒิการศ ึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท ี่ส าเร็จ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย 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. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
จ านวนทั้งหมด 14 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 14 เรื่อง ดังนี้ 
Ponpukdee N, Wangman P, Rodkhum C, Pengsuk C, Chaivisuthangkura P, Sithigorngul P, 

Longyant S. Detection and identification of a fish pathogen Flavobacterium 
columnare using specific monoclonal antibodies. Aquaculture 2021;545:737231. 

Prasitporn T, Senapin S, Vaniksampanna A, Longyant S, Chaivisuthangkura P. Development 
of cross-priming amplification (CPA) combined with colorimetric and lateral flow 
dipstick visualization for scale drop disease virus (SDDV) detection. Journal of Fish 
Diseases 2021;https://doi.org/10.1111/jfd.13448. 

Pasookhush P, Vaniksampanna A, SithigorngulP, Longyant S, Chaivisuthangkura P. Molecular 
isolation and characterization of translationally controlled tumor protein (TCTP) 

https://doi.org/10.1111/jfd.13448
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gene from Macrobrachium rosenbergii. Aquaculture International 2 02 0 ;28 :2 1 73 -
2190. 

Pengsuk C, Wangman P, Chaivisuthangkura P, Sithigorngul P, Longyant S. Nanogold‐based  
immunochromatographic  strip  test  for  rapid  detection  of  clinical  
andenvironmental strains of Vibrio cholerae. Journal of Food Safety 2020;e12874. 

Jinapon C, Wangman P, Pengsuk C, Chaivisuthangkura P, Sithigorngul P, Longyant S. 
Development of monoclonal antibodies for the rapid detection and identification 

of Salmonella enterica serovar Enteritidis in food sample using dot‐blot assays. 
Journal of Food Safety 40 2020;e12841. 

Wangman P, Chaivisuthangkura P, Taengchaiyaphum S, Pengsuk C, Sithigorngul P, Longyant 
S. Development of a rapid immunochromatographic strip test for the detection of 
Vibrio parahaemolyticus toxin B that cause acute hepatopancreatic necrosis 
disease. J of Fish Diseases 2020;43:207-214. 

Jitrakorn S, Gangnonngiw W, Bunnontae M, ManajitO, Rattanarojpong T, Chaivisuthangkura P, 
Dong HT, Saksmerprome V. Infectious cell culture system for concurrent 
propagation and purification of Megalocytivirus ISKNV and nervous necrosis virus 
from Asian Sea bass (Lates calcarifer). Aquaculture 2020;520:734931. 

Pasookhush P, Hindmarch C, Sithigorngul P, Longyant S, Bendena WG, Chaivisuthangkura P. 
Transcriptomic analysis of Macrobrachium rosenbergii (giant fresh water prawn) 
post- larvae in response to M. rosenbergii nodavirus (MrNV) infection: de novo 
assembly and functional annotation. BMC Genomics 2019;20:762. 

Buatip S, Chaivisuthangkura P, Khumwong P. Enhancing Science Teaching Competency 
among Pre-Service Science Teachers through Blended-Mentoring Process. 
International Journal of Instruction 2019;20:289-306. 

Kampeera J, Pasakon P, Karuwan C, Arunrut N, Sappat A, Sirithammajak S, Dechokiattawan N, 
Sumranwanich T, Chaivisuthangkura P, Ounjai P, Chankhamhaengdecha S, 
Wisitsoraat A, Tuantranont A, Kiatpathomchai W. Point-of-care rapid detection of 
Vibrio parahaemolyticus in seafood using loop-mediated isothermal amplification 
and graphene-based screen-printed electrochemical sensor. Biosensors and 
Bioelectronics 2019;132:271-278. 

Soonthonsrima T, Wangman P, Chaivisuthangkura P, Pengsuk C, Sithigorngul P, Longyant S. 
Generation of mouse monoclonal antibodies specific to tilapia immunoglobulin 
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using fish immunoglobulin/BSA complex for monitoring of the immune response in 
Nile tilapia Oreochromis niloticus. Aquaculture Research 2019;(50)1:277-283. 

Vaniksampanna A, Longyant S, Charoensapsri W, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura  P. 
Molecular isolation and characterization of a spätzle gene from Macrobrachium 
rosenbergii. Fish & Shellfish Immunology 2019;84:441-450. 

Manajit O, Longyant S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. Development of uracil-DNA- 
glycosylase-supplemented loop-mediated isothermal amplification coupled with 
nanogold probe (UDG-LAMP-AuNP) for specific detection of Pseudomonas 
aeruginosa. Molecular Medicine Report 2 0 1 8 ;1 7 ( 4 ) : 5 7 3 4 -5 7 4 3 .  doi: 
10.3892/mmr.2018.8557. 

Wangman P, Longyant S, Taengchaiyaphum S, Senapin S, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura 
P. PirA & B toxins discovered in archived shrimp pathogenic Vibrio campbellii 
isolated long before EMS/AHPND outbreaks. Aquaculture 2018;497:494-502. 

 
2. ต ารา/หนังสือ 
ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร. พันธุวศิวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงส์การพิมพ์ 

จ ากัด; 2561. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) อรินทม์ งามนิยม 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Arin Ngamniyom 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์  02-649-5000 ต่อ 11322 
Email arin@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

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. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
 จ านวนทั้งหมด 5 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่ เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
Kroeksakul P, Ngamniyom A, Silprasit K, Tepamongkol S, Teerapanaprinya P, Saichanda K. 

Evaluation of Properties and Elements in the Surface of Acidic Soil in the Central 
Region of Thailand. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science 2021; 443:541-
563. 

Ngamniyoma A, Sriyapaia T, Sriyapai P, Panyarachun B. Diversity of gut microbes in 
freshwater and brackish water ricefish (Oryzias minutillus and O. javanicus) from 
Southern Thailand. Agriculture and Natural Resources 2021;(55)2:311-318. 

Ngamniyoma A, Sriyapaia T, Sriyapai P. Molecular analysis of population and De Novo 
transcriptome sequencing of Thai medaka, Oryzias minutillus (Teleostei: 
Adrianichthyidae). Heliyon 2020;61:e03079. 

mailto:arin@g.swu.ac.th
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Kroeksakul P, Srichiwong P, Ngamniyom, A, (...), Suthisaksophon P, Jantaraworachat N. The 
study of community forest management in Eastern Economic Corridor: Case in 
Nakhon Nayok. Journal of Social Sciences Research 2018;4(11):276-284. 

Ngamniyom A, Koto R, Wongroj W, (...), Sriyapai P, Panyarachun B. Morphological 
investigation and analysis of ribosomal DNA phylogeny of two scale-worms 
(Polychaeta, Polynoidae) from the Gulf of Thailand.  Songklanakarin Journal of 
Science and Technology 2018;40(5):1158-1166. 

 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54973866900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204811195&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26032660900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204801876&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204802917&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057244839&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ngamniyom&st2=&sid=baf8b4093dd8a16e0ae80126fa01b62f&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28ngamniyom%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057244839&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ngamniyom&st2=&sid=baf8b4093dd8a16e0ae80126fa01b62f&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28ngamniyom%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057244839&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ngamniyom&st2=&sid=baf8b4093dd8a16e0ae80126fa01b62f&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28ngamniyom%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100870214?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26032660900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56461264500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205123511&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56708865100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=20436645400&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058705220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ngamniyom&st2=&sid=baf8b4093dd8a16e0ae80126fa01b62f&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28ngamniyom%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058705220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ngamniyom&st2=&sid=baf8b4093dd8a16e0ae80126fa01b62f&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28ngamniyom%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058705220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ngamniyom&st2=&sid=baf8b4093dd8a16e0ae80126fa01b62f&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28ngamniyom%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/3900148502?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/3900148502?origin=resultslist
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Nalena  Praphairaksit 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์  0860049857 
Email nalena@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
Ph.D. Neuroscience Iowa State University, USA 2543 
 
ความเชี่ยวชาญ 

1.  Animal Physiology 
2. Drug delivery 
3. Environmental toxicology 

 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
จ านวนทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
Lekvongphiboon P, Praphairaksit N. Combined toxicity of imidacloprid and cadmium on 

histopathology and acetylcholinesterase activity in aquatic oligochaetes (Tubifex 
tubifex Müller, 1774). Environmental geochemistry and health 2020; (42)10:3431-3441. 

กันตินันท์ รักนาค, นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ . ยาสลบทางเลือกส าหรับการท าศัลยกรรม ปลาแฟนซีคาร์ป 
(Cyprinus carpio L.) จากน้ ามันโกฐจุฬาลัมพา. แก่นเกษตร 2563;48ฉบับพิเศษ1:187-194. 

ปรารถนา จันทร์กระจ่าง, นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์. การพัฒนายาสลบน้ ามันหอมระเหยจากต้นโรสวูด (Aniba 
rosaeodora) ส าหรับการขนส่งลูกปลานิล (Oreochromis niloticus). แก่นเกษตร 2563;48 ฉบับ
พิเศษ1:195-202. 
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1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวนทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
นฤดม สมจริง, พีระพัฒน์ พิมพิลา, มนตรี มณีภาค, นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์. การพัฒนายาสลบรูปแบบฟิล์ม

จากน้ ามันหอมระเหยโกศจุฬาลัมพา (Artemisia vulgaris)  ส าหรับขนส่งลูกปลาทับทิม 
(Oreochromis niloticus). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย
ครั้งที่ 12; 6-7 พ.ค. 2564. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2564. น. 171-180.  

Lekvongphiboon P, Praphairaksit N. Combined toxicity of imidacloprid and cadmium on 
acetylcholinesterase activity in aquatic oligochaetes (Tubifex tubifex Müller, 1774). 
Proceedings of the 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44); 
2018 October 17-19, Bangkok, Thailand. pp. 10-15. 

Rattanarom P, Praphairaksit N. Alteration in catalase activity of aquatic oligochaetes, Tubifex 
tubifex (Müller, 1774), after exposed to mixture of imidacloprid and glyphosate. 
Proceedings of the 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44); 
2018 October 17-19, Bangkok, Thailand. pp. 30-36. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) กัญจน์   ศิลป์ประสิทธิ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Kun   Silprasit 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  เลขที่ 63 ม. 7 ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ.นครนายก 26120 
เบอร์โทรศัพท์  (02) 649-5001, แฟกซ์ (02) 260-3275   มือถือ 0804789250 
Email  kun@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 
วท.ม. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ปร.ด. พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
 
ความเชี่ยวชาญ ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดทางชีวภาพในการบ่งชี้มลพิษในระบบนิเวศ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
  จ านวนทั้งหมด 10 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้ 
Thummajitsakul S, Silprasit K. Classification of some Boesenbergia and Alpinia extracts and 

their medicinal products based on chemical composition, antioxidant activity, 
and concentration of some heavy metals. Songklanakarin Journal of Science & 
Technology 2021; (43)1:160-168.  

Thummajitsakul S, Samaikam S, Tacha S, Silprasit K, Study on FTIR spectroscopy, total 
phenolic content, antioxidant activity and anti-amylase activity of extracts and 
different tea forms of Garcinia schomburgkiana leaves. LWT 2020;(13)4: 110005. 

Thummajitsakul S, Thongkerd N, Pholmeesap B, Phankham P, Silprasit K. Assessment of 
organophosphate and carbamate insecticides and heavy metal contamination in 
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canal-grown water morning glory (Ipomoea aquatica Forssk) in Nakhon Nayok 
Province. Applied Environmental Research 2020;(42)1:26-42. 

Silprasit K, Thummajitsakul S. Short ITS DNA barcode effectively distinguishes the medicinal 
plants Cyclea barbata. Songklanakarin Journal of Science and Technology 2020; 
1197-1206. 

Thummajitsakul S, Thongkerd N, Pholmeesap B,  Phankham P,  Silprasit K. Assessment of 
Organophosphate and Carbamate Insecticides and Heavy Metal Contamination in 
Canal-Grown Water Morning Glory (Ipomoea aquatica Forssk) in Nakhon Nayok 
Province, Thailand. Applied Environmental Research 2019;(42)1:26-42. 

Satachon P, Keawmoon S, Rengsungnoen P, Thummajitsakul S, Silprasit K. Source and 
Health Risk Assessment of Heavy Metals in Non-Certified Organic Rice Farming at 
Nakhon Nayok Province, Thailand. Applied Environmental Research 2019;(41)3:96-106. 

Thummajitsakul S, Sitthithaworn W, Silprasit K. High performance thin layer chromatography 
fingerprint and antioxidant activities of Cyclea barbata in Thailand. Agriculture and 
Natural Resources 2019;(53)5:479-486. 

Thummajitsakul S, Sangdee C, Thaisa S, Ruengwiroon P, Silprasit K. The Monitoring of 
Organophosphorus and Carbamate Insecticides and Heavy Metal Contents in 
Paddy Field Soils, Water and Rice (Oryza sativa L.). Pertanika Journal of Tropical 
Agricultural Science 2019;(42)1:61-77. 

Thummajitsakul S, Boonburapong B, Silprasit K, Antioxidant and Antidiabetic Effects of 
Garcinia schomburgkiana Extracts and Fermented Juices, Pertanika J. Trop. Agric. 
Sc. 2019; (42)1:45-60. 

Thummajitsakul S, Subsinsungnern R, Treerassapanich N, Kunsanprasit N, Puttirat L, 
Kroeksakul P, Silprasit K. Pesticide and Heavy Metal Contamination: Potential 
Health Risks of Some Vegetables and Fruits from a Local Market and Family Farm 
in Ongkharak District of Nakhon Nayok Province, Thailand. Pertanika Journal of 
Tropical Agricultural Science 2018;41 (3):987-1001. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ปณิธาน วนากมล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Panitarn Wanakamol 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทีท่ างาน  ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์   02-649-5000 ต่อ 18656 
Email panitan@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

B.S. Materials Science and 
Engineering 

Cornell University, USA 2543 

Ph.D. Materials Science and 
Engineering 

Massachusetts Institute of 
Technology, USA 

2549 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Polymer Composites, Polymer Deformation, Mechanical Properties of Materials  
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
  จ านวนทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
Saelee N, Chuankrerkkul N, Wanakamol P. Microstructure and properties of zirconia-alumina 

composites fabricated via powder injection molding. Journal of Metals, Materials 
and Minerals 2021;(31)1:73-80. 

Plaipichit S, Wicharn S, Puttharugsa C, Wanakamol P, Buranasiri P. Virtual X-Ray 
Diffractometer using Acoustic Wave for Material Science Education. Journal Of 
Physics: Conference Series 2018;1144:012140. doi: 10.1088/1742-
6596/1144/1/012140 
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Wangworn P, Wanakamol P. Mechanical properties of compression-molded electrospun 
silica fiber/nylon-6 composites. Polymer Composites 2018;403:1123-1131.doi: 
10.1002/pc.24814 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนทั้งหมด 2 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
Saelee N, Nonthathi W, Chuankrerkkul N, Wanakamol P. Effects of Alumina Content and 

Sintering Temperature on Zirconia-Alumina Composites Fabricated by Powder 
Injection Molding.  Proceedings of the 5th International Conference on Smart 
Materials and Nanotechnology; 2020 December 1-4, Pattaya, Thailand. p.141-146. 

Klaocheed O, Wanakamol P, Aeimbhu A. Preparation and Characterization of Gold/Titanium 
Dioxide Nanocomposite Fibers through Electrospinning Technique, Asia-Pacific 
Conference on Engineering and Natural Sciences; 2019 December 26-28, Phuket, 
Thailand. pp. 290. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ฐาปนา ชลธนานารถ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Thapana    Chontananarth 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์  02-6495000 ต่อ 18514 
Email  thapana@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วท.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ชีววิทยาชาติพันธุ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ปรสิตวิทยา, อณูชีววิทยาส าหรับการวินิจฉัย, สังขวิทยาทางการแพทย์, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
  จ านวนทั้งหมด 19 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 19 เรื่อง ดังนี้ 
Panich W, Tejangkura T, Chontananarth T. Novel high-performance detection of Raillietina 

echinobothrida, Raillietina tetragona, and Raillietina cesticillus using loop-mediated 
isothermal amplification coupled with a lateral flow dipstick (LAMP-LFD) Veterinary 
Parasitology 2021;109396. 

Patarwut L, Chontananarth T, Chai JY, Purivirojkul W.  Infections of Digenetic Trematode 
Metacercariae in Wrestling Halfbeak, Dermogenys pusilla from Bangkok Metropolitan 
Region in Thailand. The Korean Journal of Parasitology 2020;58(1):27-35.  

Anucherngchai S, Chontananarth T, Tejangkura T, Wongsawad C.  Molecular classification of 
rumen fluke eggs in fecal specimens from Suphanburi Province, Thailand, based on 
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cytochrome C oxidase subunit 1.  Veterinary Parasitology:  Regional Studies and 
Reports 2020; 20:100382. 

Nak-on S, Chontananarth T. Rumen fluke, Fischoederius elongatus ( Trematoda: 
Gastrothylacidae) :  preliminary investigation of suitable conditions for egg hatching. 
Veterinary Parasitology 2020;p.109135. 

Dunghungzin C, Chontananarth T.  Prevalence of cercarial infections in freshwater snails and 
morphological and molecular identification and phylogenetic trends of trematodes. 
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2020;13(10):439- 447. 

Wiroonpan P, Chontananarth T, Purivirojkul W. Cercarial trematodes in freshwater snails from 
Bangkok, Thailand:  Prevalence, morphological and molecular studies, and human 
parasite perspective. Parasitology 2020;148(3):366-383. 

Rodboon T, Sirilun S, Okada S, Kariya R, Chontananarth T, Suwannalert P. Modified Riceberry 
rice extract suppresses melanogenesis-associated cell differentiation through 
tyrosinase-mediated MITF downregulation on B16 cells and in vivo zebrafish 
embryos. Research in Pharmaceutical Sciences 2020;15(5):491-502. 

Dunghungzin C, Chontananarth T. The prevalence of cercarial infection and development of a 
duplex PCR for detection of the cercarial stage of Haplorchis taichui and H. pumilio 
in first intermediate hosts from Chai Nat province, Thailand.  Acta Tropica 
2020;214:105795. 

Watcharakranjanaporn T, Sabaijai M, Dunghungzin C, Chontananarth T.  Preliminary data of 
Ascaridia galli infections in Gallus gallus domesticus and the development of 
specific primer based on the NADH dehydrogenase subunit 4.  Journal of Parasitic 
Diseases 2020;  https://doi.org/10.1007/s12639-020-01321-6. 

Nichapat K, Chontananarth T.  Prevalence and mean intensity of monogeneans infection in 
goldfish (Carassius auratus) from fish farms in Ratchaburi province, Thailand. Khon 
Kaen Agriculture Journal 2020;48 suppl 1:169-174. 

Warakorn B,  Chontananarth T.  Epidemiological situation and molecular identification of 
Echinostoma revolutum ( Froelich, 1 8 0 2 )  in Filopaludina snails from Sa Kaeo 
province. Khon Kaen Agriculture Journal 2020;48 suppl 1:175-182. 

Anucherngchai S, Chontananarth T.  Echinostoma revolutum:  Development of a high 
performance DNA-specific primer to demonstrate the epidemiological situations of 
their intermediate hosts. Acta tropica 2019;189:46-53. 

Anucherngchai S, Chontananarth T, Tejangkura T, Chai JY. The study of Cytochrome B (CYTB): 

https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/cercarial-trematodes-in-freshwater-snails-from-bangkok-thailand-prevalence-morphological-and-molecular-studies-and-human-parasite-perspective/16FABFB2A7BBB1E1FE6D26F28113841E
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/cercarial-trematodes-in-freshwater-snails-from-bangkok-thailand-prevalence-morphological-and-molecular-studies-and-human-parasite-perspective/16FABFB2A7BBB1E1FE6D26F28113841E
https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/cercarial-trematodes-in-freshwater-snails-from-bangkok-thailand-prevalence-morphological-and-molecular-studies-and-human-parasite-perspective/16FABFB2A7BBB1E1FE6D26F28113841E
https://doi.org/10.1007/s12639-020-01321-6
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species-specific detection and phylogenetic relationship of Echinostoma revolutum, 
(Froelich, 1802). Journal of parasitic diseases 2019;43(1):66-74. 

Buddhachat K, Chontananarth T.  Is species identification of Echinostoma revolutum using 
mitochondrial DNA barcoding feasible with high-resolution melting analysis?. 
Parasitology research 2019;118(6):1799-1810. 

Chontananarth T, & Parawat J.  Development of Cytochrome B, a new candidate gene for a 
high accuracy detection of Fasciola eggs in fecal specimens. Veterinary parasitology 
2019;274: 108922. 

Intasri C, Chontananarth T.  Prevalence of larval stage of trematode infection in freshwater 
snails in agricultural areas in Chachoengsao province. Khon Kaen Agriculture Journal 
2019;47 suppl 1:283-288. 

Chontananarth T, Anucherngchai S, Tejangkura T. The rapid detection method by polymerase 
chain reaction for minute intestinal trematodes:  Haplorchis taichui in intermediate 
snail hosts based on 18s ribosomal DNA. Journal of Parasitic Diseases 2018;42(3):423-
432. 

Parawat J, Sabaijai M, Chontananarth T.  The prevalence and morphological characteristic of 
the intestinal helminthes in Hoplobatrachus rugulosus ( Wiegmann, 1834)  from 
Amphoe Pho sai, Ubon Ratchathani province Khon Kaen Agriculture Journal 2018;46 
suppl 1:986- 991.  

Anucherngchai S, Panich W, Chontananarth T.  The occurrence of the intestinal trematodes, 
Echinostoma revolutum ( Froelich, 1802)  infection in freshwater snails on the 
agricultural area of Chainat province, Thailand. province Khon  Kaen  Agricu ltu re 
Journal 2018;46 suppl 1:980- 985. 

 
 

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 จ านวนทั้งหมด 6 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
Poungsangsuk W, Chontananarth T.  Prevalence of Cercarial Infection of Freshwater Snail 

from Nakhon Pathom Province Proceedings of the ASTC 2018 The 6th Academic 
Science and Technology Conference; 2018 June 6, Bangkok, Thailand, pp.284-290. 

Sabaijai M, Panich W., Chontananarth T.  Morphological and molecular identification of 
helminth infection in Trichopodus trichopterus ( Pallas, 1770) .   Province 
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Proceedings of the ASTC 2 0 1 8 The 6th Academic Science and Technology 
Conference; 2018 June 6, Bangkok, Thailand, pp. AS109-115.-120.  

Kariya J, Eiamfiam M, Chontananarth T. The study of prevalence of Trichuris spp. egg in cow 
(Bos taurus) from agricultural areas in the Chao Phraya basin Proceedings of the 
ASTC 2018 The 6th Academic Science and Technology Conference; 2018 June 6, 
Bangkok, Thailand, pp. AS532-536. 

Sansao P, Chontananarth T.  Epidemiological situation of infective stage of intestinal 
trematode Echinostoma spp. in freshwater snails from agricultural areas of 
Singburi province.  Proceedings of the ASTC 2018 The 6th Academic Science and 
Technology Conference; 2018 June 6, Bangkok, Thailand, pp. BS175-179. 

Pumsuwan T, Nammungkun S, Chontananarth T.  The Prevalence of Helminths in Some 
Freshwater Fish from Noi River in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Proceedings 
of the ASTC 2018 The 6th Academic Science and Technology Conference; 2018 
June 6, Bangkok, Thailand, pp. BS201-206. 

Maythangkongwong N, Thongdee N, Chontananarth T. Epidemiological situation of cercarial 
stage of minute intestinal trematode, Haplorchis taichui at Chainat province. 
Proceedings of the ASTC 2 0 1 8 The 6th Academic Science and Technology 
Conference; 2018 June 6, Bangkok, Thailand, pp. HS15-20. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

2.1 สิทธิบัตร 
ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) ที่จ าเพาะต่อยีน 28เอส อาร์ดีเอ็นเอ (28S rDNA) ส าหรับ

ตรวจหาพยาธิตัวตืดสกุล Raillietina (R. echinobothrida, R. tetragona และ R. cesticillus) 
ด้วยเทคนิคลูป-เมดดิ เอทเตด ไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น หรือ แลมป์ (Loop-mediated 
isothermal amplification หรือ LAMP) ควบคู่ กับแผ่นตรวจวัดแบบแถบสี  (Lateral flow 
dipstick หรือ LFD) (เลขที่ค าขอ 2003002703) 

ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) ส าหรับการตรวจสารพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ล าไส้ชนิด 
Echinostoma revolutum และ E. miyagawai โดยอาศั ยปฏิ กิ ริ ยาแลมป์  (LAMP: loop-
mediated isothermal amplification) และการประยุ กต์ ใช้ กั บ แผ่ น ตรวจสอบดี เอ็ น เอ
ไบโอเซนเซอร์ (DNA biosensor dipstick) (เลขที่ค าขอ 2003002704) 

ชุดไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับ (DNA probe) ส าหรับการตรวจสารพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ล าไส้ชนิด 
Faciola gigantiga ด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP: loop-mediated isothermal amplification) 
และผ่นตรวจสอบดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์ (DNA biosensor dipstick) (เลขที่ค าขอ 2103000550) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Puenisara Limnonthakul 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์  02-649-5598 ต่อ 18163 
Email puenisara@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 
ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2553 
 
ความเชี่ยวชาญ 

- Physical Vapor Deposition Techniques (Sputtering, E-beam Evaporation)  
- Thin Films Characterizations  
- Preparation of TEM Sample  
- Optical Thin Films Characterizations  

 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
 จ านวนทั้งหมด 2 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
Lertvanithphol T, Limnonthakul P, Homon C, Jaroenapibal P, Chananonnawathorn C, 

Limwichean S, Eiamchai P, Patthanasettakul V, Tantiwanichapan K, Sathukarn A, 
Nuntawong N, Klamchuen A, Songsiriritthigul P, Horprathum M. Facile fabrication and 
optical characterization of nanoflake aluminum oxide film with high broadband and 
omnidirectional transmittance enhancement. Optical Materials 2021;111:110567. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/author/13105491400/noppadon-nuntawong
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346720309071#!
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Lumjeak S, Lertvanithpol T, Horprathum M, Songsirirtthigul M, Limnonthakul P.  
Super hydrophobicity of sputtered PTFE films on nanotextured aluminum surface. 
Journal of Metals, Materials and Minerals 2018;28(1):1-5. 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวนทั้งหมด 1 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
Khamkhom P, Pokai S, Chananonnawathorn C, Horprathum M, Eiamchai P, Pattantsetakul V, 

Limwichean S, Nuntawong N, Limnonthakul P, Kaewkhao J. Hydrothermal synthesis 
of photo-induced hydrophilic ZnO nanorods, Materials Today: Proceedings 

2018;5(6):pp. 14121–14125. 
 
 

http://www.ojs.materialsconnex.com/index.php/jmmm/article/view/329
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Phongthep Hanpattanakit 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ11318 
E-mail:  phongthep@g.swu.ac.th, hanpattanakit@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548 
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2549 
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2551 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2558 
 
ความเชี่ยวชาญ 
- 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 
 

mailto:phongthep@g.swu.ac.th
mailto:hanpattanakit@gmail.com
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ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
จ านวนทั้งหมด 5 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
Bumrungbood J, Hanpattanakit P, Chidthaisong A, Saeng-Ngam S, Vanitchung S. Efficiency of Water 

Management by Alternative Wetting and drying on rice growth and production. 
Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) 2020;12(24):10-22. 

Hanpattanakit P, Pimonsree L, Jamnongchob A, Boonpoke A. CO2 emission and reduction of 
tourist transportation at Kok Mak Island, Thailand. Chemical Engineering Transactions 
2018;63:37-42. 

Promjittiphong C, Junead J, Hanpattanakit P. Greenhouse gas emission and mitigation from sports 
tourism in Benja Burapha Cycling Rally, Sa Kaeo, Thailand. Chemical Engineering Transactions 
2018;63:397-402. 

Bulsathaporn A, Suekhum D, Hanpattanakit P, Sanwangsri M, Chidthaisong A, Towprayoon S, Inubushi 
K, Limtong P. Soil CO2 emissions measured by closed chamber and soil gradient methods in 
dry dipterocarp forest and sweet sorghum plots. ScienceAsia 2018; 44(1):1-10. 

Intanil P, Sanwangsri M, Boonpoke A, Hanpattanakit P. Contribution of Root Respiration to Soil 
Respiration during Rainy Season in Dry Dipterocarp Forest, Northern Thailand. Applied 
Environmental Research 2018;40(3):19-27. 

 
1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวนทั้งหมด 2 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
Tammadid W, Chanonmuang P, Plagsanoi J, Vanitchang S, Chidthaisong A, Hanpattakit P. 

Partitioning of Soil Respiration in Primary Dry Dipterocarp Forest at Nakhon Ratchasima 
Province, Thailand. Proceeding of the Conference on 9th International Conference on 
Environmental Engineering, Science and Management; 2020 May 27-29, 2020, The 
Heritage Chiang Rai, Thailand. pp. 365-372. 

Amnat Chidthaisong and Phongthep Hanpattanakit. (2018). Simulating CO2 Emissions from 
Tropical Forest Soils by Denitrification-Nitrification Decomposition (DNDC) Model. 
Proceeding of the 11th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and 
Environmental Sciences (CABES-2018); 2018 April 17-18, Kyoto, Japan. pp. 14-22. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) พินิจ  ข าวงษ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) PINIT  KHUMWONG 
ต าแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์ 
ที่ท างาน ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หมายเลขโทรศัพท์  02-649-5000 ต่อ 11343 
Email pinitk@g.swu.ac.th, pinitkw@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก)  

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 
 
ความเชี่ยวชาญ 
การสอนชีววิทยา,  สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
จ านวนทั้งหมด 8 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
Safkolam R, Khumwong P, Pruekpramool C, Hajisamoh A. Effects of Islamic scientist history 

on seventh graders’ understanding of nature of science in a Thai Islamic private 
school. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 2021;10(2):282-291. 

ทวิช มณีพนา, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, พินิจ ข าวงษ์. ความท้าทายและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียงของครูฟิสิกส์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  2563;8 
(เพ่ิมเติม):s282-s294. 

นิภาพร ช่วยธานี, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, พินิจ ข าวงษ์. การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางสะเต็มของ
นักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่บูรณาการการสร้างข้อโต้แย้ง 
(6E+A). วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 2563;6(10):5180-5192. 

mailto:pinitk@g.swu.ac.th
mailto:pinitkw@gmail.com
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วรกันยา แก้วกลม, พินิจ ข าวงษ์, จรรยา ดาสา. สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ระดับ ชั้นประถมศึกษา. Veridian E-Journa 2562;11(3):2092-
2112. 

นันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม, พินิจ ข าวงษ์, ณสรรค์ ผลโภค, จรรยา ดาสา. กรอบความคิดแบบเติบโตในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว 2562;35(2):149-162. 

Buatip S, Chaivisuthangkura P, Khumwong P. Enhancing science teaching competency among 
pre-service science teachers through blended-mentoring process. International 
Journal of Instruction 2019;12(3):289-306.  

พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม, พินิจ ข าวงษ์, จรรยา ดาสา. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นผสานการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน. Veridian E-Journal 2561;11(2):2448-2462. 

สมเสมอ ทักษิณ, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, มนัส บุญประกอบ, พินิจ  ข าวงษ์. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
PACLE เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. Veridian E-Journal 2561;11(2):136-155. 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  จ านวนทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
Kaewklom W, Khumwong P, Dahsah C. Opinions of Primary Science Teachers on 4C3RA+ 

Guidelines to Design STEM Lesson Plans. Proceedings of the International Annual 
Meeting on STEM Education (I AM STEM); 2018 August 13–15, Avani Khon Kaen Hotel, 
Thailand, Journal of Physics: Conference Series, 1340, doi:10.1088/1742-
6596/1340/1/012013 

Pantongkam M, Wongboonnak S, Khumwong P. Teaching Ecology and Environment and Its Effects 
on the Environmental Conciousness of Grad 9 Students: A Preliminary Self Study. The 
Proceeding of International Conference for Science Educators and Teachers; June 6-8, 
Phuket, Thailand, AIP Publishing; 2018. https://doi.org/10.1063/1.5019524  

Phonphuet P, Kanyaprasith K, Khumwong P, Praphairaksit N. The Effect of Integrating of Cooperative 
Learning into 5E Inquiry Learning Model on Interpersonal Skills of High School Students. 
The Proceeding of International Conference for Science Educators and Teachers; June 6-8, 
Phuket, Thailand, AIP Publishing; 2018. https://doi.org/10.1063/1.5019529  

 

https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1340/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1340/1
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1340/1
https://doi.org/10.1063/1.5019524
https://doi.org/10.1063/1.5019529
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวณวรา สีที 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Navara Seetee 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114 ซอย สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  
  โทรศัพท์  02-649-5000 ต่อ 11345 
เบอร์โทรศัพท์  085-3646486  
Email suwapid@g.swu.ac.th  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา 2549 
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 
 
ความเชี่ยวชาญ   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้เคมี การพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และการท าโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
  จ านวนทั้งหมด 2 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
Seetee N, Chi C, Dhir A, Chen S. Validation of the Science, Mathematics, and English Task 

Value Scales Based on Longitudinal Data. International Journal of Science and 
Mathematics Education 2021;19:443-460. DOI 10.1007/s10763-020-10081-x  

จรรยา ดาสา, ศิวพร ละม้ายนิล, เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, ณวรา สีท.ี การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการ
จัดการเรียนรู้โครงงานสะเต็ม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2562;10(2):281-294. 

 



 128 

1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 จ านวนทั้งหมด 5 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
Rumchatsakul T, Seetee N. The trend of middle school students’ science reasoning abilities 

in Thailand. Proceeding of the East-Asian Association for Science Education; 2021  
June 18-20, Shizuoka University, Shizuoka, Japan. pp.182-183. 

Khansumrit S, Seetee N. Creative problem-solving abilities of Thai middle school students in 
special science-math class. Proceeding of the East-Asian Association for Science 
Education; 2021 June 18-20, Shizuoka University, Shizuoka, Japan. pp. 80-81. 

Dahsah C. Pruekpramool C, Seetee N, Khumwong P, Promkatkeaw T, Sangpradit T, Lamainil 
S. A guideline for gifted and talented middle school students in science, 
mathematics, and technology project courses. Proceeding of the East-Asian 
Association for Science Education; 2021  June 18-20, Shizuoka University, Shizuoka, 
Japan. pp.85-86. 

Junchaipoom, P and Seetee, N. Scientific reasoning ability on the topic of electrochemistry 
of enrichment science classroom students at Kannasootsuksalai school. Proceeding 
of the 7th International conference for science educators and teachers; 2019 August 
8-9, Pattaya, Thailand. pp. 104-110. 

Genc C, Seetee N, Pruekpramool C. A study of ICT literacy of 7th grade students in the 
demonstration schools of Rajabhat universities. Proceeding of the 2nd Humanities 
and Social Sciences Research Promotion Network and International Conference; 
2019 June 28, Ramkhamhaeng University, Thailand, pp. 108-116. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ศุภิกา วานิชชัง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Supika Vanitchung 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน        คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์          02-649-5000 ต่อ 11321 
Email                 Supika.va@gmail.com และ Supika@g.swu.ac.th  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2544 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2554 
 
ความเชี่ยวชาญ 

• 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  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
  จ านวนทั้งหมด 4 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
จิตติ วรรณ  บ ารุ งบุตร , พงษ์ เทพ หาญพัฒนากิจ , อ านาจ ชิดไธสง , สุขุมาภรณ์  แสงงาม , ศุภิกา  

วานิชชัง. ประสิทธิภาพการจัดการน้ าด้วยวิธีแบบเปียกสลับแห้งต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าว. 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2563; 12 24:10-22. 

mailto:Supika.va@gmail.com%20และ
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จุฑ ารัตน์  เส งี่ ยมวงษ์ , ศุ ภิ กา  วานิ ชชั ง . ความสามารถในการรองรับ กรด ใน อ่างเก็ บน้ า เขื่ อน 
วชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใช้ The First-Order Acidity Balance Model. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2562;11(21):24-37. 

ธีรดา หลงศิริ, ศุภิกา วานิชชัง, มนัส บุญประกอบ, จรรยา ดาสา. การพัฒนาหลักสูตรสถานที่เป็นฐาน เรื่อง 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาสถานที่จังหวัดระยอง. 
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2561;34(2):221-233. 

ธีรดา หลงศิริ ศุภิกา วานิชชัง มนัส บุญประกอบ และ จรรยา ดาสา. ระดับทักษะทางสติปัญญาด้าน
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง . Veridian E journal, Silpakorn University ฉบั บ ภ าษ าไทย  ส าขามนุ ษ ยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ 2561;11(1):2814-2826. 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  จ านวนทั้งหมด 1 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
วิตตานันท์ ธรรมดิษฐ์, บัณฑิตา สังขะไชย, ศุภิกา วานิชชัง, ภูวษา ชานนท์เมือง, จ าลอง แปลกสระน้อย, 

อ านาจ ชิดไธสง, พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ. การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจผิว
ดินในระบบนิเวศป่าเต็งรังปฐมภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และป่าเต็งรังทุติยภูมิ จังหวัดราชบุรี . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 13; 25-26 มี.ค. 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ; น. 1375-1385. 

 
 



 131 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายธนิต  ศิริบุญ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Thanit Siriboon 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 ถนน 
     สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์  0836952393 
Email thanit@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Systematics, Invertebrate Zoology และ Biogeography 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
  จ านวนทั้งหมด 1 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
Siriboon T, Naggs F, Wade M W, Jeratthitikul E, Tongkerd P, Jirapatrasilp P, Panha S, Sutcharit C. 

Phylogenetic relationships of the carnivorous terrestrial snail family Streptaxidae 
(Stylommatophora: Achatinina) in Thailand and surrounding areas of Southeast Asia. Systematics 
and Biodiversity 2020;18(7):720–738. https://doi.org/10.1080/14772000.2020.1783384 

 
1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  จ านวนทั้งหมด 5 เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี (นับจากปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
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คริษฐ์ ศรีศิลปอุดม, สิรวิชญ์ สินประเสริฐรัตน์ และ ธนิต ศิริบุญ. การศึกษากายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยา
ขอ งระบ บ ย่ อ ยอาห ารขอ งห อยท ากยั ก ษ์ อ าฟ ริ กั น  Lissachatina futica (Pulmonata: 
Achatinidae) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12; 6-7 
พฤษภาคม 2564, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; น. 1-11. 

สิทธิชัย ชุณห์ขจร และ ธนิต ศิริบุญ. การวิเคราะห์มอร์โฟเมตริกส์เชิงเรขาคณิตของหอยนักล่า Oophana 
mouhoti Pfeiffer, 1862 ในพื้นที่ภูเขาหินปูนจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 ; 6-7 พฤษภาคม 2564, 
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; น. 96-104. 

สิรวิชญ์ สินประเสริฐรัตน์, คริษฐ์ ศรีศิลปอุดม และ ธนิต ศิริบุญ. การศึกษากายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยา
ของระบบประสาทในหอยทากยักษ์อาฟริกัน Lissachatinajutica. รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 ; 6-7 พฤษภาคม 2554, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร; น. 106-113. 

สิทธิชัย ชุณห์ขจร, พงศ์พิสิษฐ์ รุ่งเรืองเดชวัฒนา, สุรัตน์ ชื่นรัมย์, ศุภกร สุดเลิศ, สุชีรา บุญโชติหิรัญ และ ธนิต 
ศิริบุญ. ความหลากชนิดและการกระจายพันธุ์ของหอยน้ าจืดฝาเดียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัยครั้งที่ 13 ; 25-26 มีนาคม 2563, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; น. 1456-1463. 

สิรวิชญ์ สินประเสริฐรัตน์, คริษฐ์ ศรีศิลปอุดม และ ธนิต ศิริบุญ. การศึกษากายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยา
ของระบบสืบพันธุ์ของหอยทากยักษ์อาฟริกัน Lissachatina futica. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17; 23 ธันวาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; น. 
562-575. 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 2565 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 มีการปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับรหัสวิชา หน่วยกิต เพ่ิมเติมรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ เพ่ิมเติมหมวดวิชาและรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ปรับรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และกลุ่มวิชาสถิติและวิจัย ปรับเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
1.หมวดวิชาบังคับ 16 16 
2.หมวดวิชาเลือก 8 8 
3. ปริญญานิพนธ์ 12 12 

หน่วยกิตรวม 36 36 
 
รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
ปรับปรัชญาของหลักสูตร  
มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทได้ 
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ปรับใหม่เป็น 
ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยา
ศาสตรศึกษาในการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในทุก
ช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งความฉลาดรู้
ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง (ELOs) ที่ได้ปรับ
จากข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและกรรมการประเมิน 

ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความเข้าใจในแนวคิดหลักทาง
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา 
2. มีความสามารถในการน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทได้

ปรับใหม่เป็น 
1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตรศึกษาในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
2. ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

ปรับให้มีความชัดเจนและให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
กรรมการประเมิน 
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อย่างเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการทาวิจัยเพ่ือนา
ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทได้
อย่างเหมาะสม 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย 
มีความตระหนักในวัฒนธรรม มีจิต
สาธารณะ 

ในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้ อย่ า งถู กต้ อ งและ เป็ น ไป ตามหลั ก
จริยธรรมวิจัย 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตรศึกษาสู่สาธารณะได้อย่าง
สร้างสรรค์  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย  จิต
สาธารณะ และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาบังคับ   
ปรับหน่วยกิตรายวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

ปรับใหม่เป็น 2(1-2-3) เพ่ือเพ่ิมรายวิชาบังคับเพ่ิมอีก 2 
หน่วยกติ ได้แก่ วิชาสถิติวิจัย
พ้ืนฐาน เนื่องจากเป็นความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเป็นเนื้อหาที่จ าเป็น 
เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ที่ผ่านมา
เลือกที่จะลงเรียนในทุกรุ่น 

ปรับหน่วยกิตรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 

ปรับใหม่เป็น 2(1-2-3) เพ่ือเพ่ิมรายวิชาบังคับเพ่ิมอีก 2 
หน่วยกติ ได้แก่ วิชาสถิติวิจัย
พ้ืนฐาน เนื่องจากเป็นความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเป็นเนื้อหาที่จ าเป็น 
เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ที่ผ่านมา
เลือกที่จะลงเรียนในทุกรุ่น 

ปรับรหัสวิชา  
วษ651 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วษ652 การประเมินการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
วษ655 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 1  
วษ656 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 2 

ปรับใหม่เป็น 
วษ654 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
วษ655 การออกแบบการประเมินการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วษ651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
1 
วษ652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 

เพ่ือให้มีความต่อเนื่อง โดยเริ่ม
เรียงรหัสจากวิชาบังคับต่อด้วย
วิชาเลือก 
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2 

เพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ปรับใหม่เป็น 
วษ662 สถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 

ตามข้อเสนอแนะ/ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรับรวมรายวิชา ปรับใหม่เป็น  
วษ511 ความรู้หลักวิทยาศาสตร์ 1 2(2-
0-4) 
แนวคิดท่ีส าคัญทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจาวัน
และการ 
ถ่ายทอดให้เกิดการรู้วิทยาศาสตร์ใน
บริบทที่สนใจ 
และ วษ512 ความรู้หลักวิทยาศาสตร์ 2 
2(2-0-4)  
แนวคิดท่ีส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าการ
ก าเนิดเอกภพ การวัดปริมาณทางดารา
ศาสตร์และการถ่ายทอดให้เกิดการรู้
วิทยาศาสตร์ในบริบทที่สนใจ  

วษ511 3(2-2-5)  
แนวคิดท่ีส าคัญและแนวคิดคลาดเคลื่อน
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การบูรณาการ
แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์
และอธิบายปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ที่
เป็นประเด็นสนใจในปัจจุบัน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในบริบทที่นิสิตสนใจ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
และให้ชัดเจนและมีความ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่ได้ปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกรรมการประเมิน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา ปรับใหม่เป็น  
วษ655 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 1 
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การ
ทบทวนวรรณกรรมในตัวแปรที่สนใจ 
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น 
และเครื่องมือวิจัยเพื่อน าไปสู่พัฒนาเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ 

วษ651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
1 
การวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา แนวโน้ม
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา ระบุตัวแปร 
ค าถามวิจัย ที่มาและความส าคัญของการ
วิจัยในหัวข้อที่สนใจ การทบทวน
วรรณกรรมตัวแปรในหัวข้อที่สนใจ 

เนื่องจากวิชาสัมมนา 1 เป็น
วิชาในภาคเรียนที่ 1 จึงเน้น
เพียงแค่กรอบแนวคิดส าคัญ
ของการวิจัย และการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านมาไม่สามารถไปถึง
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์
ได้ 

วษ656 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 2 
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา การ
วิเคราะห์ผลการวิจัย การพัฒนาร่าง

วษ652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
2 
การพัฒนาร่างบทความวิจัยส าหรับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ

ปรับให้มีความชัดเจนและเน้น
การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
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บทความวิชาการส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือบทความ
วิชาการต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจาก 
สกอ. 

บทความวิชาการต่อเนื่องจากการประชุม
วิชาการ และการน าเสนอสู่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ 

วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญา
วิทยาศาสตร์ 
ประวัติ ปรัชญา และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
แนวคิดทางปรัชญาและวัฒนธรรม และ
ในทางกลับกัน รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ 

วษ653 ประวัติ ธรรมชาติและปรัชญา
วิทยาศาสตร์ 
ประวัติ ปรัชญา และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติ 
ปรัชญา และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้และประเมินธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ การน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและระดับที่
นิสิตสนใจ 

ปรับให้มีความกระชับและ
ชัดเจนขึ้น 

วษ652 การประเมินการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ทฤษฎี เทคนิค การวัดและการประเมิน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งการประเมิน
เพ่ือพัฒนา เพ่ือสรุปผล และเพ่ือเป็นการ
เรียนรู้การสร้างการพัฒนาเครื่องมือการ
วัดและการประเมินการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
การแปลความหมายข้อมูล และการใช้ผล
การประเมินเพ่ือพัฒนาในสาขาและระดับ
ที่สนใจ 

วษ655 การออกแบบการประเมินการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีส าคัญทางการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา 
และเพ่ือการสรุปผล กระบวนการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล การออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลในเรื่องและ
ระดับท่ีนิสิตสนใจ 

ปรับให้มีความกระชับและ
ชัดเจนขึ้น 

วษ651 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรและการ
ประเมินผลการน าไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและ

วษ654 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาขาและ

ปรับให้มีความกระชับและ
ชัดเจนขึ้น 
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ระดับท่ีสนใจ ระดับท่ีนิสิตสนใจ 
วษ661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
หลักการ ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และ
จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยที่
ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศกึษาในสาขาและระดับ
ที่สนใจ การเสนอโครงร่างการวิจัย 

วษ661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
กระบวนทัศน์การวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
และระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา การออกแบบและ
น าเสนอระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษาท่ีสอดคล้องกับค าถามวิจัยที่
สนใจ 

ปรับให้มีความกระชับและ
ชัดเจนขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
ที่ส าคัญของรายวิชา คือ การ
น าเสนอระเบียบวิธีวิจัย  

การปรับปรุงหมวดวิชาเลือก   
เพ่ิมเติมกลุ่มวิชาเลือกวิทยาศาสตร์ 
หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

- กลุม่วิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา ไม่
น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเลือกสถิติละวิจัย ไม่น้อย
กว่า 4 หน่วยกิต 

ปรับใหม่เป็น  
ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่
น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ดังนี้ 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาศาสตรศึกษา  ไม่
น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเลือกสถิติและวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต 

รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
- วษ611 หลักการส าคัญทางเคมีส าหรับ

วิทยาศาสตรศึกษา 
- วษ612 หลักการส าคัญทางชีววิทยา

ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 
- วษ613 หลักการส าคัญทางฟิสิกส์

ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 
- วษ614 หลักการส าคัญทาง

วิทยาศาสตร์โลกส าหรับวิทยาศาสตร
ศึกษา 

- วษ615 หลักการส าคัญทางดาราศาสตร์
ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 

เนื่องจากได้เพ่ิมรายวิชาบังคับ
ในกลุ่มวิชาสถิติและวิจัย และ
พบว่านิสิตส่วนใหญ่ยังมีแนวคิด
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่
เพียงพอ จึงได้ปรับเพิ่มกลุ่มวิชา
เลือกทางวิทยาศาสตร์และลด
กลุ่มวิชาเลือกสถิติและวิจัย 2 
หน่วยกิต เนื่องจากได้เพ่ิมวิชา
บังคับสถิติและวิจัยเพิ่มแล้ว  2 
หน่วยกิต 
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-  วษ616 หลักการส าคัญทางวิทยาการ

ค านวณ การออกแบบและเทคโนโลยี 
ส าหรับวิทยาศาสตรศึกษา 

ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา 
- วษ654 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
- วษ751 นวัตกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
- วษ752 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
- วษ754 การพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ 
- วษ755 การพัฒนาวิชาชีพสาหรับ

ครูวิทยาศาสตร์ 
- วษ756 สะเต็มศึกษา 

ปรับใหม่เป็น 
 
- วษ657 นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
- วษ658 นวัตกรรมการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ 
- วษ656 นวัตกรรมหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ 
- วษ752 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ร่วมสมัย 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ปริญญาโท และให้มีความร่วม
สมัย เช่น วิชา วษ756 สะเต็ม
ศึกษา ปรับเป็น วษ752 การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วม
สมัย เพ่ือให้สามารถที่จะปรับ
เนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ของการจัดการเรียนรู้ในช่วงปี
นั้น ๆ  

ปรับหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา 
วษ753 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
การฝึกประสบการณ์ในการสอนหรือการ
นิเทศหรือการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่ตนเอง
สนใจ การน าเสนอ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน 
รูปแบบการนาเสนอแบบปากเปล่าหรือ
การเขียนบทความวิชาการ 

ปรับใหม่เป็น 
วษ754 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2(0-4-2) 
การฝึกประสบการณ์ในการสอน การนิเทศ 
การสังเกตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในรูปแบบต่าง ๆ สู่สาธารณะอย่าง
สร้างสรรค์ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความกระชับและชัดเจนขึ้น 
และปรับหน่วยกิตให้เป็นปฏิบัติ
ทั้งหมดเนื่องจากเป็นรายวิชาที่
นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์ใน
สถานที่จริง 

ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชา
สถิติและวิจัย  

  

ปรับรายวิชา วษ662 สถิติวิจัยทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 

ปรับไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับ ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และในหลักสูตรที่ผ่าน
มานิสิตเลือกลงรายวิชานี้ทุกคน 

ปรับรายวิชา ปรับใหม่เป็น ปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับ
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- วษ762 การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ 
- วษ763 การวิจัยด้านการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- วษ764 การวิจัยด้านการประเมิน

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- วษ765 การวิจัยเชิงปริมาณด้าน

วิทยาศาสตรศึกษา 
- วษ766 การวิจัยเชิงคุณภาพด้าน

วิทยาศาสตรศึกษา 

- วษ663 สถิติขั้นกลางส าหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 

- วษ664 การวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 

- วษ665 การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 

- วษ666 การวิจัยเชิงผสานวิธีทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 

รูปแบบของการวิจัย เพ่ือให้
นิสิตสามารถน าไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทของการ
วิจัยที่ตนเองสนใจ 

ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดใน
หลักสูตร 
- ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
- เสนอปริญญานิพนธ์ และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น 
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ 
- ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์

ปรับใหม่เป็น  
 1.  เป็น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
 2.  นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิตที่ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจัด
ขึ้นส าหรับนิสิต ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาค
การศึกษา ตามระยะเวลาในแผนการศึกษา
ของหลักสูตร 

ปรับให้กระชับ โดยเน้นว่า
เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ในรายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ดังกล่าว 
- นอกจากนี้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสิตที่ศูนย์วิทยาศาสตร
ศึกษาจัดขึ้นส าหรับนิสิตในรุ่นนั้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
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ภาคผนวก ซ  แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และทิศทางของสังคม 
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แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และทิศทางของสังคม 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 
มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1.  แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรควรมีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย  ให้
เลือก ✓ ใน ( ) พร้อมรายละเอียดพอสังเขป 

( ) ควบรวม ภายในส่วนงาน หรือ บูรณาระหว่างหลักสูตร/ รายวิชา วิชาสัมมนาร่วม 
( ) บูรณาการระหว่างส่วนงาน เช่น ผู้สอน ทรัพยากร รายวิชาร่วม ห้องปฎิบัติการ 
() มีรายวิชาใหม่/ ปรับปรุงรายวิชาเดิมมากกว่าร้อยละ 50 หรือ เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

รายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพสังคม หรือ นโยบายภาครัฐ 
( ) เปลี่ยนแปลงประเภทหลักสูตร (แต่ต้องมีปรับปรุงรายวิชาด้วย) เช่น สองภาษา นานาชาติ dual/ 

joint degree / credit bank 
( ) เปลี่ ยนแปลงวิธี การจัดการเรียนการสอน  เช่ น  module, online course, practicum, 

cooperative & work integrated education บูรณาการกับการรับใช้สังคม 
(  ) ประเด็นอ่ืนๆ ที่เพ่ิมคุณภาพบัณฑิต เช่น เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ ผลิตนวัตกรรม พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก หรือสถานประกอบการ  ระบุ
....................................... 

 
2.  ให้ระบุหลักสูตรท่าน สอดคล้องกับประเด็นใด (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่ม ถ้าเข้าเกณฑ์) 

(   ) S curve กลุ่ม..............................     
 First S-Curve: ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ปัจจัยผลิต คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร ท่องเที่ยว เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 New S-Curve: ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพื่ อเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์
ครบวงจร 

 2nd Wave S-Curve: กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูปใหม่เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไป
ในยุคของเทคโนโลยีในอนาคตได้ คือ เครื่องหนัง ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โลหะ อัญมณี
และเครื่องประดับ เซรามิค แก้วและกระจก  

(   ) BCG กลุ่ม...................................     
 BCG ประกอบด้วย 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร เทคโนโลยีเคมีและชีวภาพ 

สุขภาพและการแพทย์ และการท่องเที่ยว 
() SDG เป้าหมายที่ 4 คือ การศึกษาที่เท่าเทียม  
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 17 ข้อ ดังนี้  
เป้าหมาย รายละเอียด 

1 ขจัดความยากจน 
2 ขจัดความหิวโหย 
3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
4 การศึกษาท่ีเท่าเทียบ 
5 ความเท่าเทียมทางเพศ 
6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล 
7 พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
9 อุตสาหกรรมนวัตกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
10 ลดความเหลื่อมล้ า 
11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

() การพัฒนาก าลังคนในศตวรรษที่ 21   เรื่อง ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม/ทักษะสารสนเทศ  
สื่อ เทคโนโลยี 

(   ) ผู้สูงอายุ / กลุ่มเปราะบาง  ระบุ................................................. 
(   ) ศาสตร์หายาก และจ าเป็นต้องมีเพ่ือคงไว้ของศาสตร์นั้นในประเทศไทย 

 
3.  สิ่งทีต่้องเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร 

3.1 มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาที่พัฒนาหรือเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียน (โดยไม่เน้นการบรรยาย) เข้า
ลักษณะ CIWE หรือจัดการเรียนรู้โดยผ่านการปฎิบัติงานจริง (on the job training) ระบุ   

- วษ 651 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-2-1) 
- วษ 652 สัมมนาวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 1(0-2-1) 
- วษ 754 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(0-4-2) 
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3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษามีอัตราเดียว โดยจะไม่แยกในและนอกเวลาราชการ จะมีกลุ่มเดียวเท่านั้น 
แต่ให้ระบุช่วงเวลาที่เรียน เช่น เรียนทุกเย็นเวลา 17.00-20.00/ เรียนเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น ในหมวดที่ 3 ข้อ 
2.1 

3.3 ระบุว่า สามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนนอกหลักสูตร นอกส่วนงาน และนอกมหาวิทยาลัยได้ 
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1 
(หมวดวิชาเลือก) 

3.4 แผนการการศึกษา ในหมวดที่ 3 ข้อ 2.1 ขอให้ระบุเวลาที่ต้องใช้เรียนจริง เพ่ือให้นิสิตเรียนจบ
ตามแผนการศึกษา ทั้งนี้สามารถท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา และหากผล
การด าเนินงานที่ผ่าน นิสิตส่วนใหญ่จบไม่ตามแผนการศึกษา ขอให้หลักสูตรพิจารณาจัดการเรียนการสอนใน
ภาคฤดูร้อนด้วย (เนื่องจากการจบการศึกษาตามหลักสูตรเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพหลักสูตร ประกันคุณภาพ 
จัดล าดับมหาวิทยาลัย) 

3.5 ระดับปริญญาโท ในหมวดที่ 3 ข้อ 2.5 สามารถรับแผน ข มากกว่าแผน ก หรือ เฉพาะแผน ข 
ได้ การก าหนดแผนนั้น ให้ขึ้นกับบริบทของสาขาวิชา และผู้เรียน (ให้เขียนรวมเป็นแผน ก/ข กรณีรับทั้งสอง
แผน) โดยแผน ก เน้นผลลัพธ์เป็นผลงานตีพิมพ์ นวัตกรรม แผน ข เน้นผลลัพธ์น าไปใช้ประโยชน์ หรือ เพื่อ
การพัฒนา 

3.6 หลักสูตรระดับปริญญาเอกขอให้มีความร่วมมือกับต่างประเทศตามนโยบายเรื่องความเป็นานา
ชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาร่วม/กรรมการสอบปากเปล่าฯ การท า
วิจัยร่วม ฝึกประสบการณ์อย่างน้อย 3 เดือนในต่างประเทศ มีการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกัน ตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติ (นอกประเทศ) ระบุ............................................ ในหมวดที่ 7 ข้อ 5 

3.7 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ขอให้มีการระบุเรื่อง implementation (การน าไปใช้
ประโยชน์) ในหมวด 3 ข้อ 5.2 
 

 

 


