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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.73) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ 2 และองค์ประกอบที่ 4) มีจ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 6) และมี
จ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 4.17 ระดับคุณภาพดีมาก (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.73 ระดับคุณภาพดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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ค าน า 
 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงานและการ
บริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญอย่างยิ่งซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า หลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต 
อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพโดยเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่ง ทางวิชาการและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer 
review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยได้และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ใน
การพิจารณา  

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมีการ
ด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 
ประธานหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

            วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัญ  
 หน้า 
หมวดที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 1 
    ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร 1 
    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2 
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต 7 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 7 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
                     ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

9 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต 12 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 15 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 19 
หมวดที่ 3 อาจารย ์ 21 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 31 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 37 
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร) 38 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 38 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 43 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 52 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 59 
    ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 63 
หมวดที่ 5 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 67 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 69 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

70 
78 

ภาคผนวก 79 
    ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร  
    ภาคผนวก 2 common dataset  
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หมวดท่ี 1  
การกํากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554  ช่ือย่อ กศ.ด. 
ช่ือภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in Science Education 

 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25450091102171 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจท้ังในด้านวิทยาศาสตร์และด้านศกึษาศาสตร์ในลักษณะองค์รวมสามารถ 
เช่ือมโยงศาสตร์ท้ังสองเป็นหน่ึงเดียว 

2.  สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ 

3.  เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความเข้าใจท้ังเน้ือหาและระเบียบวิธีวิจัย อย่างลึก 
สามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย มีความตระหนักในวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ 
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รายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา วท.บ. (เคมี), 2544 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์), 2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2550 

2 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ วท.บ. (ฟิสิกส)์, 2545 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์), 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2551 

3 *อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล วท.บ. (ฟิสิกส)์, 2548 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์), 2549 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2527 
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2537 
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2551 

5 อาจารย์ ดร.พินิจ ขําวงษ์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอน
วิทยาศาสตร์), 2545 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2554 

(Ed_D_Scied_59_1.1_01, Ed_D_Scied_59_1.1_02) 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

(✓) 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ดาสา    
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์    
3 อาจารย์ ดร.ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล    
4 อาจารย์ ดร.พินิจ  ขําวงษ์    

(Ed_D_Scied_59_1.1_03) 
 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

(✓) 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา    
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    
2 อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล    
3 อาจารย์ ดร.พินิจ ขําวงษ์    
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร    

(Ed_D_Scied_59_1.1_04) 
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

 
 

คุณวุฒิ (✓) 

มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

(✓) 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

(✓) 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

 
 

ป.โท 
ป.
เอก 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา    
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์    
3 อาจารย์ ดร.พินิจ ขําวงษ์    
4 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ    
5 อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง    
6 รองศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ ประกอบผล    

 

(Ed_D_Scied_59_1.1_05) 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (✓) มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย (✓) 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ์)

ป.โท ป.เอก 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค ์ ผลโภค   
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร   
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง   
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป   

 

(Ed_D_Scied_59_1.1_06) 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2559 จํานวน 4 คน ซ่ึงมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 จํานวน 1 บทความ ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารในฐานข้อมูล TCI ฐาน 2 จํานวน 3 บทความ และรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง 
ซ่ึงนิสิตสามารถใช้เพ่ือสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (Ed_D_Scied_59_1.1_07) 
  
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีท้ังสิ้น 
จํานวน 5 คน มีภาระงานเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

อาจารย์ ภาระงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์  5 

อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 3 

อาจารย์ ดร.พินิจ ขําวงษ์  4 
 

(Ed_D_Scied_59_1.1_08) 
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อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง
และสมํ่าเสมอ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1  เรื่องใน 5 ปี)   
(Ed_D_Scied_59_1.1_09) 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 
 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เริ่มใช้เม่ือปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันมีระยะเวลา
การใช้หลักสูตรเท่ากับ 5 ปี ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่  1/2560  เม่ือวันท่ี 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 (Ed_D_Scied_59_1.1_10) 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ed_D_Scied_59_1.1_01 หนังสือแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
Ed_D_Scied_59_1.1_02 ข้อมูลประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
Ed_D_Scied_59_1.1_03 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
Ed_D_Scied_59_1.1_04 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
Ed_D_Scied_59_1.1_05 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
Ed_D_Scied_59_1.1_06 ข้อมูลอาจารย์ที่สอบปริญานิพนธ์ 
Ed_D_Scied_59_1.1_07 บทความของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา 
Ed_D_Scied_59_1.1_08 สรุปภาระงานการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัปริญญานิพนธ์ 
Ed_D_Scied_59_1.1_09 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
Ed_D_Scied_59_1.1_10 เอกสารอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา  ในปีการศึกษา 2558 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ(3)ด้านทักษะทางปัญญา(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

-  มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 ท่ีสําเร็จการศึกษา
ใน ปีการศึ กษา  2558 รวม  3 คน  โดย ไ ด้ รั บแบบสํ า รวจกลับมา จํานวน  1 ฉบับ  คิด เ ป็นร้ อยละ  33.33  
จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 เฉลี่ยเท่ากับ 4.00  
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสตูรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิต       

ลําดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.00 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 3 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต  คะแนน 4.00 
 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 4.00 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ย 4.00 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 4.00 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลี่ย 4.00 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เฉลี่ย 4.00 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑติมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 4.00 
 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 33.33 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
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การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ท่ี 4.00 โดยได้คะแนนในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ด้านอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย เท่ากันทุกด้านท่ีระดับ 4.00 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ed.D.Scied_59_2.1_01 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มศว รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
Ed.D.Scied_59_2.1_02 สรุปผลการสํารวจ https://survey-grad.swu.ac.th/swu/stats/result/6100 
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ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 มีผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 4 คน และมีผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 12 ช้ิน โดยมีผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 175 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
นิสิตหรือผู้สําเร็จป.เอก 

ผลงานท่ีได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง ชลฤทัย ทวีแสง, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
และ พินิจ ขําวงษ.์ (2559). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
บนฐานเมต้าเลเวลเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1. วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 6(10): 87-102. 

0.80 

2 นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์ ธนาวุฒิ ลาตวงษ,์ ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และ
มนัส บุญประกอบ. (2559). การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญา
วิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3. วารสาร
การศึกษาและการพัฒนาสังคม. 11(2): 293-305. 

0.60 

3 นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์ ธนาวุฒิ ลาตวงษ,์ ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และ
มนัส บุญประกอบ. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5A ท่ีมีต่ออภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. 9(2):269-
286.11)  

0.60 

4 นางสาวกฤษณา โลหการก กฤษณา โลหการก, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, สมสรรญก์ วงษ์อยู่
น้อย และ กานจุลี ปัญญาอินทร์. (2559). การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสง่เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 12(1): 35-
47. 

0.60 

5 นางสาวภูรินทร์ แตงน้อย ภูรินทร์ แตงน้อย, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และ 
สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสาร
การศึกษาและการพัฒนาสังคม. 12(1): 201- 211 

0.60 

6 นางสาวกฤษณา โลหการก Lohakarok, K., Pruekpramool, C., Wongyounoi, S. & 
Punya-In, K. (2016). The Study of Critical Thinking Skills 

0.40 
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ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
นิสิตหรือผู้สําเร็จป.เอก 

ผลงานท่ีได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

of Seventh Grade Hmong Hilltribe Students in Tak 
Province. Proceeding of the 4th International 
Conference for Science Educators and teachers. 517-
524. 

7 นางสาวภูรินทร์ แตงน้อย Thaengnoi, P., Pruekpramool, C., Phonphok, N. & 
Wongyounoi, S. (2016). Study of Scientific Problem-
Solving Abilities Based on Scientific Knowledge about 
Atmosphere and Weather for Mathayomsuksa I 
Students. Proceeding of the 4th International 
Conference for Science Educators and teachers. 510-
516. 

0.40 

8 นางขวัญฤทัย   
เที่ยงจันทราทิพย์  

ขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์,  พินิจ ขําาวงษ์ กมลวรรณ , กันยา
ประสทิธ์ิ  และสุทธิดา  จํารัส. (2559). มโนทัศน์เรื่องเซลล์และ
การแบ่งเซลลข์องนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย.  
วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา.27(3): 95-110 

0.60 

9 นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทรา
ทิพย์  

Khuanruethai Thiangchanthathip, Pinit Khumwong, 
Kamonwan Kanyaprasith and Suthida Chamrat. (2016). 
High School Students’ Understanding of the Nature of 
Science.The Asian Conference on Education & 
International Development 2016 Official Conference 
Proceedings. p 589-600. 

0.40 

10 นางสาวณวรา สีท ี Navara Seetee, Richard K. Coll, Manat Boonprakob & 
Chanyah Dahsah. (2016). Exploring Integrated Science 
Process Skills in Chemistry of High School Students. 
Veridian E-Journal, Silpakorn University. 9(14): 247-
259. 

0.60 

11 นางสาวณวรา สีท ี ณวรา สีที, Richard K. Coll, มนัส บุญประกอบ และจรรยา ดา
สา. (2559). เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารบริหารการศึกษาบัว
บัณฑิต. 16(2): 13-23. 

0.60 

12 นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน ์ ชวนพิศ คณะพัฒน์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และมนัส บุญ
ประกอบ. (2559). ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดการใช้ปัญหานําทางและการวิพากษ์วิจารณ์ทางสงัคมและ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคมเพ่ือส่งเสริมการรู้
วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น. 

 0.80 
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ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
นิสิตหรือผู้สําเร็จป.เอก 

ผลงานท่ีได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ. 6(11): 67-80. 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 7.00 
คิดเป็นร้อยละ 175 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ed.D.Scied_59_2.2_01 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มศว รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
Ed.D.Scied_59_2.2_02 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นางสาวชลฤทัย ทวีแสง 
Ed.D.Scied_59_2.2_03 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์ 
Ed.D.Scied_59_2.2_04 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์ 
Ed.D.Scied_59_2.2_05 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นางสาวกฤษณา โลหการก 
Ed.D.Scied_59_2.2_06 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นางสาวภูรินทร์ แตงน้อย 
Ed.D.Scied_59_2.2_07 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืฎองจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตินางสาว

กฤษณา โลหการก 
Ed.D.Scied_59_2.2_08 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืฎองจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

นางสาวภูรินทร์ แตงน้อย 
Ed.D.Scied_59_2.2_09 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์  
Ed.D.Scied_59_2.2_10 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์  
Ed.D.Scied_59_2.2_11 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นางสาวณวรา สีที 
Ed.D.Scied_59_2.2_12 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นางสาวณวรา สีที 
Ed.D.Scied_59_2.2_13 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นางสาวชวนพิศ คณะพัฒน์ 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งช้ีที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ได้มีการกําหนดระบบดําเนินการรับนิสิต ดังน้ี 
 ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน 

- เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาต่อและจํานวนรับ  
- เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ทําหน้าท่ีออกข้อสอบคัดเลือก 
- เพ่ือพิจารณากรอบแนวคิด เกณฑ์การสัมภาษณ์ และกําหนดรายช่ือกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

 ขั้นดําเนินงาน 
- ส่งข้อมูลคุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาต่อและจํานวนรับให้บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศรับ 
- ส่งข้อมูลให้บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังคณะทํางานผู้ทําหน้าท่ีออกข้อสอบคัดเลือก 
- คณะทํางานออกข้อสอบประชุมเพ่ือออกแบบ คัดเลือกข้อสอบและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
- คณะทํางานจัดสอบตามกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะทํางานตรวจข้อสอบ 
- คณะทํางานส่งรายช่ือนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลและประกาศวันสัมภาษณ์ 
- ส่งข้อมูลให้บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์และกําหนดวันสอบสัมภาษณ์ 
- คณะทํางานจัดสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

 ขั้นประเมินกระบวนการ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาคะแนนและพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจากนั้นส่งข้อมูลให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
ผลการรับนิสิต 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากระบวนการรับนิสิตและให้ข้อเสนอแนะ 
 ขั้นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

- คณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตและเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการรับนิสิตครั้งต่อไป
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมครั้งท่ี 6/2559 เพ่ือทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัคร
และระบบกระบวนการรับนิสิต (Ed.D.Scied_59_3.1_01) โดยอ้างอิงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และจาก มคอ. 2 จึงกําหนดลักษณะนิสิตที่จะรับเข้าดังนี ้
 สําหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาปัญหาของนิสิตแรกเข้าตาม มคอ.2 ดังน้ี 

 1)  นิสิตมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตํ่า 
 2)  นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากรับนิสิตที่มีพ้ืนฐานหลากหลาย 

 เพ่ือให้ได้นิสิตใหม่ท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับคุณสมบัติดังกล่าว นิสิตใหม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาการศึกษาและการวิจัย การสอบสัมภาษณ์วิชาการประกอบการนําเสนอเอกสารเชิงแนวคิดตามแนว
คําถามที่ต้ังไว้ และการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (Ed.D.Scied_59_3.1_02) ในขั้นการรับนิสิต
บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดให้นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ท่ีกําหนด  
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ซ่ึงการประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษล่าช้า ทําให้ไม่ทันในการพิจารณาร่วมกับคะแนนส่วนอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลต่อการ
ประกาศผลรับนิสิต 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา ได้มีนิสิตสนใจและสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 
จํานวน 6 คน (Ed.D.Scied_59_3.1_03) ท้ังน้ีได้ในช่วงที่จบภาคการศึกษา 1/2559 ได้มีนิสิตลาออก 2 คน เนื่องจาก 
ไม่สามารถจัดการกับภาระงานทางวิชาชีพปัจจุบันและศึกษาไปพร้อมกันได้ อีกหน่ึงเหตุผลเน่ืองมาจากนิสิต เม่ือเข้ามา
เรียนในหลักสูตรพบว่ายังไม่ตรงกับความต้องการในการศึกษาต่อของตนเองในระดับปริญญาเอก จากผลดังกล่าว 
นําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตและเสนอแนวทางปฏิบัติที่ ดีในการรับนิสิตครั้งต่อไปต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยท่ีประชุมเสนอให้มีการเพ่ิมเติมข้อคําถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมายในการ
เรียนในหลักสูตรและการบริหารจัดการเวลาของนิสิตในการเรียน และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหา รายวิชาท่ีเรียน 
และตารางเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้าเรียนของนิสิต (Ed.D.Scied_59_3.1_04) (Ed.D.Scied_59_3.1_05)    

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ศนูย์วิทยาศาสตรศึกษาได้มีการกําหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นิสิต ดังน้ี 
 ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาผลการสอบเข้าศึกษาต่อและกําหนดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสําหรับนิสิตใหม่ ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย และของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  
 ขั้นดําเนินงาน 

- นิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย และของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา โดยกิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตรับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติการ
เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จรรยาบรรณวิจัย เตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น การ
สืบค้นข้อมูลและเข้าใจบทบาทของนิสิตเพ่ือให้สามารถจบการศึกษาตามกําหนด  
 ขั้นประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป จากผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการรับนิสิตนิสิตใหม่
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม โดยนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 3.83 อยู่ในระดับมาก และพบประเด็นท่ีนิสิต
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือประเด็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา และประเด็นการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาได้อย่างเหมาะสม (Ed.D.Scied_59_3.1_06) 
(Ed.D.Scied_59_3.1_07)  
 ขั้นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

- คณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงและเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการรับนิสิตครั้งต่อไปต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากผลการประเมินกระบวนการรับและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่  5/2560 กรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอแนะให้จัดทําแผนกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสําหรับนิสิต จัดทําเป็นคู่มือและช้ีแจงนิสิตในวันปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิต ประจําปี 
2560 (Ed.D.Scied_59_3.1_08) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ed.D.Scied_59_3.1_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมครั้งที่ 6/2559 ทบทวน

คุณสมบัติของผู้สมัครและระบบกระบวนการรับนิสิต ปี 2559 
Ed.D.Scied_59_3.1_02 ประกาศเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัครนิสิต 
Ed.D.Scied_59_3.1_03  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปี 2559 
Ed.D.Scied_59_3.1_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 วาระพิจารณา

กระบวนการรับนิสิตและเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
Ed.D.Scied_59_3.1_05 แนวคําถามสัมภาษณ์การรับนิสิตใหม่ 
Ed.D.Scied_59_3.1_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมครั้งที่ 7/2559 พิจารณาผล

การสอบเข้าศึกษาต่อและกําหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตใหม่ 
Ed.D.Scied_59_3.1_07 กิจกรรม/กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 ของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
Ed.D.Scied_59_3.1_08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมครั้งที่ 5/2560 พิจารณาผล

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559  
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งช้ีที่ 3.2) 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมและกําหนดระบบการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่
นิสิต ในหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ดังน้ี 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งต้ังท่ีปรึกษาให้กับนิสิต แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 
- กรณีท่ี 1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้กับนิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมและแต่งต้ังที่

ปรึกษาวิชาการให้แก่นิสิต ช้ันปีท่ี 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา และกําหนดบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ ซ่ึงมี
หน้าท่ีดูและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์จนกว่านิสิตจะทําการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยยึดแนวทางตามคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

- กรณีท่ี 2 แต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานพนธ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีกํากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการทําปริญญา
นิพนธ์ของนิสิต  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์บันทึกการให้คาํปรึกษาในแบบบันทึก 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเหน็และปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษา 

 ขั้นดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการแต่ละช้ันปีดําเนินการติดตามและให้คําปรึกษากับนิสิต ผ่าน
วิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ การนัดประชุมรุ่นประจําภาคการศึกษาเพ่ือสอบถามและติดตามความก้าวหน้า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อีเมล์ กลุ่ม facebook หรือ line application เพ่ือติดตามและแจ้งข่าวสาร การปรึกษา
ทางโทรศัพท์ และการนัดพบกับนิสิตเป็นรายบุคคล เช่นเดียวกับที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ดําเนินการติดตามนิสิตในท่ี
ปรึกษาเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายท้ังการนัดพบเป็นรายบุคคล การติดต่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
อีเมล์ กลุ่ม facebook หรือ line application และการปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยหากมีการเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษา 
อาจารย์ ท่ีปรึ กษาปริญญาจะ ทําการ บัน ทึกสรุ ปการให้ คํ าปรึ กษา ไ ว้ เ ป็นหลั กฐานในระบบออนไล น์
(Ed.D.Scied_59_3.2_01) 
 ขั้นประเมินกระบวนการ 
 ในการประเมินผลของระบบกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาจากผลลัพธ์ของการดําเนินงานคือจํานวนครั้งที่
นิสิตขอเข้าพบ และขอรับการปรึกษามีจํานวนมากข้ึน และจํานวนนิสิตท่ีขอจบการศึกษาและสอบเค้าโครงมากขึ้นซ่ึง
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังท่ี 5/2560 (Ed.D.Scied_59_3.2_02) ได้สะท้อนให้เห็นว่า อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิชาการและท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แต่ละท่านมีการให้คําปรึกษากับนิสิตอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่
หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2559 จะมีจํานวนนิสิตที่สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพ่ือจบการศึกษาจํานวนมากขึ้น แต่เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่านิสิตยังสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ได้ช้า นิสิตบางส่วนยังขาดการติดต่อหรือเข้ารับคําปรึกษาไม่ต่อเน่ือง  
 ขั้นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ ดังนี้ 
 - ให้ท่ีปรึกษาแต่ละท่านช้ีแจงให้นิสิตทราบอย่างชัดเจนว่าถึงช่องทางที่สามารถติดต่อ ขอคําปรึกษา หรือการนัด
หมายเพ่ือเข้าพบจากที่ปรึกษาแต่ละท่าน 
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 - ให้นิสิตและอาจารย์ตกลงเร่ืองจํานวนคร้ังในการเข้าพบและขอรับคําปรึกษาท่ีเหมาะสมโดยจํานวนครั้งของ
การเข้าพบหรือขอรับคําปรึกษาไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม จะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาส่งรายงานความก้าวหน้าให้กับบัณฑิต
วิทยาลัย 
 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาดําเนินการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผนวกกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เช่น การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
บรรยากาศวิชาการโดยผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตมุ่งเน้นการ พัฒนา
ศักยภาพด้านการทําวิจัย และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสําคัญ โดยได้กําหนดการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
 ขั้นวางแผน 
 ฝ่ายวิชาการดําเนินการวางแผนการพัฒนานิสิต ดังนี้ 

1) วางแผนและกาํหนดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ 
2) นําเสนอที่ประชุมของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือพิจารณา 
3) ดําเนินการจัดกิจกรรมและติดตามแผนการดําเนินการ 
4) ประเมินผลโครงการ/สรุป 
5) นําเสนอคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 
6) นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง 

(Ed.D.Scied_59_3.2_03) 
 ขั้นดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ทุกรายวิชาเน้นการพัฒนา
นิสิตด้านการเรียนรู้ การทําวิจัยและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารและการทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมถึงสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายวิชาท่ีเน้นการสร้างความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบอาชีพการนําองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติในงานวิชาชีพด้วยการสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา 
เช่น รายวิชา SCE752 Seminar on Innovative Science Learning  (Ed.D.Scied_59_3.2_04) มีรายวิชาที่ส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ การเรียนรู้ผ่านระบบ ICT เช่น รายวิชา SCE 611 History, nature and philosophy of science 
(Ed.D.Scied_59_3.2_05) รายวิชาท่ีสนับสนุนการทําวิจัย เช่น รายวิชา SCE 751 Seminar in science education 
research ท่ี มี เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ นิ สิ ต เ ขี ย น เ อ ก ส า ร เ ชิ ง แ น ว คิ ด ใ น หั ว ข้ อ ท่ี ส น ใ จ ทํ า ป ริ ญญ า นิ พ น ธ์  
(Ed.D.Scied_59_3.2_06) ร า ย วิ ช า  SCE 861 Advanced Quantitative Research for Science Education ท่ี
มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถเลือกใช้รูปแบบงานวิจัยและเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติวิจัย รวมถึงการฝึกพัฒนาเครื่องมือวิจัยเพ่ือเป็น 
preliminary study ซ่ึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการทําปริญญานิพนธ์ (Ed.D.Scied_59_3.2_07) และรายวิชา SCE 851 
Independent study in science education ที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัว
แปรท่ีนิสิตสนใจเพ่ือนําไปเขียนเค้าโครงต่อไป (Ed.D.Scied_59_3.2_08) นอกจากนี้ ยังมีรายวิชา SCE755 Seminar 
on Science Learning Expereince ที่ บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน
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การสอนวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์ฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ีโรงเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการทํางานร่วมกันกลุ่ม (Ed.D.Scied_59_3.2_09) 
 นอกจากน้ี ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษายังได้จัดโครงการและกิจกรรมเสริมบรรยากาศวิชาการที่ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพการทําวิจัยและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต ท่ีสําคัญ เช่น  

- กิจกรรมเสริมบรรยากาศวิชาการ เร่ือง Advancement of Mobile Learning Research and Applications 
in Taiwan and Key to the success of mobile learning research โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  Prof.Gwo-jen Hwang จ า ก  Graduate Institute of Digital Learning and 
Education,National Taiwan University of Science and Technology (Ed.D.Scied_59_3.2_10) 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ วันท่ี 2-4 มิถุนายน 2560 ณ ขวัญนคร 
สปอร์ต การ์เด้น จังหวัดนครนายก โดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษา Chair Prof. Dr. Hsin 
Kai Wu จาก Graduate Institute of Science Education at the National Taiwan Normal University, 
Taiwan ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (Ed.D.Scied_59_3.2_11) 

- การจัดสัมมนาทางวิชาการโดยนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาเป็นวิทยากร ผ่านกิจกรรมในรายวิชา 
SCE711 Thematic Science ภายใต้หัวเรื่อง “กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโครงการพระราชดําริของในหลวง 
รัชการที่ 9” โดยทําการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ และนิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Ed.D.Scied_59_3.2_12) 

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Internship 2017) 
ระหว่างนิสิตระดับปริญญาโทและเอกของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษากับนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ของ 
University of Minnesota ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา วษ 755 ประสบการณ์การนิเทศการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (Ed.D.Scied_59_3.2_09) 
- การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการใน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Conference 
on Education & International Development 2016  ในวันที่ 3-6 เมษายน 2559 ณ เมือง Kobe 
ประเทศ ญ่ีปุ่น โดยในงานน้ีมีนิสิตของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยแบบ oral 
presentation เป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน และสามารถตีพิมพ์ proceeding  จากงานประชุมได้ 1 เรื่อง 
(Ed.D.Scied_59_3.2_13) 

ขั้นประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังท่ี 

5/2560 (Ed.D.Scied_59_3.2_14) พบว่ามีการจัดกิจกรรมที่จัดให้กับนิสิตท้ังในรายวิชาและกิจกรรมหรือโครงการ 
อ่ืน ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพของนิสิตได้เป็นอย่างดี มีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของ
นิสิตท้ังในด้านการทําวิจัยและการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้
ภาษาอังกฤษกับผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ และการนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian 
Conference on Education & International Development 2016 และสามารถตีพิมพ์ proceeding  จากงาน
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ประชุมได้ 1 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมมีจํานวนนิสิตเข้าร่วมน้อยแม้จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
และบางกิจกรรมได้ทําการประชาสัมพันธ์ช้าเกินไปทําให้มีนิสิตเข้าร่วมได้จํานวนน้อย 
 นอกจากน้ี จากการพิจารณา มคอ.5 รายวิชา วษ 861 การวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา ของปี
การศึกษา 2559 พบว่ามีข้อเสนอให้พัฒนานิสิตเพ่ิมเติมในเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ นิสิตไม่สามารถ
สังเคราะห์ความหมายของตัวแปรท่ีสนใจได้ชัดเจน รวมถึงนิสิตยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอในการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวิจัยเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล (Ed.D.Scied_59_3.2_15) 
 ขั้นพัฒนาปรับปรงุกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อเสนอแนะให้ปรับระบบควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านต่าง ๆ โดยให้กําหนดจํานวนครั้งขั้นตํ่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาสําหรับนิสิต กศ.ด. ช้ันปีท่ี 1-3   
ให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมล่วงหน้าและให้แต่ละรายวิชาพัฒนากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะการปรับปรุงท่ีได้สรุปไว้ใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา โดยเสนอให้นิสิตฝึกการพัฒนา
เครื่องมือและการเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมกับโครงการวิจัยและลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลวิจัยพร้อมอาจารย์ 
(Ed.D.Scied_59_3.2_14) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ed.D.Scied_59_3.2_01 แบบบันทึกกการให้คําปรึกษา 
Ed.D.Scied_59_3.2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที ่ 5/2560 าระการรายงานผล

การติดตามการทําปริญญานิพนธ์ 
Ed.D.Scied_59_3.2_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2559 วาระพิจารณาแผน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสติ ในปีการศึกษา 2559 
Ed.D.Scied_59_3.2_04 มคอ.3 SCE 752 (ป.เอก) 
Ed.D.Scied_59_3.2_05 มคอ.3 SCE 611 (ป.เอก) 
Ed.D.Scied_59_3.2_06 มคอ.3 SCE 751 (ป.เอก) 
Ed.D.Scied_59_3.2_07 มคอ.3 SCE 861 (ป.เอก) 
Ed.D.Scied_59_3.2_08 มคอ.3 SCE 851 (ป.เอก) 
Ed.D.Scied_59_3.2_09 มคอ.3 SCE 755 (ป.เอก) 
Ed.D.Scied_59_3.2_10 กิจกรรมเสริมบรรยากาศวิชาการ โดย Prof.Gwo-jen Hwang 
Ed.D.Scied_59_3.2_11 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเพ่ือพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
Ed.D.Scied_59_3.2_12 มคอ.3 SCE 711 (ป.เอก) 
Ed.D.Scied_59_3.2_13 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์ 
Ed.D.Scied_59_3.2_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2560 วาระพิจารณาผล

การดําเนินงานหลักสูตร 
Ed.D.Scied_59_3.2_15 มคอ.5 SCE 861 (ป.เอก) 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งช้ีที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จํานวนรับเข้า จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงส้ินปี

การศึกษา ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2555 5 1 - - - 
ปี 2556 10 - 1  1 
ปี 2557 9 - - 0 - 
รายการหลักฐานอ้างอิง Ed.D.Scied_59_3.3_01 รายช่ือนิสิต กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดขอ้มูล 
 
 อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่แสดงถึงแนวโน้มท่ีดีขึ้น  
 
ปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อจํานวนนิสิต  

หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีนิสิตลาออกระหว่างเรียน 1 คน เนื่องมาจากปัญหาส่วนตัว 

ปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา  
1. นิสิต กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษาบางส่วนลาเรียนได้เพียงปีเดียวต้องรายงานตัวกลับเข้าทํางานกับต้นสังกัดทํา

ให้ไม่มีเวลาทุ่มเทในการทําปริญญานิพนธ์ได้อย่างเต็มท่ี 
2. นิสิตบางคนยังขาดการติดต่อ หรือทิ้งช่วงในการติดต่อขอคําปรึกษากับอาจารย์เป็นระยะเวลานาน ทําให้ไม่

มีความต่อเน่ืองในการทําปริญญานิพนธ์ 
3. นิสิตยังขาดทักษะในการอ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย ทักษะทางภาษานําไปสู่ปัญหาด้านการเขียน

ปริญญานิพนธ์ ทําให้สามารถสังเคราะห์ความคิดในการทําปริญญานิพนธ์ได้ช้า 
4. การตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานค่อนข้างนาน ส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาช้า 

 
การดําเนินการแก้ไข 

1. กรรรมการบริหารหลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้กับนิสิตภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง ให้ตรงกับช่วงวันหยุดเพ่ือเอ้ือให้นิสิตท่ีกลับไปทํางานกับต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้ 
(Ed.D.Scied_59_3.3_02) 

2. คณาจารย์เพ่ิมช่องทางการติดต่อให้คําปรึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
ต่างๆ เพ่ือให้นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงและไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษา 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าของการทํา
ปริญญานิพนธ์ เป็นระยะ โดยสามารถมารายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้
กําหนดกรอบระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์เพ่ือจบการศึกษาให้ทันตามที่กําหนด (Ed.D.Scied_59_3.3_03) 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิต ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 4.07 ในระดับมาก และไม่มีข้อร้องเรียน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2557 ไม่มีผลการประเมิน 
เชิงปริมาณ เน่ืองจากการประเมินในปีน้ีประเมินจากผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  
 การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
 
 
ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากนิสิต 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มีคณะทํางานเพ่ือรบัเร่ือง
ร้องเรียนของนิสิต โดยมีช่องทางให้นิสิตได้ร้องเรียน 
ได้แก่ ผ่านการย่ืนคําร้อง ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
กล่องแสดงความคิดเห็น ซ่ึงนิสิตสามารถทําการ
ร้องเรียนได้ตลอดทั้งปี เม่ือได้รับข้อร้องเรียนแล้ว
คณะทํางานนําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือหาข้อยุติหรือดําเนินการส่งต่อให้
ผู้เกี่ยวข้องและแจ้งผลการรอ้งเรียนไปยังนสิิต ซ่ึงจาก
การสํารวจและประเมินพบว่าในปีการศึกษา 2559 ไม่มี
เรื่องร้องเรียนจากนิสิต (Ed.D.Scied_59_3.3_04) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ed.D.Scied_59_3.3_01  รายช่ือนิสิต กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 
Ed.D.Scied_59_3.3_02 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเพ่ือพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

Ed.D.Scied_59_3.3_03 โครงการติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ ครั้งท่ี 1 และ 2 

Ed.D.Scied_59_3.3_04 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการร้องเรียนของนิสิต ปี 2559 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มีระบบการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

ขั้นการวางแผน 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการดําเนินการตามระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

(Ed.D.Scied_59_4.1_1_01) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2. ฝ่ายวิชาการดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีครอบคลุมทั้ง

อัตรากําลังในปัจจุบัน แนวโน้มการเกษียณอายุราชการ และการลาออก และนําเสนอคุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

3. ฝ่ายวิชาการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและนําเสนอคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
5. ประเมินผลการดําเนินการและข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ขั้นดําเนินการ 
ฝ่ายวิชาการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนําเสนอคุณสมบัติของ

อาจารย์ประจําหลักสูตร และพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร (Ed.D.Scied_59_4.1_1_02) เน่ืองจากมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรลาออก จึงได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรตามหลักเกณฑ์  
ท้ังนี้เน่ืองจากไม่สามารถขออัตราตําแหน่งอาจารย์เพ่ิมได้ จึงได้พิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
และมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีการปรับอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี  

1. แต่งต้ัง อาจารย์ ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2. แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 

       ขั้นติดตาม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยนําผลการ
ดําเนินงานในครั้งก่อนมาพิจารณาร่วมด้วย ผลการดําเนินงานพบว่าหลักสูตรได้ดําเนินงานตามระบบ เม่ือดําเนินงาน
ตามระบบท่ีวางไว้แล้วพบว่าระบบไม่มีการรองรับในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออกกลางคัน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเล็งเห็นว่าควรมีขั้นตอนดําเนินการในระบบเพ่ือรองรับกรณีดังกล่าว (Ed.D.Scied_59_4.1_1_03) 
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ขั้นปรับปรุง 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 7/2559 เม่ือดําเนินงานตามระบบท่ีวางไว้แล้วพบว่าระบบ

ไม่มีการรองรับในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออกกลางคัน คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีมติให้ทําการปรับระบบ
การรับและแต่งต้ังกรรมการประจําหลักสูตร ให้เพ่ิมขั้นตอนในการดําเนินการกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออก
กลางคัน   โดยเสนอการดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ สกอ. 
2. ดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

(Ed.D.Scied_59_4.1_1_3) (Ed.D.Scied_59_4.1_1_4) 
  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_4.1_1_01 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

Ed.D.Scied_59_4.1_1_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครัง้ที่ 6/2559  
- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ 

Ed.D.Scied_59_4.1_1_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครัง้ที่ 7/2559 

Ed.D.Scied_59_4.1_1_04 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลกัสูตร (ปรับปรุง) 

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีระบบการบริหารหลักสูตร ดังน้ี 
 ขั้นการวางแผน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการวางแผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยมีการกําหนดบทบาทของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์อัตรากําลังของอาจารย์ประจําศูนย์ฯ พิจารณาอัตรากําลังที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ดูแนวโน้มอัตรากําลังในอนาคต อัตรากําลังการเกษียณอายุราชการ แนวโน้มการลาออก ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร เพ่ือวางแผนการรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที อาทิ การวางแผน
เกี่ยวกับการเกษียณ การลาออกของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการวางแผนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอาจารย์ประจําหลักสูตร
แทนคนเดิม แนวทางการธํารงรักษาอาจารย์ให้คงอยู่ เช่น การสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกปี
การศกึษา การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน มีระบบการยกย่องเชิดชู เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการของหลักสูตร เช่น  
มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพัฒนาอาจารย์ ร่วมวางแผนการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ท่ี สกอ. กําหนด เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับรู้ถึงสถานการณ์การดําเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
และสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ed.D.Scied_59_4.1_2_01) 
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ขั้นดําเนินการ 
หลักสูตรมีการดําเนินการตามระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดบทบาทของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้มีการดําเนินการท่ี

ชัดเจนตามบทบาทหน้าท่ี และเกิดประสิทธิผลต่อหลักสูตร  (Ed.D.Scied_59_4.1_2_02) 
2. วิเคราะห์อัตรากําลังของอาจารย์ประจําศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ซ่ึงครอบคลุมถึงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

โดยพิจารณาอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากําลังในอนาคต (เกษียณ ลาออก) และจัดทําแผนอัตรากําลัง
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Ed.D.Scied_59_4.1_2_03) 

3. ดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Ed.D.Scied_59_4.1_2_04) 

4. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีต่อการดําเนินงานของหลักสูตร เม่ือเสร็จสิ้น
ปีการศึกษา ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 พบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
ของหลักสูตร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก (Ed.D.Scied_59_4.1_2_05) 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นคณะทํางานในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (Ed.D.Scied_59_4.1_2_06) โดยมอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ขั้นติดตาม 
เน่ืองจากในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีข้อเสนอแนะให้บรรจุการพัฒนาบุคลกร

ทางด้านวิชาชีพและวิชาการในแผนพัฒนาบุคลากร จากการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 7/2559 พบว่า มีการบรรจุแผนการพัฒนาบุคลกรทางด้านวิชาชีพและวิชาการในแผนพัฒนา
บุคลากรและพบว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาทางวิชาชีพ (Ed.D.Scied_59_4.1_2_07) ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าควรมีการนําความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาวิชาชีพหรืองานวิจัยของตนเองมา
ถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ท่านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการนําความรู้ไปใช้ ซ่ึงเป็นการพัฒนาตนเองอย่างย่ังยืนและยังช่วยให้
เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพ่ือจะพัฒนาตนเองอีกด้วย 

ขั้นปรับปรุง 
จากผลการประเมินคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมให้การนําความรู้ท่ีได้จากการ

พัฒนาวิชาชีพหรืองานวิจัยของตนเองมาถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหรือดําเนินการในรูปแบบของการสัมนาทางวิชาการระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง (Ed.D.Scied_59_4.1_2_08) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_01 ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_02 บทบาทของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_03 แผนอัตรากําลงัสายวิชาการ 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_04 แผนพัฒนาอาจารย์ 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_05 ผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครัง้ท่ี 6/2559 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 7/2559 

Ed.D.Scied_59_4.1_2_08 ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร (ปรับปรุง) 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจารย์
หลักสูตร ดังน้ี 
 ขั้นการวางแผน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันกําหนดระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมท้ัง
วางแผนการดําเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 

1. วิเคราะห์คุณสมบัติและสถานการณ์ความเสี่ยงของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือนําข้อมูลมากําหนดเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2. กําหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยผนวกกับแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนดังกล่าว ซ่ึงครอบคลุมท้ังการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์
ประจํา 

3. ฝ่ายวิชาการประเมินผลการดําเนินงานของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงระบบ 

4. ฝ่ายวิชาการดําเนินการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. ฝ่ายวิชาการรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(Ed.D.Scied_59_4.1_3_01) 
        ขั้นดําเนินการ 
 ฝ่ายวิชาการดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ใน
ปั จจุ บั นและแนว โ น้ ม ในอนาคต  ท้ั ง ใ น เ รื่ อ ง ขอ งก า รค งอยู่  กา ร พัฒนาทา ง วิ ช าก า รขอ งอาจ า รย์   
(Ed.D.Scied_59_4.1_3_02) จากน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันจัดทําแผน
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยผนวกกับแผนพัฒนาบุคลากร (Ed.D.Scied_59_4.1_3_03) ซ่ึงใน
แผนกําหนดแนวทางการพัฒนาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ท้ังในการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรม/สัมมนา การประชุมวิชาการ มีงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
 อีกท้ัง ศูนย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
ท้ังงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา การสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา การนําเสนอผลงาน
วิชาการ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  
 ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนา การประชุมวิชาการ มี
งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ (Ed.D.Scied_59_4.1_3_04) ดังเช่น 
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รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร วัน/เดือน/ปี ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผศ. ดร.จรรยา ดาสา การบรรยายเรื่อง Research on Computer based 
assessment of inquiry ability โดย Prof. Hsin Kai WU 
จาก National Taiwan Normal University 

3 มิถุนายน 2560 

The 5th International conference for science 
educators and teachers (ISET 2017)

6-8 มิถุนายน 2560 

ฟังบรรยายจาก Prof.Gwo-jen Hwang จาก NTUST 8 ตุลาคม 2559 

International Conference: New Perspectives in 
Science Education (Italy) 

16-17 มีนาคม 2560 

Special talk: creating a culture of innovation and 
science. Siam Paragon, Bangkok, Thailand 

15 January 2017 

ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ การฟังบรรยายเร่ือง วิจัยในช้ันเรียน โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่อง
วาณิช 

24 พฤศจิกายน 2559 

การอบรม เร่ือง AUN-QA โดยฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว 

20 ตุลาคม 2559 

The 5th International conference for science 
educators and teachers (ISET 2017) 

6-8 มิถุนายน 2560 

ฟังบรรยายเรื่อง Advancement of Mobile Learning 
Research and Applications in Taiwan and Key to 
the success of mobile learning research จาก 
Prof.Gwo-jen Hwang จาก NTUST 

8 ตุลาคม 2559 

การบรรยายเรื่อง Research on Computer based 
assessment of inquiry ability โดย Prof. Hsin Kai WU 
จาก National Taiwan Normal University 

3 มิถุนายน 2560 

Special talk: creating a culture of innovation and 
science. Siam Paragon, Bangkok, Thailand 

15 January 2017 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 
 

International Conference of Education, Research 
and Innovation, Spain 

14-16 November, 
2016 
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รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร วัน/เดือน/ปี ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

 การอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตร และแนวโน้ม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอนาคต 

ตุลาคม 2559 

การอบรมเรื่อง การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ 22 มิถุนายน 2560 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 2016 International Conference of 
East-Asian Association for Science Education 
(Japan) 

26-28 สิงหาคม 2559 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ 
15 ปี มศว 

4 ตุลาคม 2559 

ฟังบรรยายเรื่อง Advancement of Mobile Learning 
Research and Applications in Taiwan and Key to 
the success of mobile learning research จาก 
Prof.Gwo-jen Hwang จาก NTUST 

8 ตุลาคม 2559 

การฟังบรรยายเร่ือง วิจัยในช้ันเรียน โดย ศ.ดร.สุวิมล  
ว่องวาณิช 

24 พฤศจิกายน 2559 

International Conference: New Perspectives in 
Science Education (Italy) 

16-17 มีนาคม 2560 

Special talk: creating a culture of innovation and 
science. Siam Paragon, Bangkok, Thailand 

15 January 2017 

อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ ฟังบรรยายเรื่อง Advancement of Mobile Learning 
Research and Applications in Taiwan and Key to 
the success of mobile learning research จาก 
Prof.Gwo-jen Hwang จาก NTUST 

8 ตุลาคม 2559 

การบรรยายเรื่อง Research on Computer based 
assessment of inquiry ability โดย Prof. Hsin Kai WU 
จาก National Taiwan Normal University 

3 มิถุนายน 2560 

The 5th International conference for science 
educators and teachers (ISET 2017) 

6-8 มิถุนายน 2560 

Special talk: creating a culture of innovation and 
science. Siam Paragon, Bangkok, Thailand 

15 January 2017 



หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  หน้า 28 

  หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างสรรผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนทั้งงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน และส่งเสริมให้ขอแหล่งทุนอ่ืน ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเน่ือง (Ed.D.Scied_59_4.1_3_05) ในปีการศึกษา 
2559 อาจารย์ประจําหลกัสูตรทุกคนได้รับทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย 
  

ชื่อโครงการวิจัย คณะวิจัย แหล่งทุน ปีท่ีได้รับทุน 

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่การวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนแบบร่วมือ 

ผศ.ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
ผศ.ดร. กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ 
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา 
อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ 
อ.ณวรา สีที 

เงินรายได้ศูนย์วิทยาศาสตร
ศึกษา 

2558-2559 

การพัฒนาการรู้ส่ิงแวดล้อมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน : กรณีศึกษา
ปัญหาบุกรุกพื้นท่ีป่าในจังหวัดน่าน 

ผศ.ดร.จรรยา ดาสา 
อ.ณวรา สีที 

งบประมาณแผ่นดิน (ส่วน
เพิ่มเติม สกอ.) 

2558-2559 

ผลของบทเรียนออนไลน์บนมือถือแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการศึกษาในยุค
การศึกษา 4.0 ต่อปฏิสัมพันธ์ในการเรียน
และทัศนคติต่อการเรียนรู้ออนไลน์บนมือถือ
แบบผสมผสานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ 
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
อ.ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ 

งบ เ งินราย ได้ ศูน ย์ วิ ทย า
ศาสตรศึกษา 

2559 

พหุทัศนะท่ีมีต่อการสร้างความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์การส่ือสารเป็น
ฐาน 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ 

ง บป ร ะ ม าณ เ งิ น ร า ย ไ ด้
มหาวิทยาลัย 2559 

2559-2560 

การรู้วิทยาศาสตร์และการส่ือสาร
วิทยาศาสตร์ของคนไทยในศตวรรษท่ี 21  

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง 
อ.ดร.ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์

งบประมาณแผ่นดิน 2560 2560-2561 

  
 อีกทั้ง ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่หรือขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น โดยมีการจัดทําแผนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ และมีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (Ed.D.Scied_59_4.1_3_06) 
นอกจากน้ี ยังมีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรด้วย เพ่ือนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการสอนของอาจารย ์(Ed.D.Scied_59_4.1_3_07)  
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 นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีมีการปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตร ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษาได้ให้ อ.ดร.ณวรา สีที เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
หลักสูตร  และมีการกําหนดให้ ผศ.ดร.จรรยา ดาสา เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับ อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ ในการขอตํา
แน่งทางวิชาการ 
        
ขั้นติดตาม 
 ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงโดยมีการนําผลการดําเนินการในปี
การศึกษาที่ผ่านมามาพิจารณาร่วมด้วย ในปีการศึกษา  2558 ได้มีการติดตามการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นระยะ มีอาจารย์ย่ืนขอรับการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการได้ 1 ท่าน 
คือ อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์  (Ed.D.Scied_59_4.1_3_08)  
ขั้นปรับปรุง 
  ในปีการศึกษา  2559 ได้มีการติดตามการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พบว่า มีอาจารย์รับการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการได้ 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงมีข้อเสนอแนะระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการมอบหมายให้อาจารย์ที่ได้รับ
การแต่งต้ังตําแหน่งได้เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล โดย อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษประมูลสามารถยื่น
ขอรับการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการได้ และให้เพ่ิมเติมไว้ในระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(Ed.D.Scied_59_4.1_3_9) นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 10/2559 ผลการประเมิน
ระบบพบว่ามีการดําเนินงานตามระบบ ทําให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ วิชาการ ได้รับทุน
สนับสนุนให้ดําเนินการวิจัยท่ีเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนานิสิต โดยมีผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่เท่ากับ 9 คะแนน หรือร้อยละ 180 ซ่ึงมากกว่าในปีการศึกษาท่ีแล้วท่ีมีผลรวมค่าถ่วง
นํ้าหนักของงานวิ จัยห รืองานสร้างสรรค์ ท่ี ตี พิมพ์และเผยแพร่ เท่ ากับ  5 .6 คะแนน  หรือร้อยละ  112 
(Ed.D.Scied_59_4.1_3_10)  รวมท้ังมีการประเมินการสอนของอาจารย์ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อเสนอแนะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการในปีการศึกษาถัดไป (Ed.D.Scied_59_4.1_3_11) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_01 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังท่ี 6/2559 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_03 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา 2559 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_04 รายงานผลการอบรม/สัมมนาของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_05 เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนภายนอก 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังท่ี 7/2559 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_07 ผลการประเมินการสอน 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 8/2559 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_09 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ปรับปรุง) 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2558 

Ed.D.Scied_59_4.1_3_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังท่ี 10/2559 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559) 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงอาจารย์ท่ีได้รับการแต่งต้ังเคยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร จึงไม่มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรใหม่ และไม่มีการปฐมนิเทศ 
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 

ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง   

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_4.2.1_01 รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสตูร 

  

ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 3 คะแนน 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_4.2.2_01 รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสตูร 

  
  



หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  หน้า 32 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 9 คะแนน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ร้อยละ 180 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 
 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร/่งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา     
อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 

Dahsah, C. & Pruekpramool, C. (2016). Using Community 
Resources as Funds of Knowledge to Promote Science Learning 
in Thailand. A book chapter from “Science Education Research 
and Practice in Asia: Challenges and Opportunities”. Springer. 
553-568. 

1.00 

2 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
 

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์  ผลโภค, กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, ธีร
พงษ์ แสงประดิษฐ์, และ จรรยา ดาสา. (2559). ความคิดเห็นของครู
วิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 18(2): 
81-92. 

0.80 

3 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
 

Pruekpramool, C., & Sangpradit, T. (2016). Teaching Physics in 
English: A Continuing Professional Development for Non-Native 
English-Speaking Teachers in Thailand. Journal of Education 
and Learning. 5(2). 47-59. 

0.80 

4 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และ ณสรรค์ ผลโภค. (2559). 
การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์: การพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. 31(3): 54-
62. 

0.60 

5 ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 

ชลฤทัย ทวีแสง, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล และ พินิจ 
ขําวงษ์. (2559). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเมต้าเลเวลเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1. 
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 
6(10): 87-102.

0.8 

6 ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ ชวนพิศ คณะพัฒน์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์, มนัส บุญประกอบ, ประสงค์ เมธี
พินิตกุล.(2559).ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้
ปัญหานาทางและการวิพากษ์วิจารณ์ 
ทางสังคมและแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเพ่ือส่งเสริมการรู้
วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 6(11): 67-79 

0.8 

7 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และมนัส บุญ
ประกอบ. (2559). การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ 

0.60 
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ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร/่งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 
11(2): 293-305. 

8 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และมนัส บุญ
ประกอบ. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ 5A ท่ีมีต่ออภิปัญญาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะ. 9(2):269-286.11)  

0.60 

9 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล กฤษณา โลหการก, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และ 
กานจุลี ปัญญาอินทร์. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา. วารสารการศึกษา
และการพัฒนาสังคม. 12(1): 35-47. 

0.60 

10 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ภูรินทร์ แตงน้อย, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค และ สมสรรญก์ 
วงษ์อยู่น้อย. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 12(1): 201- 
211 

0.60 

11 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล Lohakarok, K., Pruekpramool, C., Wongyounoi, S. & Punya-In, K. 
(2016). The Study of Critical Thinking Skills of Seventh Grade 
Hmong Hilltribe Students in Tak Province. Proceeding of the 4th 
International Conference for Science Educators and teachers. 
517-524. 

0.40 

12 อ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล Thaengnoi, P., Pruekpramool, C., Phonphok, N. & Wongyounoi, 
S. (2016). Study of Scientific Problem-Solving Abilities Based on 
Scientific Knowledge about Atmosphere and Weather for 
Mathayomsuksa I Students. Proceeding of the 4th International 
Conference for Science Educators and teachers. 510-516. 

0.40 

13 อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ Khuanruethai Thiangchanthathip, Pinit Khumwong, Kamonwan 
Kanyaprasith& Suthida Chamrat. (2016). High school students’ 
understanding of the nature of science. Proceeding of The 
Asian Conference on Education & International Development 
2016. 

0.4 

14 อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ ขวัญฤทัย เท่ียงจันทราทิพย์, พินิจ ขําวงษ์, สุทธิดา จํารัส. (2559). มโนทัศน์
เรื่องเซลล์และการแบ่งเซลล์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
วารสารศึกษาศาสตร์. 27 (3): 95-110. 

0.6 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 9 
คิดเป็นร้อยละ 180 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_01 Book chapter: Using Community Resources as Funds of Knowledge to 
Promote Science Learning in Thailand. 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_02 บทความวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_03 บทความวิจัยเรื่อง Teaching Physics in English: A Continuing Professional 
Development for Non-Native English-Speaking Teachers in Thailand 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_04 บทความวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์: การพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_05 บทความวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเมต้าเลเวลเพ่ือส่งเสริม
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_06 บทความวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้ปัญหา
นาทางและการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมและแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคมเพ่ือส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ 
สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_07 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_08 บทความวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบ 5A ที่มีต่ออภิปัญญาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_09 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_10 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1. 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_11 Proceedings: The Study of Critical Thinking Skills of Seventh Grade 
Hmong Hilltribe Students in Tak Province 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_12 Proceedings: Study of Scientific Problem-Solving Abilities Based on 
Scientific Knowledge about Atmosphere and Weather for 
Mathayomsuksa I Students 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_13 Proceedings: High school students’ understanding of the nature of 
science 

 Ed.D.Scied_59_4.2.3_14 บทความวิจัยเรื่อง มโนทัศน์เร่ืองเซลล์และการแบ่งเซลลข์องนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

1. จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ต้ังแต่ปี ค.ศ.2012-2016)  
ท่ีได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 6  

2. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร เท่ากับ 6/5 

3. หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้คะแนนเท่ากับ 5 

 

แหล่งท่ีงานวิจัยได้รับการอ้างอิง 

จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ปี 
พ.ศ.2555 

(2012) 

ปี 
พ.ศ.2556 

(2013) 

ปี 
พ.ศ.2557 

(2014) 

ปี 
พ.ศ.2558 

(2015) 

ปี 
พ.ศ.2559 

(2016) 

1. จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง
ในฐาน TCI 

    1 

2. จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง
ในฐาน Scopus 

  1 1 3 

3. ผลรวมจํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐาน TCI และ Scopus 

  1 1 4 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร 

X/Y = 6/5=1.2 

คะแนนท่ีได้เม่ือเทียบตามกลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับ 5 
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ลําดับ ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ
การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน ชื่อบทความที่อ้างอิง ชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลที่
ได้รับการอ้างอิง 

ว/ด/ป ท่ี
อ้างอิง 

1 Pruekpramool, C., & 
Sangpradit, T. (2016). 
Teaching Physics in 
English: A Continuing 
Professional 
Development for 
Non-Native English-
Speaking Teachers in 
Thailand. Journal of 
Education and 
Learning. 5(2). 47-59. 

อ.ดร. ชนินันท์ 
พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสง
ประดิษฐ์ 
 

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, 
ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
และ ณสรรค์ ผลโภค. 
(2559). การส่งเสริม
ความเข้าใจแนวคิดทาง
ฟิสิกส์: การพัฒนา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ในจังหวัดสระแก้ว. 
วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์. 31(3): 54-62. 

วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์. 31(3): 54-
62./TCI ฐาน 2 

2559 

2 Students’ Conception 
on Sizes and 
Distances of the 
Earth –Moon- Sun 
Models 

Chanyah; et al. Thai Students' 
Understanding 
about Celestial 
Motion within Their 
Social and Cultural 
Context  

International Journal 
of Science, 
Mathematics and 
Technology Learning 
21 (2), pp. 11-22 

2015 

3 Students’ Conception 
on Sizes and 
Distances of the 
Earth –Moon- Sun 
Models 

Chanyah; et al. Conceptualizing 
astronomical scale: 
Virtual simulations 
on handheld tablet 
computers reverse 
misconceptions

Computers and 
Education 

2014 

4 Planning instruction 
to meet the intent of 
the next generation 
science standard 

Krajcik,J., 
Codere,S., 
Dahsah, C., Bayer, 
R., Mun, K. 

Air Toxics Under the 
Big Sky: examining 
the effectiveness of 
authentic scientific 
research on high 
school students’ 
science skills and 
interest.  

International Journal 
of Science 
Education38:6, pages 
905-921.  

2016 
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ลําดับ ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับ
การอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน ชื่อบทความที่อ้างอิง ชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลที่
ได้รับการอ้างอิง 

ว/ด/ป ท่ี
อ้างอิง 

5 Planning instruction 
to meet the intent of 
the next generation 
science standard 

Krajcik,J., 
Codere,S., 
Dahsah, C., Bayer, 
R., Mun, K. 

The critical role of a 
well-articulated, 
coherent design in 
professional 
development: an 
evaluation of a 
state-wide two-
week program for 
mathematics and 
science teachers. 

Professional 
Development in 
Education 0:0, pages 
1-30.  

2016 

6 Planning instruction 
to meet the intent of 
the next generation 
science standard 

Krajcik,J., 
Codere,S., 
Dahsah, C., Bayer, 
R., Mun, K. 

Organizing for 
Teacher Agency in 
Curricular Co-
Design.  

Journal of the 
Learning 
Sciences25:4, pages 
531-564.  

2016 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
 Ed.D.Scied_59_4.2.4_01 รายช่ือบทความที่อ้างอิง 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน             4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.40 4.43 4.77 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดขอ้มูล 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
 Ed.D.Scied_59_4.3_01 สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
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หมวดท่ี 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลกัสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ขั้นการวางแผน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ด. สาชาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา กํากับดูแลการออกแบบหลักสูตร เน้ือหา
รายวิชา และการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวหน้า โดยมีกระบวนการดังน้ี 
 1. การปรับปรุงหลักสูตร 

- แต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตร มีหน้าท่ีศึกษาข้อมูล เอกสาร และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสํารวจข้อมูลและ
ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า ผู้บริหารโรงเรียน  

- จัดทําร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงจากข้อมูลท่ีได้ 
- วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ทําการปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
- นําหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามลําดับ

ขั้นเพ่ือรับการอนุมัติจาก สกอ. 
 2. เปิดใช้หลักสูตร 
 3. กําหนดรายวิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาและการประเมินหลักสูตร โดยในช่วงปีการศึกษาที่ 1 - 5 ของ
การใช้หลักสูตรมีการทบทวนรายวิชาและเนื้อหารายวิชาที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน และประเมินหลักสูตรดังนี้ 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายวิชาและผู้สอนที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา กําหนดเน้ือหา วิธีการสอน โดยพิจารณา
ข้อมูล มคอ.5 และ มคอ.7 ของปีท่ีผ่านมา 
 - เม่ือเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน นิสิตประเมินผลการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาในด้านความเหมาะสม 
ความเป็นปัจจุบันของเนื้อหา ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน 
 - ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมินและส่งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แต่ละรายวิชา 
 - อาจารย์ผู้สอนพิจารณาประเด็นปัญหาที่พบร่วมกับผลการประเมินโดยนิสิต เขียนสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา 
 - เม่ือสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา มคอ. 7 
 - เสนอ มคอ.7 เข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการกําหนด
รายวิชา และการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต   
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 4. ในปีการศึกษาที่ 4 เริ่มวางแผนและทําการวิจัยหลักสูตรเพ่ือเตรียมพร้อมในการปรับหลักสูตร 
 5. ในปีการศึกษาที่ 5 เริ่มดําเนินการตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ัง 
 ขั้นดําเนินการ 
 หลักสูตร กศ.ด. สาชาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ได้รับการปรับปรุงเม่ือ พ.ศ. 2554 โดยมีคณะกรรมการจัดทําร่าง
และปรับปรุงสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ  
 ผลการศึกษาข้อมูลในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรสะท้อนว่าประเทศมีความต้องการประชากรท่ีเป็นผู้รู้
วิทยาศาสตร์ (scientific literacy) ดังน้ันจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ 
หลักสูตร การประเมิน การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทําร่างและปรับปรุงหลักสูตรฯ จึงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กศ.ด. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา โดยพิจราณารายวิชา เนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล  
ให้สอดคล้องและเท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน เน้นการผลิตนักวิทยาศาสตรศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ี  
1) มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านศึกษาศาสตร์ในลักษณะองค์รวม สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ท้ัง
สองเป็นหน่ึงเดียว  2) สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  3) เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความเข้าใจทั้งเนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัยอย่าง
ลึก สามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และ 4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย มีความตระหนักใน
วัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ (Ed.D.Scied_59_5.1_01) มีการปรับรายวิชาให้เน้นการวิจัย สถิติในการวิจัยและการ
มีประสบการวิจัยก่อนทําปริญญานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะในรายงานการพัฒนาหลักสูตร (Ed.D.Scied_59_5.1_02) 
โดยรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในรายวิชาพ้ืนฐาน วิชาแกน และวิชาเอก จึงมีท้ังรายวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการวิจัย
ท่ีเน้นเฉพาะเจาะจงในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา จัดให้มีรายวิชาเลือกด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนิสิตที่มีความสนใจ มีความถนัดเฉพาะด้านต่างกัน และให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น  รายวิชา SCE 711 Thematic science และ SCE 812 Seminar in science เป็นต้น 
และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตรศึกษา เช่น รายวิชา SCE 751 Seminar in science education และ SCE 752 
Seminar on onnovative science learning นอกจากน้ียังมีรายวิชาได้ฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่าง สร้างเครื่องมือ และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมกรรมการบริหารหลักสูตรได้กํากับติดตามการเปิดรายวิชาให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและความเหมาะสมกับนิสิตโดยมีการประชุมพิจารณารายวิชาท่ีเปิดสอนก่อนเรียนทุกภาค
การศึกษา  ไ ด้แก่  การทบทวนรายวิชา ท่ี เ ปิดสอนในภาคเรียนที่  1/2559 ในการประชุมครั้ งที่  6/2559 
(Ed.D.Scied_59_5.1_03) ภาคเรียนที่ 2/2559 ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 (Ed.D.Scied_59_5.1_04) และภาค
เรียนท่ี 3/2559 ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 (Ed.D.Scied_59_5.1_05) 
 ขั้นติดตาม 
 ก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการและคณาจารย์ผู้สอนได้จัดการประชุมเพ่ือประเมินผลการจัด
รายวิชาในหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จากข้อมูล มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 สะท้อนได้จากบัณฑิตที่
จบการศึกษาในหลักสูตรมีงานทําทุกคน และสามารถต่อยอดองค์ความรู้จากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในหลักสูตร และมีผล
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก น่ันหมายความว่าการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและเ ป็นกํ าลั งสํ า คัญในการพัฒนาประเทศด้าน วิทยาศาสตรศึกษา 
(Ed.D.Scied_59_5.1_06) 
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 ขั้นปรับปรุง 
 กรรมการบริหารหลักสูตรติตตามระบบ พบว่าจากการดําเนินการดังกล่าวเม่ือจบภาคปลายปีการศึกษา 2559 
บัณฑิตหลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา ด้านผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต พบว่าในอยู่ในระดับ 
4.00 สะท้อนว่าการออกแบบหลักสูตรมีคุณภาพ และควรพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น เช่น การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึนและ ปรับองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน  (Ed.D.Scied_59_5.1_06) 

 
- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ขั้นดําเนินการ 
 ผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยา-
ศาสตรศึกษา มีการเปิดรายวิชาท้ังหมด 9 วิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดทํา มคอ.3 เพ่ือปรับปรุงเน้ือหา
และการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต
พบว่า ทุกรายวิชามีคุณภาพด้านผู้สอน เน้ือหาที่สอน วิธีการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ทุกด้านอยู่ใน
ระดับดีและดีมาก (Ed.D.Scied_59_5.1_07,Ed.D.Scied_59_5.1_08) โดยอาจารย์ผู้สอนได้นําผลจากการสังเกตและ
การประเมินต่าง ๆ ไปวางแผนใน มคอ.5 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา 
SCE 711 Thematic science  มีการปรับกิจกรรมโดยให้นิสิตได้ออกแบบกิจกรรมมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์บูรณาการองค์ความรู้จากโครงการในพระราชดําริของในหลวงรัชการท่ี 9  (Ed.D.Scied_59_5.1_09) 
และรายวิชา SCE751 Seminar in Science Education Research ได้ปรับกิจกรรมให้นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า 
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา จากงานวิจัยที่อยู่ในกลุ่ม TCI ฐาน 1 และ 2 และวารสารระดับนานาชาติที่เป็นท่ี
ยอมรับทางวิทยาศาสตรศึกษา สรุปโดยการเขียนเรียงความสังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือให้เห็นแนวโน้มความสนใจของ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน (Ed.D.Scied_59_5.1_10) ในส่วนการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กําหนดเวลาทุก 5 ปี         
 ขั้นติดตาม 
 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาได้เริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลา 5 ปี มาต้ังแต่ปลายปีการศึกษา 
2557 โดยมีการจัดทําวิจัยเพ่ือการประเมินหลักสูตร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บัณฑิตและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร (Ed.D.Scied_59_5.1_11) โดยจะนําผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนที่ได้วางไว้ (Ed.D.Scied_59_5.1_12) จนได้หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 และจะ
ดําเนินการเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
 ขั้นปรับปรุง 
 ในด้านการติดตามการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดเวลา 5 ปี พบว่า สามารถปรับปรุงหลักสูตรตาม
กําหนดเวลา 5 ปี เพ่ือสามารถดําเนินการรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 ได้  (Ed.D.Scied_59_5.1_13) โดยหลักสูตร
ปรับปรุง ปี 2559 ได้มีการปรับเปล่ียนรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของประเทศ เช่น รายวิชา
สะเต็มศึกษา การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_5.1_01 มคอ2 กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา (ส่วนจุดประสงค์) 

Ed.D.Scied_59_5.1_02 มคอ2 กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา (ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณี
หลักสูตรปรับปรุง) 

Ed.D.Scied_59_5.1_03 รายงานการประชุม 6/2559 วาระทบทวนรายวิชาภาคเรียนท่ี 1/2559 

Ed.D.Scied_59_5.1_04 รายงานการประชุม10/2559วาระทบทวนรายวิชาภาคเรียนท่ี 2/2559 

Ed.D.Scied_59_5.1_05 รายงานการประชุม 3/2560 วาระทบทวนรายวิชาภาคเรียนท่ี 3/2559 

Ed.D.Scied_59_5.1_06 รายงานการประชุม 6/2559 วาระประเมินผลการจัดรายวิชาในหลักสูตร กศ.ด. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

Ed.D.Scied_59_5.1_07 สรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 

Ed.D.Scied_59_5.1_08 สรุปผลการประเมินรายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 

Ed.D.Scied_59_5.1_09 มคอ.5 รายวิชา SCE 711 

Ed.D.Scied_59_5.1_10 มคอ.5 รายวิชา SCE 751 

Ed.D.Scied_59_5.1_11 รายงานการประชุม 8/2558 การดําเนินงานวิจัยหลักสูตร 

Ed.D.Scied_59_5.1_12 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎบัีณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา 

Ed.D.Scied_59_5.1_13 รายงานการประชุม 2/2560 วาระติดตามการปรับปรุงหลกัสูตร กศ.ม. และ กศ.ด.
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

 นิสิตไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เน่ืองจากนิสิตต้องกลับไปทํางานที่
หน่วยงานต้นสังกัดและต้องทําการขยายเวลา และจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรมีน้อยและไม่สามารถขออัตรากําลัง
เพ่ิมได้  

 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 การท่ีนิสิตไม่สามารถจบได้ตามที่กําหนดในแผนการเรียนของหลักสูตร ส่งผลให้ต้องลดจํานวนการรับนิสิตใหม่  
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

1. เพ่ิมจํานวนคร้ังและระยะเวลาของกิจกรรมเร่งรัดการทําปริญญานิพนธ์เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
กระตุ้นนิสิต  

2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการทําปริญญานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง   
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการและท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ติดตามการได้หัวข้อและทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนเป็นระยะ ตามปฏิทินของบัณฑิตวิทยาลัย 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2) 
- การกําหนดผู้สอน 
 ขั้นวางแผน 

1. ฝ่ายวิชาการเสนอรายวิชาที่เปิดสอนและช่ือผู้สอนต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเปิดเรียนแต่
ละภาคการศึกษา 

2. กรรมการพิจารณาความเหมาะสม ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ความเห็นชอบหรือเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม 
4. ฝ่ายวิชาการเสนอช่ือต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
5. ประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาโดยนิสิต 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรผลกระบวนการกําหนดผู้สอนจากผลการประเมินโดยนิสิตและรายงานผล 

มคอ.5 เพ่ือเสนอแนะการปรบัปรุงการสอนและกําหนดตัวผู้สอนในคร้ังต่อไป 
 ขั้นดําเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนการเปิดรายวิชาและผู้สอน
ก่อนเปิดภาคเรียน ได้แก่ ภาคเรียนท่ี 1/2559 ในการประชุมฯ ครั้งที่  6/2559 (Ed.D.Scied_59_5.2_01) ภาคเรียน
ท่ี 2/2559 ในการประชุมฯ ครั้งท่ี 10/2559 (Ed.D.Scied_59_5.2_02) และ 3/2559  ในการประชุมฯ ครั้งท่ี 3/2560 
(Ed.D.Scied_59_5.2_03) โดยเน้นการสอนเป็นทีมเพ่ือให้นิสิตได้รับมุมมองท่ีหลากหลาย โดยผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์วิจัย หรือประสบการณ์สอนสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน  
  ขั้นประเมิน 
       ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 5/2560 กรรมการประเมินระบบโดยพิจารณาจากผลจากการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยนิสิตพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีและดีมากทุกรายวิชา ผลการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกรายวิชา และไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกําหนดผู้สอน (Ed.D.Scied_59_5.2_04) 
  ขั้นปรับปรุง 
       จากการประเมินผลในปีการศึกษา 2559 กรรมการบริหารหลักสูตรยังไม่พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ
ความเหมาะสมของการกําหนดตัวผู้สอน จึงไม่มีการปรับระบบ (Ed.D.Scied_59_5.2_04) 
 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

ขั้นวางแผน 
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนการเปิดรายวิชา

และกําหนดผู้สอน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 

 3. กรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตามการทํา มคอ.3 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอัพโหลด มคอ.3 ขึ้นระบบของมหาวิทยาลัย 
 5. กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการจัดทํา มคอ.3 และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 
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ขั้นดําเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2559 กรรมการบริหารหลักสูตรได้กํากับติดตามการจัดทํา มคอ.3 ก่อนเปิดเรียนทุกภาค
การศึกษา ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 (Ed.D.Scied_59_5.2_05) และภาคเรียนที่ 2  ในการ
ป ร ะ ชุ มค รั้ ง ท่ี  10/2559 (Ed.D.Scied_59_5.2_06) และภ าค เ รี ย น ท่ี  3  ใ นก า รป ร ะ ชุ มค รั้ ง ที่  3/2560 
(Ed.D.Scied_59_5.2_07) ผลการดําเนินงานพบว่ามีการจัดทํา มคอ.3 ก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษาครบทุก
ร าย วิชา  ดั งปรากฏหลั กฐานการ ติดตามภาค เรี ยน ท่ี  1/2559 ในรายงานการประ ชุมครั้ ง ท่ี  7/2559 
(Ed.D.Scied_59_5.2_08) และภาคเรียนที่ 2/2559 ในรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2560 (Ed.D.Scied_59_5.2_09) 
และ ภาคเรียนท่ี 3/2559 ในรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2560 (Ed.D.Scied_59_5.2_10)  
  ขั้นประเมิน 
        เม่ือมีการรายงานผลการจัดทํา มคอ.3 แต่ละคร้ัง กรรมการบริหารหลักสูตรได้ซักถามปัญหาหรืออุปสรรคใน
การจัดทํา มคอ.3 ซ่ึงพบว่าหลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษามีการจัดทํา มคอ.3 ครบตามกําหนด   
 ขั้นปรับปรุง 
 ในปีการศึกษา 2559 การดําเนินงานตามระบบเพ่ือกํากับ ติดตามและตรวจสอบ มคอ.3 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดทํา มคอ.3 ครบถ้วนตามกําหนดเวลา แต่เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดของ
ระบบ กรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดให้นักวิชาการศึกษาพิมพ์หน้ารายงานผลการส่ง มคอ.3 จากระบบเก็บไว้
เป็นหลักฐานทุกคร้ัง   

 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร ์

 ขั้นวางแผน 
 1. การควบคุมก่อนสอบเค้าโครง 
  - นิสิตศึกษาประเด็นในการวิจัยจากการศึกษาในรายวิชา เน้นให้เห็นประเด็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
ท่ีหลากหลาย 
 - แต่งต้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีสอดคล้องกับเรื่องที่นิสิตสนใจ 

2. การควบคุมการสอบเค้าโครง 
  - แต่งต้ังกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยกรรมการบริหารหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
  - เสนอรายช่ือต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  - จัดการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
  - กรรมการสอบเค้าโครงประเมินโดยใช้ บว. 412 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครง  โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเค้าโครงหรือช่ือเรื่อง 
  - หากเค้าโครงไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 นิสิตทําเรื่องเสนอขอแต่งต้ังกรรมการสอบเค้าโครงครั้งใหม่ 
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3. ฝ่ายวิชาการเสนอสรุปผลการประเมินต่อกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
 ขั้นดําเนินงาน 
       หลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา กระตุ้นให้นิสิตได้เลือกหัวข้อวิจัยท่ีอยู่ในความสนใจของสาขาวิชาวิทยา-
ศาสตรศึกษา ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา ได้จัดเน้ือหาการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ ให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้สํารวจประเด็นวิจัยท่ีสําคัญในปัจจุบัน เช่น ในภาคเรียนที่ 1/2559 ในรายวิชา 
SCE751 SEMINAR IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH ได้ปรับกิจกรรมให้นิสิตแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า งานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา จากงานวิจัยที่อยู่ในกลุ่ม TCI ฐาน 1 และ 2 และวารสารระดับนานาชาติท่ีเป็นที่ยอมรับทาง
วิทยาศาสตรศึกษา สรุปโดยการเขียนเรียงความสังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือให้เห็นแนวโน้มความสนใจของงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรศึกษาอย่างเป็นปัจจุบันและนําไปสู่เขียนเอกสารเชิงแนวคิด นําเสนอต่อผู้สอนและผู้สอนให้คําแนะนําเพ่ือ
พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยต่อไป (Ed.D.Scied_59_5.2_11) 
 สําหรับนิสิตช้ันปีอ่ืน ๆ หากยังไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการของนิสิตแต่ละปี
จะทําหน้าท่ีดูแลให้คําปรึกษาและแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
หัวข้อท่ีนิสิตสนใจเพ่ือให้คําแนะนํานิสิตในการเลือกหัวข้อท่ีเหมาะสมต่อไป เม่ือเห็นว่านิสิตมีความพร้อมจึงแต่งต้ัง
กรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต เพ่ือกํากับดูแลคุณภาพของหัวข้อปริญญานิพนธ์  
 ขั้นประเมิน 
        กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 ในปีการศึกษา 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตรได้มีการพิจารณาและเสนอปัญหาในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต พบว่า ยังมีนิสิตท่ีดําเนินการ
สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และไม่ผ่านในครั้งแรก แสดงว่า หัวข้อเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตอาจยังไม่มี
ประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจ เนื่องจาก นิสิตไม่สามารถทําความเข้าใจตัวแปรหรือกระบวนการในการดําเนินการวิจัย
อย่างถ่องแท้ 
 ขั้นปรับปรุง 
 จากปัญหาท่ีพบเพ่ือให้การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นรวมทั้งเป็นการกระตุ้นนิสิต 
กรรมการบริหารหลักสูตรจึงเสนอให้กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ควบคุมให้นิสิตโดยมุ่งเน้นการทบทววรรณกรรม
และเขียนในเชิงสังเคราะห์บูรณาการงานวิจัย เพ่ือให้ตัวแปรมีความชัดเจนและมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่าง
ถ่องแท้ก่อนดําเนินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (Ed.D.Scied_59_5.2_12) 
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- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 ขั้นวางแผน 

1. นิสิตกรอก บว.410 เสนอช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
2. ฝ่ายวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอแต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในที่ประชุมกรรมการ

หลักสูตร 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจเสนอช่ือท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ิมเติม 
4. ฝ่ายวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติหากกรรมการเสนอช่ือเพ่ิมเติมและส่งเอกสารไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
5. กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินคุณภาพระบบจากผลการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและการประเมินผลโดย

บัณฑิตหรือนิสิตช้ันปีสุดท้าย 
       ขั้นดําเนินงาน 
       เพ่ือให้การกําหนดที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีความเหมาะสมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการจะให้คําแนะนํากับนิสิตจน
ทราบประเด็นวิจัยที่นิสิตสนใจ จากน้ันจึงแนะนําผู้ท่ีมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญสอดคล้องกับหัวข้อท่ีนิสิตสนใจ 
โดยพิจารณาจากอาจารย์ประจําศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาก่อน  หรืออาจให้อาจารย์ประจําภายนอกศูนย์ฯ ท่ีมีความ
เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาหลักโดยมีอาจารย์ของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาเป็นท่ีปรึกษาร่วม  
 นิสิตต้องประสานกับอาจารย์ท่านน้ันและปรึกษากับอาจารย์จนกระทั่งได้หัวข้อวิจัยที่ชัดเจนจึงกรอก บว.410  
ฝ่ายวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ สกอ. ก่อนจึงเสนอขอแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง โดย
กรรมการบริหารหลักสูตรอาจเปลี่ยนหรือเสนอช่ือท่ีปรึกษาร่วมเพ่ือความเหมาะสมและให้การทําปริญญานิพนธ์มี
คุณภาพ 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มีการแต่งต้ังท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ท่ีมีคุณสมบัติ
ตาม สกอ. กําหนดและมีประสบการณ์สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย  (Ed.D.Scied_59_5.2_13) โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
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ชื่อ-สกุล นิสิต หัวข้อปริญญานิพนธ์ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

นางสาวนันท์นภัส ล้ิมสันติธรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนช่ือเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEMGM เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการแก้ปัญหา กรอบแนวคิดเติบโตและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 
ดร.พินิจ ขําวงษ์ 
 
 

นางสาวโรซวรรณา เซพโฆลาม ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตร์อิสลามต่อความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ดร.พินิจ ขําวงษ์ 

นางสาวปิยะวรรณ ลําพุทธา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 

นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะการรู้
สารสนเทศ 
ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เน้ือหา 
ดาราศาสตร์และอวกาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล 
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
 

 
ขั้นประเมิน 

       จากการพิจารณาผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2560 ไม่พบว่ามี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
(Ed.D.Scied_59_5.2_14) 
  ขั้นปรับปรุง 
        จากข้ันประเมิน พบว่าไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการสํารวจความคิดเห็นของ
นิสิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษา ท่ีประชุมจึงมีความคิดเห็นร่วมกันให้คงระบบการแต่งต้ังท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ อย่างไร
ก็ตาม บางครั้งในการแต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ในบางหัวข้ออาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ได้มีประสบการณ์ตรง  
กรรมการบริหารหลักสูตรจึงเสนอแนวทางให้เชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม หรือกรรมการสอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต เพ่ือให้เค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตมีความสมบูรณ์ขึ้น เช่น กรณีนิสิต นายทรงพล 
ผดุงพัฒนากูล ได้ทําการศึกษาวิจัยกับกลุ่มนิสิตครูวิทยาศาสตร์สาขาการสอนเคมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
เสนอให้แต่งต้ัง อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ (Ed.D.Scied_59_5.2_15)   
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- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การวางแผน 
 - หลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษามีกระบวนการในการช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม การทําปริญญานิพนธ์และ
การตีพิมพ์ผลงาน โดยเร่ิมต้ังแต่การกําหนดรายวิชาและวัตถุประสงค์ของรายวิชาท่ีเปิดสอนให้สอดคล้องกับขั้นตอน
การทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ส่งเสริมทักษะการเขียนเค้าโครงและการเขียนบทความวิจัย 
 - เม่ือจบปี 1 ท่ีปรึกษาวิชาการให้คําปรึกษาและติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิตจนว่าจะได้แนวคิดในการ
ทําปริญญานิพนธ์ เม่ือนิสิตมีประเด็นที่ชัดเจนจึงกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และเข้าสู่ระบบแต่งต้ังท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อไป 
 - อาจารย์ท่ีปริญญานิพนธ์แล้วกําหนดวันและเวลาในการให้คําปรึกษากับนิสิตเป็นระยะตามความเหมาะสม 
หากนิสิตไม่มีความก้าวหน้าจะไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 - กรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์เป็นประจําปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง เพ่ือให้นิสิตต้ังแต่ช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป จนกระท่ังจบการศึกษาเข้ามานําเสนอความก้าวหน้า ปัญหาท่ีพบ และ
แผนการทําปริญญานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจําศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ก่อนส่งรายงาน
ความก้าวหน้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย  หากนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมได้จะเปิดโอกาสให้มารายงานความก้าวหน้าในท่ี
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรตามประกาศ ร่วมกับการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการหรือที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ติดตามผ่านทางโทรศัพท์และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ  ในท้ายท่ีสุดหากนิสิตไม่มารายงานความก้าวหน้าอาจารย์
ท่ีปรึกษาจะไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

- ในแต่ละปีการศึกษากรรมการบริหารหลักสูตรจัดงบประมาณเพ่ือจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศวิชาการท่ี
ส่งเสริม สนับสนุนการทําปริญญานิพนธ์และตีพิมพ์ผลงาน  

ขั้นดําเนินงาน 
 ในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการทําปริญญานิพนธ์ให้กับนิสิตช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา ได้แต่งต้ัง ผศ.ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ ให้ทําหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาวิชาการให้กับนิสิต กศ.ด.วิทยาศาสตร-
ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาได้จัดเรียงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ือส่งเสริม
การจัดทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์และช่วยเหลือให้นิสิตได้หัวข้อปริญญานิพนธ์โดยเร็ว เช่น ในภาคเรียนที่ 1/2559 
รายวิชา SCE 861 Advanced quantitative research for science education research เพ่ือศึกษาสถิติขั้นสูง
สําหรับการวิจัย พร้อมกับรายวิชา SCE 751 Seminar in science education research เพ่ือศึกษาประเด็นแนวโน้ม
การวิจัยและเขียนเอกสารเชิงแนวคิด ในภาคเรียนท่ี 2/2559 รายวิชา SCE 851 Independent study in  science 
education เพ่ือทบทวนเอกสารในเชิงลึกในประเด็นที่ต่อเน่ืองจากเอกสารเชิงแนวคิด ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ต่อไป และในภาคเรียนที่ 3/2559 รายวิชา SCE 755 Seminar on science teaching experience 
ซ่ึงนิสิตได้สังเกตการณ์สอนในห้องเรียนจริงเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในประเด็นวิจัยของตนเอง  นอกจากน้ีได้เสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยและการเขียนเอกสารทางวิชาการ เช่น รายวิชา 
SCE 752 Seminar on innovative science learning 
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 ในส่วนของการกํากับ ติดตาม ช่วยเหลือการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิตช้ันปีอ่ืน ๆ ได้มีการกํากับติดตามโดย
อาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาเป็นประจําโดยหลากหลายวิธี ท้ังการให้นิสิตเข้าพบ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Ed.D.Scied_59_5.2_16) โดยสามารถแบ่งนิสิตเป็น 3 กลุ่ม คือ 

- กลุ่มนิสิตท่ียังไม่มีหัวข้อและท่ีปรึกษาที่ชัดเจน อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเป็นผู้ดูแลโดยนัดประชุมกับนิสิตในท่ี
ปรึกษาเป็นประจําอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ือกระตุ้นและใหค้ําแนะนาํ
กับนิสิต ยกตัวอย่างเช่น line หรือ facebook เป็นต้น 

- กลุ่มนิสิตที่ มี หัวข้อท่ีสนใจและทราบอาจารย์ท่ีให้คําแนะนําเป็นหลักอยู่แล้วแต่ยังไม่แต่ง ต้ังโดย
กรรมการบริหารหลักสูตร นิสิตส่วนน้ีมีอาจารย์กํากับ ดูแล โดยนัดให้คําปรึกษาเป็นระยะ โดยจะทํางานประสานกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการเพ่ือยืนยันว่านิสิตมีความก้าวหน้าจริงจึงจะส่งรายงานความก้าวหน้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

- กลุ่มนิสิตที่แต่งต้ังท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว ซ่ึงท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์จะเป็นผู้กํากับ ดูแล โดยนัดให้
คําปรึกษาเป็นระยะ ท้ังการเข้าพบ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น facebook, email, line เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2559 กรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์
เพ่ือให้นิสิตหลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป เข้ามานําเสนอความก้าวหน้า ปัญหาท่ีพบ และ
แผนการทําปริญญานิพนธ์จนกระทั่งจบการศึกษาต่ออาจารย์ประจําศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ก่อน
ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยในภาคเรียนท่ี 1/2559 กําหนดให้ นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตเพ่ือพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้นําเสนอความก้าวหน้าฯ ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 
10.00 – 18.00 น. กลุ่มท่ี 2 นิสิตท่ีไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้
นําเสนอความก้าวหน้าฯ ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (Ed.D.Scied_59_5.2_17) ภาค
เ รี ย นที่  2/2559 กํ า หนด ติ ดต ามคว ามก้ า วห น้ า ก า ร ทํ าป ริ ญญา นิพน ธ์ เ ป็ น วั นที่  2 มิ ถุ น า ยน  2560 
(Ed.D.Scied_59_5.2_18) อย่างไรก็ตามมีนิสิต กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
และเวลาดังกล่าวได้ จึงได้ติดตามให้มารายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเร่งรัดการทําปริญญานิพนธ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีมาตรการหรือกิจกรรม
อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการทําปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ ท่ีสําคัญได้แก่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 
ระหว่างวันท่ี 14-16 ตุลาคม 2559 และช่วงท่ี 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน เมษายน 2560 เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพ่ือนนิสิตและปรึกษากับอาจารย์ของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาอย่างเต็มท่ี การจัดบรรยายพิเศษโดย
ผู้เช่ียวชาญทั้งไทยและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมมุมมองประเด็นในการทําวิจัย (Ed.D.Scied_59_5.2_19)  
 ขั้นประเมิน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประเมินการดําเนินงานด้านการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ การแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษา การช่วยเหลือ กํากับติดตามปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 โดย
พิจารณาจากข้อมูลผลการประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ จํานวนนิสิตท่ีสอบเค้าโครงภายในภาคการศึกษาที่ 
7 จํานวนนิสิตที่จบการศึกษาตามกําหนด (3 ปี) จํานวนนิสิตท่ีเหลือในแต่ละรุ่น ผลงานตีพิมพ์และผลการประเมินโดย
นิสิตปีสุดท้าย พบว่านิสิตที่สอบเค้าโครงมีคุณภาพของหัวข้อปริญญานิพนธ์ดี และมีนิสิตหลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตร-
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ศึกษา  จบการศึกษาในปีการศึกษา  2559 จํานวน  4 คน  เ พ่ิมขึ้ นจากจํานวนผู้ จบการศึกษาในปี  2558  
(Ed.D.Scied_59_5.2_20) และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยท้ังสิ้น 12 ฉบับ โดยแบ่งเป็น งานตีพิมพ์ท่ีอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม
ท่ี 1 จํานวน 2 ฉบับ   TCI กลุ่มท่ี 2 จํานวน 7 ฉบับ และ งานตีพิมพ์สืบเน่ืองจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ จํานวน 
3 ฉบับ 
 ขั้นปรับปรุง 
 จากการดําเนินงานการช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีนิสิตหลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษาจบการศึกษาในปี
การศึกษา 2559 เพ่ิมขึ้นจากจํานวนผู้จบการศึกษาในปี 2558  และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ท่ี
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้เสนอให้คงระบบเดิมและได้เน้นยํ้าให้คณาจารย์ดูแลกํากับติดตามนิสิตให้ตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการในฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 เป็นอย่างน้อย (Ed.D.Scied_59_5.2_20) 
  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_5.2_01 รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2559วาระการทบทวนรายวิชาและผู้สอน 

Ed.D.Scied_59_5.2_02 รายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2559 วาระการทบทวนรายวิชาและผูส้อน 

Ed.D.Scied_59_5.2_03 รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2560 วาระการทบทวนรายวิชาและผู้สอน 

Ed.D.Scied_59_5.2_04 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วาระพิจารณาผลการดําเนินงานหลักสตูร 

Ed.D.Scied_59_5.2_05 รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2559 วาระกําหนดการจัดทํา มคอ.3 ภาคเรยีนที่ 1/2559 

Ed.D.Scied_59_5.2_06 รายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2559 วาระกําหนดการจัดทํา มคอ.3 ภาคเรยีนท่ี 
2/2559 

Ed.D.Scied_59_5.2_07 รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2560วาระกําหนดการจัดทํา มคอ.3 ภาคเรยีนท่ี 3/2559 

Ed.D.Scied_59_5.2_08 รายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2559 วาระรายงานผลการจัดทํา มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 
1/2559 

Ed.D.Scied_59_5.2_09 รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วาระรายงานผลการจัดทํา มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 
2/2559  

Ed.D.Scied_59_5.2_10 รายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2560 วาระรายงานผลการจัดทํา มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 
3/2559  

Ed.D.Scied_59_5.2_11 มคอ.3 รายวิชา SCE 751 

Ed.D.Scied_59_5.2_12 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วาระรายงานผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
และการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_5.2_13 ประวัติอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แต่งต้ังปีการศึกษา 2559 

Ed.D.Scied_59_5.2_14 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วาระพิจารณาผลการดําเนินงานหลักสตูร 

Ed.D.Scied_59_5.2_15 คําสั่งแต่งต้ัง อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ นายทรงพล ผดุง
พัฒนากูล 

Ed.D.Scied_59_5.2_16 ตัวอย่างการกํากับติดตามนิสิต ผ่าน facebook, email, line 

Ed.D.Scied_59_5.2_17 รายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2559 วาระกําหนดวันติดตามความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 
1/2559 

Ed.D.Scied_59_5.2_18 รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วาระกําหนดวันติดตามความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 
2/2559 

Ed.D.Scied_59_5.2_19 สรุปกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / ภาพถ่ายกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Professor จากไต้หวัน 

Ed.D.Scied_59_5.2_20 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วาระรายงานผลการติดตามปริญญานิพนธ์และการ
ผลิตบัณฑิต 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ขั้นวางแผน 
1. อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา จัดทํา มคอ.3 ระบุวิธีสอนและวิธีประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวิฒิระดับอุดมศึกษาและปัญหา ใน มคอ. 5 

(หมวดท่ี 2 ข้อ 3) 
3. นิสิตช้ันปีสุดท้ายประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต 
5. ฝ่ายวิชาการจัดทํา มคอ.7 เพ่ือสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
6. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา มคอ.7 เพ่ือประเมินและให้ข้อเสนอแนะ  
ขั้นดําเนินงาน 

        ในการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของแต่ละรายวิชาและออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และช้ินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ ใช้การปฏิบัติและช้ินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโดยใช้กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง 
(authentic assessment) ด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์
ผู้สอนร่วมช่วยในแต่ละรายวิชาให้คําแนะนําและตรวจสอบในลักษณะ peer checking จากการสํารวจ มคอ. 3 
สามารถสรุปการสอนและวิธีการประเมินท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ได้ดังนี้ 

  

ผลการเรียนรู้ตาม TQF กิจกรรม/เนื้อหา/วิธีสอน วิธีการประเมินท่ีใช้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม การอภิปราย-บรรยายคุณธรรม จริยธรรม
ทางการวิจัยและวิชาชีพ  การทํางานกลุ่ม  
การเขียนเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

การสังเกตพฤติกรรมโดยผู้สอน  การประเมิน
การทํางานด้วยตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน  
การประเมินการเขียนอ้างอิง 

ด้านความรู้ อภิปราย บรรยาย การสืบค้น การ
นําเสนอ กรณีศึกษา การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  การพัฒนาออกแบบนวัตกรรม/
ช้ินงาน  การเขียนรายงาน บทความ 

การสอบข้อเขียน  การตรวจผลชิ้นงาน  
ประเมินความถูกต้องจากการนําเสนอผลงาน 
การสังเกตการปฏิบัติ  ประเมินการตอบคําถาม
ในห้องเรียน  การเขียนอนุทิน  

ด้านปัญญา การฝึกปฏิบัติ  การพัฒนาออกแบบ
นวัตกรรม/ช้ินงาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การตรวจช้ินงาน  การสังเกตการปฏิบัติ 
ประเมินการตอบคําถาม 



หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  หน้า 53 

ผลการเรียนรู้ตาม TQF กิจกรรม/เนื้อหา/วิธีสอน วิธีการประเมินท่ีใช้ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทํางานกลุ่ม สอดแทรกบริการ
วิชาการ การกําหนดวันส่งงาน 

การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนและการส่ง
งาน  การประเมินการทํางานกลุ่มโดยตนเอง
และเพื่อนประเมินเพื่อน 

ด้นทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การฝึกปฏิบัติ อ่านงานวิจัยในและ
ต่างประเทศ  การนําเสนอข้อมูล การ
เขียนรายงาน/บทความ  

ประเมินการนําเสนอผลงานโดยผู้สอน  
ประเมินการใช้และจัดทําส่ือประกอบการ
นําเสนอ  ประเมินการนําเสนอผลงานโดย
ผู้เรียน  ประเมินการนําเสนอผลงานโดยเพื่อน  
ประเมินจากแหล่งเอกสารอ้างอิง ประเมินการ
เขียนบทความ/รายงาน 

  
  ระหว่างสอนอาจารย์ผู้สอนใช้การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน เช่น การสังเกต การตรวจชิ้นงาน 
เพ่ือให้คําแนะนํากับนิสิตหรือปรับวิธีการจัดการเรียนรู้  แม้ว่าจากการตรวจสอบ มคอ.5 ของทุกรายวิชา ในปี
การศึกษา 2559 พบว่า การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกรายวิชา ผู้สอนประเมินว่านิสิตยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ เช่น 
รายวิชา SCE 861 (Ed.D.SciEd_59_5.3_01) ผลการประเมินการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยนิสิตช้ันปีสุดท้าย พบว่านิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.28 (Ed.D.SciEd_59_5.3_02) 
และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต พบว่าอยู่ใน
ระดับ 4.00  

ขั้นประเมิน 
      ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังท่ี 2/2560 และ 5/2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิจากการประเมินโดยนิสิตช้ันปีสุดท้าย พบว่า การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
นิสิตให้ มีคุณสมบั ติตามคุณวุฒิ  และ  จากรายงานใน  มคอ . 5 พบว่าผลการเรี ยนรู้ บรร ลุ วัตถุประสงค์  
(Ed.D.SciEd_59_5.3_03) (Ed.D.SciEd_59_5.3_04) แม้ว่าจากการตรวจสอบ มคอ.5 ของทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 
2559 พบว่า การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
รายวิชา แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอนได้ให้ความเห็นว่านิสิตยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ตั ว แ ป ร ที่ ชั ด เ จ น ไ ด้  เ ช่ น  ร า ย วิ ช า  SCE 861 Advanced quantitative research fro science 
education   (Ed.D.SciEd_59_5.3_01)  

ขั้นปรับปรุง 
จากผลการประเมินระบบกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติว่าการประเมินผู้เรียนเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกรายวิชา ไม่เพียงพอ ไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวแปรท่ีชัดเจนได้ ท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรจึงเสนอให้คณาจารย์มีการสัมนาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริม
นิสิตให้มีทักษะในด้านท่ียังขาดให้มากขึ้น  (Ed.D.SciEd_59_5.3_04) 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
       ขั้นวางแผน 

1. อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา จัดทํา มคอ.3 ระบุวิธีสอนและวิธีประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. อาจารย์ผู้สอนประเมินและสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผู้สอน 

3. ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. อาจารย์ส่งผลการเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนสรุปการประเมินผลการเรียนรู้ เขียนสรุปรายงานผลและปัญหา ใน มคอ. 5 (หมวดท่ี 3) 
6. ฝ่ายวิชาการจัดทํา มคอ.7 เพ่ือประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นิสิต 
7. กรรมการบริหารพิจารณา มคอ.7 เพ่ือประเมินและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรู้        
ขั้นดําเนินงาน 

       จากการสํารวจ มคอ. 3 อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาใช้กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง (authentic 
assessment) ด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย โดยมีอาจารย์ผู้สอนร่วมช่วยให้คําแนะนําและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการประเมินในลักษณะ peer checking 
ในการตัดสินผลการเรียนรู้  อาจารย์ผู้สอนร่วมแต่ละรายวิชาอภิปรายเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จนได้ข้อสรุปร่วมกัน และ
เสนอให้กรรมการคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาก่อนส่งผลการเรียนเข้าระบบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
เห็ นชอบตามที่ เ สนอทั้ ง สอ งภาค เ รี ยน  (ดั ง ร ายละ เ อี ยด ในภาคผนวก ท่ี  1 ของร าย ง าน  มคอ .7 น้ี ) 
(Ed.D.SciEd_59_5.3_05)(Ed.D.SciEd_59_5.3_06) 
  ขั้นประเมิน 
        ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังท่ี 5/2560 ได้มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
ตาม มคอ.7 กรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาการดําเนินการด้านการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มีบางรายวิชายังไม่สามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ได้และมีนิสิตได้ผลการเรียนเป็น I ที่ประชุมจึงมีมติให้คณาจารย์มีการสัมนาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการประเมินผลเพ่ือแก้ปัญหาการประเมินท่ีเกิดขึ้น (Ed.D.SciEd_59_5.3_06) 

ขั้นปรับปรุง 

จากผลการประเมินคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีข้อเสนอแนะ คณาจารย์มีการสัมมนาหรือพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (Ed.D.SciEd_59_5.3_06) 
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
ขั้นวางแผน 
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทบทวนการเปิดรายวิชา

และกําหนดผู้สอน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.5 
3. กรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตามการทํา มคอ.5 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัพโหลด มคอ.5 ขึ้นระบบของมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน 
5. กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการจัดทํา มคอ.5 และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 
6. กรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตามการทํา มคอ.7 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา มคอ.7 และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน 60 วัน 
8. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ      
ขั้นดําเนินงาน 

       ในปีการศึกษา 2559 กรรมการบริหารหลักสูตรได้กํากับติดตามการจัดทํา มคอ.5 หลังเสร็จสิ้นการสอนทุกภาค
การศึกษา ได้แก่ ภาคเรียนท่ี 1 ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 (Ed.D.SciEd_59_5.3_07) และภาคเรียนท่ี 2/2559 ใน
การประชุมครั้งท่ี 6/2560 (Ed.D.SciEd_59_5.3_08)  ผลการดําเนินงานพบว่ามีการจัดทํา มคอ.5 ภายในกําหนดเวลา
ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ดังปรากฏหลักฐานการติดตามภาคเรียนที่ 1/2559 ในการประชุมครั้งท่ี  2/2559 
(Ed.D.SciEd_59_5.3_9) และภาคเรียนที่ 2/2559 ในการประชุมครั้งท่ี  4/2559 (Ed.D.SciEd_59_5.3_10) 
กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการจัดทํา มคอ.7 ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันจัดทํา มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2559 ซ่ึงจัดทําเสร็จเรียบร้อยและ
ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการบริหารหลักในการประชุมครั้งที่ 5/2560 (Ed.D.SciEd_59_5.3_11)  
  ขั้นประเมินและขั้นปรับปรงุ 

ในการรายงานผลการจัดทํา มคอ.5 มคอ.7 กรรมการบริหารหลักสูตรได้ซักถามปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทํา 
ซ่ึงระบบเดิมคือทําการกรอก มคอ.5 และ มคอ.7 ผ่านระบบโดยตรง ซ่ึงทําให้มีปัญหาในการใช้ข้อมูล ดังนั้น ในการ
ประชุมครั้งท่ี กรรมการบริหารหลักสูตรจึงปรับระบบโดยกําหนดให้อาจารย์จัดทําเอกสารก่อนนํา มคอ.5 และ มคอ.7 
ก่อนบันทึกในระบบเพ่ือป้องกันความผิดพลาดของระบบท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (Ed.D.SciEd_59_5.3_11)   
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- การประเมินปริญญานพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ขั้นวางแผน 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
2. เสนอช่ือต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3. กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ประเมินโดยใช้ บว. 423 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว 
-  ผ่าน ถ้ามีคะแนนรวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 
- ไม่ผ่าน หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 นิฎสิตทําเรื่องเสนอขอแต่งต้ังกรรมการสอบปากเปล่า

ครั้งใหม่ 
4. ส่งผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันทําการ 

 5. ฝ่ายวิชาการสรุปผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
ขั้นดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตหลักสูตร กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 4 คน โดย

กรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์โดยคํานึงถึงคุณสมบัติตามกําหนด
และความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีทําการสอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

  

ชื่อ-สกุล หัวข้อปริญญานิพนธ์ กรรมการสอบ  

กฤษณา โลหะการก 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 สารและสมบัติ
ของสาร เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ประธานสอบ 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล กรรมการ (ท่ีปรึกษาหลัก) 

รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย กรรมการ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

อ.ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ กรรมการ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ เลขานุการ (กรรมการหลักสูตร) 

ภูรินทร์ แตงน้อย 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 โลกและการ
เปล่ียนแปลง เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ประธานสอบ 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล กรรมการ (ท่ีปรึกษาหลัก) 
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ชื่อ-สกุล หัวข้อปริญญานิพนธ์ กรรมการสอบ  

วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค กรรมการ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย กรรมการ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ เลขานุการ (กรรมการหลักสูตร) 

ขวัญฤทัย  
เท่ียงจันทราทิพย์  

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ HI-
ER เพื่อส่งเสริมแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬา
รัตน์ ธรรมประทีป 

ประธานสอบ 

อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ กรรมการ (ท่ีปรึกษาหลัก) 
 

อ.ดร.สุทธิดา จํารัส กรรมการ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล เลขานุการ (กรรมการหลักสูตร) 

ชวนพิศ คณะพัฒน์  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้ปัญหา
นําทางและการวิพากษ์วิจารณ์ทาง
สังคมเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ประธานสอบ 

ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ กรรมการ (ท่ีปรึกษาหลัก) 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.มนัส  
บุญประกอบ 

กรรมการ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

ดร.ประสงค์ เมธีพินิตกุล กรรมการ (ท่ีปรึกษาร่วม) 

 
ผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ผ่าน โดยกรรมการได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเขียนให้มีคุณภาพ

มากย่ิงขึ้น แต่มีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินการสอบ คือ ประธานสอบ บางท่านยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง 
ว่าต้องดําเนินการอย่างไร ท่ีประชุมจึงมีมติให้ ท่ีปรึกษาหลักช้ีแจงแก่ประธานสอบก่อนดําเนินการสอบถึงบทบาท 
หน้าท่ีของประธาน 
  ขั้นประเมินและขั้นปรับปรงุ 

ฝ่ายวิชาการนําผลการสอบปริญญานิพนธ์และการปรับปรุงระบบในเรื่องการช้ีแจงบทบาทของปรธานสอบ 
เสนอต่อที่ประ ชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ครั้ ง ท่ี  5/2560 
(Ed.D._SciEd_58_5.3_12)   
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.SciEd_59_5.3_01 มคอ.5 รายวิชา SCE 861 

Ed.D.SciEd_59_5.3_02 สรุปการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตช้ันปีสุดท้ายหลักสูตร กศ.ด. 

Ed.D.SciEd_59_5.3_03 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560   วาระแจ้งเพ่ือทราบทบทวนผลการเรียน 
เทอมที่ 1 

Ed.D.SciEd_59_5.3_04 รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2560   วาระพิจารณาผลการดําเนินงาน
หลักสูตร (ด้านการประเมินผลการเรียนรู)้ เทอม 1 

Ed.D.SciEd_59_5.3_05 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560   วาระแจง้เพ่ือทราบทบทวนผลการเรยีน
เทอมที่ 2 

Ed.D.SciEd_59_5.3_06 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560   วาระพิจารณาผลการดําเนินงาน
หลักสูตร (ด้านการประเมินผลการเรียนรู)้ เทอม 2 

Ed.D.SciEd_59_5.3_07 รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2559  วาระกําหนดการจัดทํา มคอ ภาคเรียนท่ี 
1/2559 

Ed.D.SciEd_59_5.3_08 รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2560  วาระกําหนดการจัดทํา มคอ ภาคเรียนท่ี 
2/2559 

Ed.D.SciEd_59_5.3_09 รายงานการประชุมครั้งท่ี   2/2559 วาระติดตามผลการจัดทํา มคอ ภาค
เรียนท่ี 1/2559 

Ed.D.SciEd_59_5.3_10 รายงานการประชุมครั้งท่ี   4/2559 วาระติดตามผลการจัดทํา มคอ ภาค
เรียนท่ี 2/2559 

Ed.D.SciEd_59_5.3_11 รายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2560  วาระรายงานผล มคอ.7 

Ed.D._SciEd_58_5.3_12 รายงานการประชุมครั้งท่ี   5/2560 วาระรายงานผลการสอบปริญญานิพนธ์ 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4) 

  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 มีการประชุมจํานวน 
10 ครั้ง  (สิงหาคม 2559 จนถึงเดือน
กรกฏาคม 2560) อาจารย์ประจําหลักสูตร
มีส่วนร่วมใน เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน ดังรายละเอียด
ดังนี้ 
- ผศ.ดร.จรรยา ดาสา เข้าร่วมประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 10  ครั้ง 
- ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ เข้าร่วม
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 
10 ครั้ง 
- ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย จํานวน 9 
ครั้ง 
- ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล เข้าร่วม
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 
10 ครั้ง 
- ดร.พินิจ  ขําวงษ์ เข้าร่วมประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 10  ครั้ง 

Ed.D.SciEd_59_5.4_01 สรุปการ
มีส่วนร่วมในการประชุมของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

หลักสูตร กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา  ได้รับ
การรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี 13 ม.ค. 
2555  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

Ed.D.SciEd_59_5.4_02 มคอ.2 
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา (ฉบับลง
วันท่ี) 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2559 
จํานวน 4  วิชา ภาคเรียนท่ี 2/2559 
จํานวน 4 วิชา และภาคเรียนท่ี 3/2559 
จํานวน 1 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

Ed.D.SciEd_59_5.4_03 มคอ.3 
ปีการศึกษา 2559 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ในภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 4 วิชา 
และภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 4  วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 
2559 ครบทุกรายวิชา (กําลังอยู่ระหว่าง
จัดการศึกษาภาคการเรียนท่ี 3/2559) 

 Ed.D.SciEd_59_5.4_04 มคอ.5 
ปีการศึกษา 2559 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรฯ  มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
2559 (ข้อมูล 2 ภาคการศึกษา)  

 Ed.D.SciEd_59_5.4_05 การ
ประชุม 6/2559 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุก
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ทุกภาคการศึกษา หลักสูตรฯ มีการ
ทบทวนผลการเรียนทุกวิชาก่อนการ
รายงานผลการเรียนในระบบของ
มหาวิทยาลัย  โดยนําผลการเรียนรู้ของ
นิสิตเข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
ก่อนส่งผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2559 
จํานวน 4 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 
2/2559 จํานวน 4 รายวิชา  

Ed.D.SciEd_59_5.4_06 วาระการ
ประชุมคณะวิทยาศาสตร์  
Ed.D.SciEd_59_5.4_06วาระการ
ประชุม คณะวิทยาศาสตร์ 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปี
ท่ีแล้ว 

 หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง/พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2558  

Ed.D.SciEd_59_5.4_07 มคอ.7 
หมวด 5 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรไม่มี
อาจารยใหม่ 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ 

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ดังน้ี 
- ผศ.ดร.จรรยา ดาสา จํานวน 5  ครั้ง 
- ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ จํานวน 6 
ครั้ง 
-ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย จํานวน ครั้ง 
- ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล จํานวน 6 
ครั้ง 
- ดร.พินิจ  ขําวงษ์ จํานวน 4 คร้ัง 

Ed.D.SciEd_59_5.4_08 สรุปการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนที่
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
จํานวน 5 คน  ดังน้ี 
- นางสาวลักขณา  กล่ินอุบล  จํานวน 1  
ครั้ง 
- นางสาวภศิชา  ภัชราอมรชัย จํานวน  1 
ครั้ง 
- นางสาวธัญญารัตน์ จันทรเสนา จํานวน  
1 ครั้ง 
- นางสาวศิวพร ละม้ายนิล จํานวน 1 ครั้ง 
- นายอิทธิพล โพธ์ิทองคํา จํานวน  1 ครั้ง 

Ed.D.SciEd_59_5.4_09 สรุปการ
พัฒนาวิชาชีพบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยนิสิตช้ันปี
สุดท้าย  เฉล่ียทุกด้าน  4.28 จากคะแนน
เต็ม  5.00  

Ed.D.SciEd_59_5.4_10 สรุปผล
การประเมินโดยนิสิตช้ันปีสุดท้าย 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

 ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5  (นิสิต
ตอบแบบประเมินร้อยละ 33.3) 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11   

จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 11   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100   

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไว้  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งช้ีที่ 6.1) 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้ 

ขั้นวางแผน 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีการเตรียมความพร้อมและจัดหาสิ่งสนับสนุน

การรู้สําหรับนิสิต โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์เสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการของนิสิตเป็นผู้สํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต จากน้ันนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือวางแผนและแนวทางในการจัดหาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอนและนิสิต จากน้ันดําเนินการตามแผนการจัดหาและปรับปรุงตามผลการประเมิน มีการติดตามผลโดย
การสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ    

ขั้นดําเนินงาน       
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการของนิสิตนําเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 8/2559 พบว่านิสิตเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ ต้องการฐานข้อมูล
บทความวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ท่ีสามารถสืบค้นได้สะดวก และอาจารย์ผู้สอนเสนอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีต้องการ ได้แก่ 

1. หนังสือ ตําราประกอบการสอน 
2. การปรับปรุงโสตทัศนูปกรณข์องห้องเรียน 6-201 เช่น ลําโพง ไมโครโฟน เป็นต้น  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและวางแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยให้ฝ่ายวิชาการปรับปรุงฐานข้อมูลบทความวิจัยของคณาจารย์
และนิสิต และประสานกับฝ่ายการเงิน พัสดุเพ่ือปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน และมอบหมายให้อาจารย์ 
ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล เสนอซ้ือตําราจากหอสมุด (Ed.D.SciEd_59_6.1_1) จากน้ันอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ติดตามการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2559 (Ed.D.SciEd_59_6.1_2) อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิต สรุปผล แล้วนําเสนอผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(Ed.D.SciEd_59_6.1_3)  
        ขั้นประเมินและปรับปรุง 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือพิจารณาการดําเนินงานตามระบบและกลไกการการมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานเพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่ามีขั้นตอนใดท่ียังไม่มีประสิทธิผล
และ/หรือประสิทธิภาพ ซ่ึงพิจารณาร่วมกับผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีนิสิตประเมิน โดยในปีการศึกษา 
2559 พบว่า ระบบที่ดําเนินการสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เช่น การวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Ed.D.SciEd_59_6.1_4) ซ่ึงผลจากการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรในการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ทําให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ท้ังสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์ในห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 
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หนังสือ ตํารา เป็นต้น และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น แหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบทความ
วิจัยของคณาจารย์และนิสิต เป็นต้น (Ed.D.SciEd_59_6.1_5) และจากผลการประเมินพบว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.77) สําหรับผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนพบว่ามีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด (4.76) โดยมีข้อเสนอแนะจากนิสิตในประเด็นการจัดคอมพิวเตอร์
สําหรับให้นิสิตใช้งาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงมีมติให้ดําเนินการจัดหา
คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานของนิสิต โดยให้บริการในห้อง 6-201 และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดําเนินการ  
ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนําเสนอผลการดําเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาผลการดําเนินงาน ซ่ึงจากการดําเนินการ
ทําให้ในระหว่างท่ีนิสิตมาเรียนหรือมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถมีคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งาน รวมทั้ง มีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลบทความของนิสิตท่ีสะดวกมากยิ่งขึ้น จากเว็ปไซต์ของศูนย์ฯ ซ่ึงจากเดิมฐานข้อมูลมีเฉพาะของคณาจารย์ อีกทั้ง
อาจารย์ยังมีหนังสือสําหรับเป็นเอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัย (Ed.D.SciEd_59_6.1_6)  

 
- จํานวนส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจําเป็นสําหรับหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เช่น แหล่งสืบค้นงานวิจัย 
งานวิจัยและบทความวิจัยของคณาจารย์และนิสิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ห้องให้คําปรึกษาสําหรับอาจารย์และนิสิต 
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ท้ังสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังน้ี 
 1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ หลักสูตรมีการจัดเตรียมห้องสําหรับการให้คําปรึกษาของอาจารย์และ
นิสิต คือห้อง 6-203   
 2. การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรมีการรวบรวมปริญญานิพนธ์และหนังสือ ตําราที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และจัดเก็บในตู้ท่ีนิสิตสามารถค้นคว้าได้สะดวก นอกเหนือจากตําราในสํานัก
หอสมุดกลางที่มหาวิทยาลัยมี มีการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการของนิสิตและคณาจารย์ท้ังทางบอร์ด
เผยแพร่ และเว็บไซต์ศูนย์ฯ รวมทั้งแนะนําแหล่งสืบค้นบทความต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนิสิตไว้ในเว็บไซต์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา อีกทั้ง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้นคว้าของนิสิต  
 3. หลักสูตรยังได้จัดพ้ืนที่สําหรับนิสิตและอาจารย์ได้ปรึกษาและแลกเปลี่ยนสนทนาทํางานร่วมกัน รวมท้ังเป็น
ห้องค้นคว้าสําหรับนิสิตท่ีนอกเหนือจากห้องเรียน ในห้อง 6-203 และ 6-208 มีบริการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางสําหรับ
นิสิต และมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีติดต้ังเฉพาะอาคาร เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นิสิตในการค้นคว้างานต่าง ๆ อีก
ท้ังยังมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทําวิจัยท่ีนิสิตสามารถยืมเพ่ือนําไปใช้ในการทําวิจัยได้ เช่น อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ สารเคมี เครื่องบันทึกเสียง กล้องวิดีโอ เป็นต้น (Ed.D.SciEd_59_6.1_7) 
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนําเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560  (Ed.D.SciEd_59_6.1_8) ผลการประเมินพบว่า
นิสิตมีความคิดเห็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.77)  โดยนิสิตมีความคิดเห็นในประเด็น 
บริการของสํานักหอสมุด อยู่ในระดับมาก (4.17) และมีความคิดเห็นในประเด็น ห้องปฏิบัติการมีสภาพและขนาด
เหมาะกับการเรียนการสอน น้อยที่สุดคืออยู่ในระดับปานกลาง (3.43)  

สําหรับอาจารย์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.76) โดยมีความ
คิดเห็นในประเด็นห้องเรียนมีสภาพและขนาดท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน ความเพียงพอของส่ือ/อุปกรณ์กับ
จํานวนนิสิต เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วถึง ความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ฯ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การให้คําแนะนําด้านวิชาการ และบริการของสํานักหอสมุด อยู่ในระดับดีมาก (5.00) 
และมีความคิดเห็นในประเด็น ความสะดวก/สะอาดบริเวณโรงอาหาร น้อยที่สุด คืออยู่ในระดับมาก (4.25) 
(Ed.D.SciEd_59_6.1_9) โดยมีข้อเสนอแนะจากนิสิตในประเด็นการจัดคอมพิวเตอร์สําหรับให้นิสิตใช้งาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงมีมติให้ดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับการทํางาน
ของนิสิต โดยให้บริการในห้อง 6-201 และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดําเนินการ (Ed.D.SciEd_59_6.1_10) 

ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนําเสนอผลการดําเนินงาน
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาผลการดําเนินงาน ซ่ึงจากการ
ดําเนินการทําให้ในระหว่างท่ีนิสิตมาเรียนหรือมาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา สามารถมีคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งาน รวมท้ัง มี
แหล่งสืบค้นข้อมูลบทความของนิสิตที่สะดวกมากยิ่งขึ้น จากเว็ปไซต์ของศูนย์ฯ ซ่ึงจากเดิมฐานข้อมูลมีเฉพาะของ
คณาจารย์ อีกทั้งอาจารย์ยังมีหนังสือสําหรับเป็นเอกสารประกอบการสอนท่ีทันสมัย (Ed.D.SciEd_59_6.1_11)    
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_6.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 8/2559 

Ed.D.Scied_59_6.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 11/2559 

Ed.D.Scied_59_6.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ครั้งท่ี 3/2560 

Ed.D.Scied_59_6.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 

Ed.D.SciEd_59_6.1_5 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

Ed.D.SciEd_59_6.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 

Ed.D.Scied_59_6.1_7  ภาพถ่ายสิง่สนับสนุนการเรียนรู้สําหรับนิสติ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ed.D.Scied_59_6.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 

Ed.D.Scied_59_6.1_9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

Ed.D.Scied_59_6.1_10 ภาพถ่ายการจัดคอมพิวเตอร์สําหรับบริการนิสิต 

Ed.D.Scied_59_6.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 
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หมวดที่ 5  
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 5 ปี 

ธันวาคม 2559 
  

ประธาน
หลักสูตร 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจนได้รับ
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี  
1/2560  เม่ือวันท่ี 11 เดือน มกราคม  
2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอนุมัติจาก 
สกอ. 

จัดกิจกรรมเร่งรัด
การทําปริญญา
นิพนธ์โดยเร่งด่วน
สําหรับนิสิตทีมี่
ระยะเวลาศึกษา
เกินแผนการเรียน
ที่หลักสูตรกําหนด 

สิงหาคม 2560 อ.ดร.พินิจ ขํา
วงษ์ 

จัดกิจกรรมเร่งรัดการทําปริญญานิพนธ์
เม่ือวันท่ี ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 
2560 โดยกําหนดให้นิสิตที่ยังไม่สอบเค้า
โครง นิสิต ป.เอก ต้ังแต่ปี 3 ขึ้นไป และ
นิสิต ป.โท ต้ังแต่ปี 2 ขึ้นไปเข้าร่วม 

จัดทําตารางการให้
คําปรึกษาสําหรับ
นิสิตรายบุคคลโดย
มีการลงช่ือกํากับ 

สิงหาคม 2559 ผู้อํานวยการ
ศูนย์ฯ 

ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากนิสิต
ติดภาระงาน ทําให้ไม่สามารถจัดเวลาที่
เหมาะสมได้ทุกคน 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      
ควรแยกจํานวนหน่วยกิตรายวิชาปริญญานิพนธ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตจัดทําปริญญานิพนธ์อย่าง

ต่อเน่ือง 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       
 เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาคสนามมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ 
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แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 
 

แผนปฏิบัติการ 
  

วันท่ีคาดว่าจะ
ส้ินสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมเร่งรัดการทําปริญญานิพนธ์โดย
เร่งด่วนสําหรับนิสิตที่มีระยะเวลาศึกษาเกนิ
แผนการเรียนท่ีหลักสูตรกําหนดอย่างต่อเนื่อง 

กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของศนูย์ฯ หรือการวิจัยของผู้สอน 

กรกฎาคม 2561 อ.ดร.พินิจ ขําวงษ์ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรกุ กรกฎาคม 2561 ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

- ควรส่งเสริมให้นิสิตตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน TCI ฐาน 1 หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากข้ึน 
- ศูนย์ฯ ควรผลักดันให้นิสิตเช่ือมโยงผลงานที่นําเสนอในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาติกับงานปริญญา

นิพนธ์ 
- ควรสร้างกลไกในการกํากับ ติดตาม เร่งรัด และส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสําคัญในการวางแผนการทํา

ปริญญานิพนธ์ให้เสร็จทันตามกําหนดเวลา 
- ควรกระตุ้นให้นิสิตได้หัวข้อการทําปริญญานิพนธ์ในระหวา่งเรียน 
- มหาวิทยาลัยมีระบบวารสารออนไลน์ที่มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการ แต่นิสิตไม่มีพ้ืนฐาน

หรือทักษะในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ จึงควรจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหลง่ข้อมูล
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ประชุมเพ่ือวางแนวทางในการเร่งรัด กํากับ ติดตามและสง่เสริมการทําปริญญานิพนธ์  โดยมุ่งเน้นการ
กําหนดมาตรการใหม่ และนํามาตรการเก่าท่ีมาอยู่ใช้ให้เกิดประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- กําหนดข้อกําหนดในการจบการศึกษาให้กระตุ้นให้นิสิตต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากกว่าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

- ผนวกการทําปริญญานิพนธ์และทักษะการสบืค้นข้อมูลในรายวิชาเรียน 
 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 - นําผลการประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง 2554 ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  
องค์ประกอบที ่2 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที ่3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที ่4 4.17 ระดับคุณภาพดีมาก (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที ่5 3.50 ระดับคุณภาพดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที ่6 4.00 ระดับคุณภาพดี (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.73 ระดับคุณภาพดี (13 ตัวบ่งช้ี) 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 
3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือส่ิงพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง(peer review) ซ่ึงอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี ผ่าน  

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.00 1 4.00 4 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

7.00 4.00 175.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต   
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     4.00 4.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2.00 2.00 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.00 4.00
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร     4.50 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 100.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

3.00 5.00 60.00 3.00 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 8.00 5.00 160.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

4.00 5.00 0.80 5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      4.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 3.00
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน   3.00 3.00
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      4.00 4.00 

คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 11 ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 48.50 
   ตัวบ่งชี้ 13.00
 คะแนน 3.73
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 
2 - - 4.50 

(2.1,2.2)
4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3)

- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.17 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 4.17 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4)

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 4.00 
(6.1)

- 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.50 3.75 4.50 3.73 ระดับคุณภาพดี
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 

องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
นิสิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ควรส่งเสริมให้นิสิตตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน TCI ฐาน 1 

หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 
- 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิตโดยเปิดโอกาสให้
นิสิตได้เข้าร่วมและนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และการบริการวิชาการสู่สังคม 

ศูนย์ฯ ควรผลักดันให้นิสิตเช่ือมโยงผลงานที่
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติกับงาน
ปริญญานิพนธ์ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 
 
 

 
ควรสร้างกลไกในการกํากับ ติดตาม เร่งรัด และ
ส่งเสริมให้นิสติเห็นความสําคัญในการวางแผนการ
ทําปริญญานิพนธ์ให้เสร็จทันตามกําหนดเวลา 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  เมือเทียบกับหลักสูตรอ่ืน หลกัสูตรนี้มีความโดดเด่นในการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ
ให้แก่นิสิต เช่น การส่งนิสิตเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการบริการวิชาการ ต่อเน่ืองทุกปี  
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องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีศักยภาพด้านการวิจัยและ
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 

- 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-  

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีพัฒนาการด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและระดับชาติ
สูงกว่าปีการศึกษา 2558 และมีอาจารย์ท่ีได้ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติมอีก 1 คน 
 

 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสตูร 
การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนท่ี
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และนิสิตมีความพึง
พอใจระดับดีมาก 
 

ควรกระตุ้นให้นิสิตได้หัวข้อการทําปริญญานิพนธ์ใน
ระหว่างเรียน  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-  

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
ศูนย์ฯ พยายามจัดสิ่งอํานวยความสะดวก จัดห้องพัก 
และห้องเรียนให้พร้อมใช้ และมีห้องสมุดทีมี่ตํารา 
วารสารท้ังในและต่างประเทศตรงตามศาสตร์เพ่ือให้
นิสิตได้ศึกษา สืบค้น  
 

มหาวิทยาลัยมีระบบวารสารออนไลน์ท่ีมีความทันสมัย 
และตรงกับความต้องการ แต่นิสิตไม่มีพ้ืนฐานหรือ
ทักษะในการสบืค้นข้อมูลออนไลน์ จึงควรจัดอบรม
เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 
- 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับดีมาก 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (✓) 

□  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลักสตูรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

✓  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา และ หลักสูตร 
     การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษาซ่ึงเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 

 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารย์ประจาํหลักสูตรคนท่ี 1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ดาสา                                                          
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
อาจารย์ประจาํหลักสูตรคนท่ี 2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์                                                
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
อาจารย์ประจาํหลักสูตรคนท่ี 3: อาจารย์ ดร.ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล                                                           
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
อาจารย์ประจาํหลักสูตรคนท่ี 4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ศิริภทัราชัย                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
อาจารย์ประจาํหลักสูตรคนท่ี 5: อาจารย์ ดร.พินิจ  ขําวงษ์                                                                        
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา   ดาสา (รักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริินุช  เทียนรุ่งโรจน์  (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ
กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน 
จํานวนนิสิต

ท่ี
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

 
 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 
 

END900 1/2559 - - - - - - - - - - 1 - 
 
- 

 
- 

 
- 1 - 

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
ORD948 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

1/2559   

SCE521 ความรู้หลักในวิชาเคมี
สําหรับนักวิทยาสาสตรศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE531 ความรู้หลักในวิชาชีววิทยา
สําหรับนักวิทยาสาสตร์ศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE541 ความรู้หลักในวิชาฟิสิกส์
สําหรับ   นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE612 วิทยาศาสตร์โลกสําหรับ
นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE613 ดาราศาสตร์สําหรับ นัก
วิทยาศาสตรศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE614 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับนัก
วิทยาศาสตรศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
SCE615 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบ     นิเวศสําหรับ
นักวิทยาศาสตรศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE651 ทฤษฎีและวิจัยการจัดการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

1/2559   

SCE652 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 

1/2559   

SCE653 การจัดการสื่อและ
เทคโนโลยีสําหรับนักวิทยาศาสตร
ศึกษา 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE662 การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร     วิทยาศาสตร์ 

1/2559   

SCE663 การวิจัยด้านการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

1/2559   

SCE711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก 1/2559 เปิดสอนในภาคปลาย  
SCE712 วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย 1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  
SCE752 สัมนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

1/2559   

SCE753 วิทยาศาสตรศึกษาสําหรับ
ประชาชน 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE755 สัมนาประสบการณก์าร
สอนวิทยาศาสตร์ 

1/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE851 การศึกษาอิสระทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

1/2559 เปิดสอนในภาคปลาย  

SCE999 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1/2559   
END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  2/2559   
ORD948 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

2/2559   

SCE511 ความรู้หลักในวิชา
วิทยาศาสตร์     สําหรับ
นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE521 ความรู้หลักในวิชาเคมี
สําหรับนักวิทยาสาสตรศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE531 ความรู้หลักในวิชาชีววิทยา
สําหรับนักวิทยาสาสตร์ศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE541 ความรู้หลักในวิชาฟิสิกส์
สําหรับ   นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
SCE612 วิทยาศาสตร์โลกสําหรับ
นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE613 ดาราศาสตร์สําหรับ นัก
วิทยาศาสตรศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE614 เคมีสิ่งแวดล้อมสําหรับนัก
วิทยาศาสตรศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE615 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบ     นิเวศสําหรับ
นักวิทยาศาสตรศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE653 การจัดการสื่อและ
เทคโนโลยีสําหรับนักวิทยาศาสตร
ศึกษา 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE661 สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 

2/2559   

SCE662 การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร     วิทยาศาสตร์ 

2/2559   

SCE663 การวิจัยด้านการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

2/2559   

SCE712 วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย 2/2559   
SCE751 สัมนาวิจัยวิทยาศาตร์
ศึกษา 

2/2559 เปิดสอนในภาคต้น  

SCE753 วิทยาศาสตรศึกษาสําหรับ
ประชาชน 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE754 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สําหรับนักวิทยาศาสตร
ศึกษา 

2/2559 เปิดสอนในภาคต้น  

SCE755 สัมนาประสบการณก์าร
สอนวิทยาศาสตร์ 

2/2559 ไม่มีนิสิตเลือก  

SCE812 สัมนาวิทยาศาสตร์ 2/2559 เปิดสอนในภาคต้น  
SCE861 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
ทาง วิทยาศาสตร์ศึกษา 

2/2559 เปิดสอนในภาคต้น  

SCE999 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2/2559   
 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  1/2559    
SCE751 สัมนาวิจัยวิทยาศาตร์ศึกษา 1/2559 /  ปรับกิจกรรมให้

นิสิตได้พบกับ
ผู้สอนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ก่อนส่งเอกสาร
แนวคิด 

SCE754 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สําหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 

1/2559 /  เพ่ิมเติมแหล่ง
เรียนรู้ 

SCE812 สัมนาวิทยาศาสตร์ 1/2559 /  มีกิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมใหนิ้สิต
เข้าใจแนวทางการ
เขียนบทความเชิง
วิชาการ 

SCE861 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทาง 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

1/2559 /  ปรับปรุงสือให้มี
ตัวอย่างงานวิจัย
มากย่ิงขึ้น 

SCE611 ประวัติ ธรรมชาติ และปรัชญา
วิทยาศาสตร์ 

2/2559 /  ปรับปรุงเน้ือหา
และส่ือประกอบ 

SCE711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก 2/2559 /  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยผู้เรียน
นําความรู้ไป
เผยแพร ่

SCE752 สัมนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

2/2559 /  - ให้นิสิตอ่าน
บทความในวารสาร
ท่ีกําหนดเท่าน้ัน 
- ให้นิสิตนําเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ
ในวันสุดท้าย 

SCE851 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

2/2559 /  เพ่ิมกิจกรรมการ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินรายการเรียนการสอนทุกรายวิชาอยู่ในระดับดีมาก (มากกว่า 4.00) ทั้ง
ในด้านของผู้สอน น้ือหารายวิชา การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล และสื่อการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชายังได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการสอนเพ่ือให้การสอนมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ท้ังการปรับปรุง
เน้ือหา สื่อการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางข้างต้น 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม  มีการสอดแทรกประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้  แต่
ปัญหาที่ยังพบบ่อยคือการเขียนโดย
ขาดการอ้างอิงหรือการแปลภาษา
อังกฤษโดยไม่ได้สังเคราะห์ใหม่ 

 จัดให้มีหัวข้อการเขียนทบทวน
วรรณกรรมเพื่อให้นิสิตทราบหลักการ
และฝึกการเขยีนเชิงวิชาการ 

ความรู้  การพัฒนาด้านความรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทุกรายวิชา แต่ยังพบว่า
นิสิตมีปัญหาด้านสถิติ 
  
  

ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน 
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบั
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนให้มาก
ขึ้น  ให้เวลานิสิตในการอภิปราย 
ศึกษา ค้นคว้า รวมท้ังให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิด 

ทักษะทางปัญญา มีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือสร้างช้ินงาน จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ปัญญา  แต่ยังพบปัญหาว่านิสิตใช้
เวลามากในการทํางานเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ 

 ใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพ่ือให้มีการช่วยเหลือกัน
ระหว่างผู้เรียนมากย่ิงขึ้น  และใช้
ช่องทางการสง่งานและติดต่อสื่อสาร 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
และการเรียนรูแ้บบร่วมมือเพ่ือสร้าง
ช้ินงานอย่างมีประสทิธิผล  แต่ใน
บางครั้งพบว่านิสิตมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อย  

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการอภิปรายทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือให้นิสิตได้มีเวลาในการ
คิด สืบค้นและวิเคราะห์ก่อนการ
อภิปราย 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

 สอดแทรกภาษาอังกฤษในทกุ
รายวิชา  และกระตุ้นให้นสิิตลงเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  และต้องมี
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ประสทิธิผล นิสิตได้เรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่อย่างไรก็
ตาม ยังพบปัญหาว่านิสิตยังขาดทักษะ
ในการฟัง อ่าน พูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีความสําคัญสําหรับ
การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  ใน
บางรายวิชาไม่เหมาะสําหรับทักษะ
ด้านการใช้ตัวเลข 

การปรับตัวช้ีวัดรายวิชาเม่ือมีการ
ปรับหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 3 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.00 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 33.33 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10) ช้ิน 
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) ช้ิน 
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
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25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   
27 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 4 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

3 ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 7    
34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น

ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 2 ช้ิน   
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
38 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 7  นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
 ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) ช้ิน 
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60) ช้ิน 
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) ช้ิน 
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) ช้ิน 
44 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ  นํ้าหนัก 
45 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 7  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   
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52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

3 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

3 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
6 ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

1 ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

3 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)

 ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) ช้ิน 
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)  ช้ิน   
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)  ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
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74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ 9.00 นํ้าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
82 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์   นํ้าหนัก   
83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์   นํ้าหนัก   
 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาตติ่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
6 ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน 
86 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 1.2 ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.28 คะแนน  

 
 


