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ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ รายงานการสารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Science Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)
ชื่อย่อ : กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Education (Science Education)
ชื่อย่อ : Ed.D. (Science Education)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1) สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาต่อด้วยวุฒิปริญญาตรี หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
2) สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อด้วยวุฒิปริญญาโท หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับคุณวุฒิปริญญาเอก แบบ 2 เน้นการวิจัยโดยมีการทาปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และศึกษารายวิชาตามหลักสูตร
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือกับ Graduate Institute of Digital Learning and Education, National
Taiwan University of Science and Technology (NTUST)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาเดียวคือ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คาดว่าจะเผยแพร่ได้ใน พ.ศ. 2557
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
2) นักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา
3) นักวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

1

รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค*

วท.บ.(ฟิสิกส์), 2517
วท.ม.(ฟิสิกส์), 2521
M.A.(Physics), 2527
Ph.D.(Physics : NMR), 2531

2

อ. ดร.จรรยา ดาสา*

วท.บ.(เคมี), 2544
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การสอนวิทยาศาสตร์, 2545
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2550

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kent State University
Kent State University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลาดับ
ที่
3

รายชื่อคณาจารย์

อ. ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ *

4

อ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

5

อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วท.บ.(ฟิสิกส์), 2545
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การสอนวิทยาศาสตร์, 2546
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

กศ.บ.(คณิตศาสตร์), 2527
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2537
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2549
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), 2529

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), 2537
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2541

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นของประเทศต่าง ๆ ในโลกความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวตัดสินความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยที่
สาคัญที่เป็นตัวชี้บ่งก็คือจานวนประชากรที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ดังนั้นในแต่ละประเทศ
จึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่า
จะเป็น การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นฐานที่สาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการยกระดับประเทศให้สามารถ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจบนเวทีระดับโลกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 -11 เน้นให้ความสาคัญถึงการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อปรับตัวและ
แสวงหาผลประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คนในสังคม
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สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ การมีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ทาให้คนในสังคมมีความตระหนักถึงความสาคัญในดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทั้งบุคคลและธรรมชาติ เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด นอกจากนี้การรู้
วิทยาศาสตร์ (scientific literacy) ยังทาให้คนในสังคมมีวิจารณญาณในการตัดสินสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ไม่งมงาย มีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมอย่าง
รวดเร็ว การผลิตบัณฑิตจึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง บัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ รู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพิจารณารายวิชา เนื้อหารายวิชา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมิน เพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดย
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีบทบาทในการพิจารณา ประเมิน และพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
ร่วมกันกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1) ผลิตบัณฑิตที่มีทั้งองค์ความรู้และมีจิตสานึกที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและสังคม เป็นผู้ที่มี
ความทันสมัย เรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เศรษฐกิจและสังคม
2) สร้างงานวิจัย และ/หรือ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรศึกษา ที่มีประโยชน์ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริบทที่
ศึกษา มีการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการวิจัย และสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) บริการวิชาการโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ และ/หรือ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกระแสสังคม และนาประสบการณ์ที่สะท้อนจากการบริการวิชาการมาพัฒนาเป็น
งานวิจัยใหม่หรือต่อยอดจากงานวิจัยเดิมเพื่อให้ได้งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพสูงสุด
4) ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีจิตสานึกที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและทานุ
บารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ปลูกจิตสานึก สร้างค่านิยมรักถิ่นและรักในความเป็นไทย โดย
สอดแทรกเข้ากับทุกพันธกิจ และจัดเป็นกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
-
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
นักวิทยาศาสตรศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์
และความเป็นนักการศึกษาในตัวเอง และมีความสามารถในการวิจัย
และพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
1.2 ความสาคัญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สังคมแห่งการเรียนรู้ การรู้วิทยาศาสตร์นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีของประเทศ ยังช่วยให้คนมีการคิดที่เป็นตรรกะ มีเหตุผล และช่วยให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ผู้ที่รู้วิทยาศาสตร์จึงเป็นผู้ที่ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
โลกาภิวัตน์ได้อย่างมีคุณภาพ หลายประเทศทั่วโลกได้ใช้การรู้วิทยาศาสตร์เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนา
ประเทศ เช่น การทดสอบระดับนานาชาติ TIMSS หรือ PISA โดยระบุว่าประเทศที่มีเยาวชนที่มีการรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับดี จะเป็นประเทศที่มีการความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับดีด้วย
เช่นกัน แต่ผลจากการทดสอบในระดับนานาชาติดังกล่าวชี้ว่าเด็กไทยยังมีการรู้วิทยาศาสตร์ในระดับต่า
กว่าระดับเฉลี่ย และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพียงระดับที่จดจาเท่านั้น ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งที่ประเทศหลายประเทศในทวีปเอเชียมีผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับสูง เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐไต้หวัน และสาธารณรัฐฮ่องกง เป็นต้น
นอกจากนี้การประเมินผลในระดับชาติยังพบว่านักเรียนไทยขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ดังนั้นจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียน
วิทยาศาสตร์เพื่อให้คนไทยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน มีทักษะและจิตวิทยาศาสตร์ ทาให้มีเหตุผล ในการดารงชีวิต รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนาความรู้ ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
วิทยาศาสตรศึกษาเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์
นักวิทยาศาสตรศึกษาจึงต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านศึกษาศาสตร์อย่างลุ่มลึก
สามารถออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับการศึกษา
ทุกระดับและทุกรูปแบบ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรศึกษายังต้องสามารถนาทฤษฎี หลักการ
และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีคุณค่า ด้วยความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)

9

ดังนั้นการผลิตนักวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความพร้อมทั้งการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัย
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ ศึกษาวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย ในมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งเสริมและผลักดันให้สังคมไทยมีความก้าวหน้า
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านศึกษาศาสตร์ในลักษณะองค์รวม
สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ทั้งสองเป็นหนึ่งเดียว
2) สามารถนาความรู้ที่ได้ไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
3) เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาที่มีความเข้าใจทั้งเนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัย
อย่างลึก สามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อสังคม
4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยานักวิจัย มีความตระหนักในวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้
ประเมินหลักสูตรและพัฒนา 1) รายงานผลการประเมิน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร
และความต้องการของสังคมและ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ 2) เอกสารการปรับปรุง
มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
ส่วนเสียและสอดคล้องกับ
หลักสูตร
กาหนด
หลักสูตรสากล ภายใต้บริบท
ของสังคมไทย และเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของ สกอ.
2) ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยโดยคานึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2) จัดให้มีเวทีสาหรับอาจารย์
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน
3) สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับ
การเพิ่มพูนประสบการณ์
ความรู้โดยการศึกษาดูงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)

1) ผลงานวิจัยของอาจารย์
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 เรื่อง
ในระยะเวลา 2 ปี
2) จานวนครั้งของกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน
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แผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง

3) พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ความรู้ของอาจารย์ ให้ทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

กลยุทธ์
เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา
และนาเสนอผลงาน ทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการเรียน
การสอน
1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย
2) จัดให้มีเวทีสาหรับอาจารย์
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ
3) สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับ
การเพิ่มพูนประสบการณ์
ความรู้โดยการศึกษาดูงาน
เข้าร่วมอบรมประชุม สัมมนา
และนาเสนอผลงาน ทางด้าน
วิชาการ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ทาผลงานเพื่อเสนอรับ
การพิจารณาขอกาหนด
ตาแหน่งวิชาการ
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ตัวบ่งชี้
3) จานวนบุคลากรที่เข้า
ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
และนาเสนอผลงานด้านการ
เรียนการสอน
1) ผลงานวิจัยของอาจารย์
2) จานวนครั้งของกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) จานวนครั้งของการเข้า
ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
และนาเสนอผลงาน
4) จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วันเวลาราชการปกติ
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน (วันและเวลาราชการ)
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ (วันและเวลาราชการ)
 นอกเวลาราชการ (ระบุ) ....................................................................
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) นิสิตมีพื้นฐานภาษาอังกฤษต่า
2) นิสิตมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากรับนิสิตที่มีพื้นฐานหลากหลาย
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) มีโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
2) กาหนดและจัดให้นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์/การศึกษา ได้ลงทะเบียน
รายวิชาที่เป็นพื้นฐานที่นอกเหนือจากที่โครงสร้างหลักสูตรกาหนด
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

2555
15
0
0
0
0
15
0

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
15
15
15
15
15
15
0
15
15
0
0
15
0
0
0
30
45
60
0
15
30
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2559
15
15
15
15
15
75
45
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2.6 งบประมาณตามแผน
ค่าใช้จา่ ย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอนสาหรับหลักสูตร 5 ปี
(18 หน่วยกิต x 1,500 บาทต่อชัว่ โมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าตอบแทนผู้สอนวิชาทีเ่ รียนร่วม
(14 หน่วยกิต x 1,500 บาทต่อชัว่ โมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ตลอดหลักสูตร)
ค่าจ้างบุคลากรของหลักสูตร
ค่าครุภัณฑ์ที่ต้องใช้สาหรับนิสิตหนึ่งกลุ่ม
ทุนเรียนดีสาหรับนิสิตรุ่นนั้น
ค่าใช้จา่ ยเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร
 การนาเสนอผลงาน
 การศึกษาดูงาน (ต่างประเทศ)
 การศึกษาดูงาน (ในประเทศ)
 สัมมนา
อื่นๆ (การฝึกประสบการณ์นิเทศ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนิสิต)
→ ค่าใช้จา่ ยรวม/ต่อหัว
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
งบวิจยั ของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 (ถ้ามี)
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,300 x จานวนปี)
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ยอดสะสม (ต่อหัว)
5 ปี

3 ปี

405,000

81,000

-

315,000
825,000
175,000
225,000
52,500

21,000
7,500
15,000
15,000
4,500

1,000
4,500
10,000
15,000
3,000

75,000
600,000
75,000
125,000
110,000
2,240,000

5,000
40,000
5,000
10,000
10,000
214,000

5,000
40,000
5,000
7,500
6,000
117,000

2,576,000 246,100
112,000 10,700
112,000 10,700
112,000 10,700
36,000 32,100
2,876,000 266,100
20,000
3,307,400 306,015
431,400 39,915
4,249,500 391,665
158,050 27,250
87,000 15,000
37,700
6,500

134,550
5,850
5,850
5,850
17,550
154,550
20,000
177,733
23,183
229,123
16,350
9,000
3,900
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ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x จานวนปี)

214,020
942,150

งบประมาณรวม ตลอดหลักสูตร

36,900
85,650
391,665

22,140
51,390
229,123

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

392,000

230,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก





แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
1) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี จานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 32 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
2) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 14 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2
หมวดวิชา

ศึกษารายวิชา
1. วิชาพื้นฐาน
2. วิชาแกน
3. วิชาเอก
4. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
ปริญญานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
สาหรับผู้เข้าศึกษา สาหรับผู้เข้าศึกษา
ด้วย
ด้วย
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
32
14
8
4
4
10
3
10
7
48
36
80
50

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาสาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
1. หมวดวิชาพื้นฐาน กาหนดให้เรียนจานวน 8 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์
วษ 511 ความรู้หลักในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 511 Main Concepts in Science for Science Educator
1.2 รายวิชาด้านสถิติและวิจัยพื้นฐาน
วษ 661 สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

4(4-0-8)

2(2-0-4)

SCE 661 Statistics for Science Education Research
วษ 761 การวิจัยสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 761 Research for Science Educator
2. หมวดวิชาแกน กาหนดให้เรียนจานวน 4 หน่วยกิต ดังนี้
วษ 611 ประวัติ ธรรมชาติ และปรัชญาวิทยาศาสตร์
SCE 611 History Nature and Philosophy of Science
วษ 751 สัมมนาวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 751 Seminar in Science Education Research
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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3. หมวดวิชาเอก กาหนดให้เรียนจานวน 10 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์
วษ 711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
SCE 711 Thematic Science
3.2 รายวิชาด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 651 ทฤษฎีและวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(2-0-4)

3(2-2-5)

SCE 651 Theory and Research in Science Learning
วษ 652 การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 652 Assessment for Learning in Science

2(1-2-3)

วษ 752 สัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 752 Seminar on Innovative Science Learning

1(0-2-1)

3.3 รายวิชาด้านสถิติและวิจัย
วษ 662 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 662 Research and Development in Science Curriculum
4. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4.1 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
วษ 521 ความรู้หลักในวิชาเคมีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
2(2-0-4)
SCE 521 Main Concept in Chemistry for Science Educator
วษ 531
SCE 531

ความรู้หลักในวิชาชีววิทยาสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
Main Concepts in Biology for Science Educator

2(2-0-4)

วษ 541 ความรู้หลักในวิชาฟิสิกส์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 541 Main Concepts in Physics for Science Educator

2(2-0-4)

วษ 612 วิทยาศาสตร์โลกสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 612 Earth Science for Science Educator

2(2-0-4)

วษ 613 ดาราศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 613 Astronomy for Science Educator

2(2-0-4)

วษ 614 เคมีสิ่งแวดล้อมสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 614 Environmental Chemistry for Science Educator

2(2-0-4)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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วษ 615

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศสาหรับ
นักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 615 Biodiversity and Ecology for Science Educator

2(2-0-4)

วษ 712 วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย
SCE 712 Contemporary Science

3(2-2-5)

4.2 รายวิชาด้านวิทยาศาสตรศึกษา ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
วษ 653 การจัดการสื่อและเทคโนโลยีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
SCE 653 Management of Media and Technology for Science Educator
วษ 753 วิทยาศาสตรศึกษาสาหรับประชาชน
SCE 753 Science Education for Citizen

2(2-0-4)

วษ 754 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3)
SCE 754 Information and Communication Technology for Science
Educator
วษ 755 สัมมนาประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์
SCE 755 Seminar on Science Teaching Experience

2(1-2-3)

4.3 รายวิชาด้านเลือกสถิติและวิจัย ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
วษ 663 การวิจัยด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
SCE 663 Research in Science Teaching
วษ 861 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 861 Advanced Quantitative Research for Science Education

2(1-2-3)

วษ 862
SCE 862

2(1-2-3)

การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
Advanced Qualitative Research for Science Education

5. ปริญญานิพนธ์
วษ 999 ปริญญานิพนธ์ (สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี)
SCE 999 Doctoral Dissertation for Students with a Bachelor
Degree
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)
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เอกสารแนบ ข 2
3.1.3.2 รายวิชาสาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
ไม่มี
2. หมวดวิชาแกน* กาหนดให้เรียนจานวน 4 หน่วยกิต ดังนี้
วษ 611 ประวัติ ธรรมชาติ และปรัชญาวิทยาศาสตร์
SCE 611 History Nature and Philosophy of Science
วษ 751 สัมมนาวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 751 Seminar in Science Education Research

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

*หมายเหตุ : สาหรับผู้ที่เรียนรายวิชา วษ 611 ประวัติ ธรรมชาติ และปรัชญาวิทยาศาสตร์ หรือ
รายวิชาอื่นที่เทียบเท่า จานวน 3 หน่วยกิต ในระดับปริญญาโทมาแล้ว ให้เรียนรายวิชา วษ 712
วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 3 หน่วยกิต แทน”

3. หมวดวิชาเอก กาหนดให้เรียนจานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์
วษ 711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
SCE 711 Thematic Science
3.2 รายวิชาด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 752 สัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SCE 752 Seminar on Innovative Science Learning
4. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4.1 รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์
วษ 811 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขา
SCE 811 Special Topics in Specialized Discipline of Science
วษ 812 สัมมนาวิทยาศาสตร์
SCE 812 Seminar in Science
4.2 รายวิชาด้านวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 753 วิทยาศาสตรศึกษาสาหรับประชาชน
SCE 753 Science Education for Citizen

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)

2(2-0-4)

1(0-2-1)

2(0-4-2)
2(0-2-4)

2(2-0-4)
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เอกสารแนบ ข 3
วษ 754 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 2(1-2-3)
SCE 754 Information and Communication Technology for Science Educator
วษ 755 สัมมนาประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์
SCE 755 Seminar on Science Teaching Experiene

2(1-2-3)

วษ 851 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 851 Independent Study in Science Education

2(0-4-2)

4.3 รายวิชาด้านสถิติและวิจัย
วษ 761 การวิจัยสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 761 Research for Science Educator

2(1-2-3)

วษ 861 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 861 Advanced Quantitative Research for Science Education

2(1-2-3)

วษ 862
SCE 862

2(1-2-3)

การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
Advanced Qualitative Research for Science Education

5. ปริญญานิพนธ์
วษ 899 ปริญญานิพนธ์ (สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท)
SCE 899 Doctoral Dissertation for Students with a Master Degree

36

ความหมายของรหัสวิชา
1) ความหมายของเลขตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชา
เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิต
เลข 7-9 หมายถึง รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต
2) ความหมายของเลขตัวกลาง
เลข 1 หมายถึง เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
เลข 2 หมายถึง เนื้อหาวิชาเคมี
เลข 3 หมายถึง เนื้อหาวิชาชีววิทยา
เลข 4 หมายถึง เนื้อหาวิชาฟิสิกส์
เลข 5 หมายถึง เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
เลข 6 หมายถึง เนื้อหาวิชาสถิติและวิจัย
เลข 9 หมายถึง วิชาปริญญานิพนธ์
3) ความหมายของเลขตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)
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3.1.4 แผนการศึกษา
1) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
วษ 511
ความรู้หลักในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ (เลือก)
หมวดวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 611
ประวัติ ธรรมชาติ และปรัชญาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาสถิติและวิจัย
วษ 661
สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยกิต
4(4-0-8)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
11

หน่วยกิต

วิชาวิทยาศาสตร์ (เลือก)
หมวดวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

2(x-x-x)

วษ 651

ทฤษฎีและวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

วษ 652

การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาสถิติและวิจัย

2(1-2-3)

วษ 662

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
รวม

2(1-2-3)
9

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยกิต

วษ 711

2(2-0-4)

วษ 751

วษ 761

วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
หมวดวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สัมมนาวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา
วิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เลือก)
หมวดวิชาสถิติและวิจัย
การวิจัยสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 752
สัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เลือก)
หมวดวิชาสถิติและวิจัย
วิชาสถิติและวิจัย (เลือก)
รวม
ปีที่ 3 - 5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ศึกษาวิจัยต่างประเทศ (กรณีมีทุนสนับสนุน)*
วษ 999
ปริญญานิพนธ์
รวม
* หมายเหตุ : เฉพาะชั้นปีที่ 3

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)

1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(1-2-3)
7

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
5

หน่วยกิต
48
48
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2. สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
วษ 711
วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
หมวดวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 751
สัมมนาวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา
วิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เลือก)
หมวดวิชาสถิติและวิจัย
วษ 761

การวิจัยสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ (เลือก)
หมวดวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 752
สัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตรศึกษา (เลือก)
หมวดวิชาสถิติและวิจัย
วิชาสถิติและวิจัย (เลือก)
รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(1-2-3)
7

หน่วยกิต
2(x-x-x)
1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
7

ปีที่ 2 - 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาวิจัยต่างประเทศ (กรณีมีทุนสนับสนุน)*
วษ 899
ปริญญานิพนธ์
36
รวม
36
* หมายเหตุ : เฉพาะชั้นปีที่ 2
สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อด้วยวุฒิปริญญาโท หากยังไม่ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับปรัชญา
วิทยาศาสตร์ ต้องลงเรียนรายวิชา SCE 611

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
วษ 511 ความรู้หลักในวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับ
4(4-0-8)
นักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 511 Main Concepts in Science for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการที่สาคัญทางวิทยาศาสตร์ ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพเพื่อเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน และการนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับต่าง
วษ 521
SCE 521

ความรู้หลักในวิชาเคมีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
Main Concept in Chemistry for Science Educator

2(2-0-4)

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการที่สาคัญในเคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมี
อินทรีย์ ชีวเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน และการนาไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
วษ 531 ความรู้หลักในวิชาชีววิทยาสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
SCE 531 Main Concepts in Biology for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการที่สาคัญเกี่ยวกับ เซลล์และเมตาบอลิซึม
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา เพื่อเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน และการนาไปใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
วษ 541

ความรู้หลักในวิชาฟิสิกส์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา

2(2-0-4)

SCE 541 Main Concepts in Physics for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการที่สาคัญเกี่ยวกับ แรงพื้นฐานธรรมชาติ
การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ กฎความถาวร คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติสาร อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพ ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค การพัฒนาทฤษฎีควอนตัม โครงสร้างสารและอนุภาคมูลฐานเพื่อ
เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวัน และการนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในระดับต่าง ๆ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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วษ 611 ประวัติ ธรรมชาติ และปรัชญาวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
SCE 611 History Nature and Philosophy of Science
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป ระวั ติ ปรั ช ญาวิ ท ยาศาสตร์ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ ผลกระทบของ
ความก้ า วหน้ า ทางวิท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ แนวคิ ดทางปรั ช ญา แนวคิด ของนั ก วิท ยาศาสตร์ แ ละการ
ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วษ 612 วิทยาศาสตร์โลกสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
2(2-0-4)
SCE 612 Earth Science for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างภายในของโลก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลก บรรยากาศ
ชีวภาค ธรณีภาค ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก และการนาไปใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ระดับต่าง ๆ
วษ 613 ดาราศาสตร์สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
2(2-0-4)
SCE 613 Astronomy for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์การกาเนิดและพัฒนาการของเอกภพ กาเนิดและวิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ ความสว่างของดาว ดวงอาทิตย์ และระบบสุริยะ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เทคนิคและ
กระบวนการสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า และปรากฏการณ์ต่าง ๆ และการนาไปใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
วษ 614 เคมีสิ่งแวดล้อมสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
2(2-0-4)
SCE 614 Environmental Chemistry for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดหลักทางเคมีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทาง
เคมี ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งในอากาศ ดินและน้า ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม และการนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
วษ 615

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
2(2-0-4)
สาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 615 Biodiversity and Ecology for Science Educator
ศึกษา วิเคราะห์และสารวจ ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนสสาร แร่ธาตุ และพลังงานกับสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกจิตสานึกรักษ์ธรรมชาติ และการนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ในระดับต่าง ๆ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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เอกสารแนบ ข 2
วษ 711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก
2(2-0-4)
SCE 711 Thematic Science
ศึกษาและวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในภาพรวม โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เป็นองค์รวมมาอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสนใจ และการนาไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับต่าง ๆ
วษ 712 วิทยาศาสตร์ร่วมสมัย
3(2-2-5)
SCE 712 Contemporary Science
ศึกษาและวิเคราะห์การค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ หลักการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการค้นพบที่ศึกษา แนวโน้มนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
หรือวิทยาศาสตรศึกษาที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากประเด็นการค้นพบที่ศึกษา นาเสนอการค้นพบใหม่
ทางวิทยาศาสตร์
วษ 811 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขา
2(0-4-2)
SCE 811 Special Topics in Specialized Discipline of Science
ศึกษาและวิเคราะห์หัวข้อที่สนใจทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน
หรือเป็นประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้คนมีการรู้วิทยาศาสตร์ โดยนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของสัมมนา
วษ 812 สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(0-4-2)
SCE 812 Seminar in Science
ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมสมัย ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสังคม และการบูรณาการมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกระดับการศึกษา
2. หมวดวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
วษ 651

ทฤษฎีและวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

SCE 651 Theory and Research in Science Learning
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการ
จัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ และโลกศาสตร์
ศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research based Learning) และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปบูรณาการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยได้
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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วษ 652 การประเมินเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
SCE 652 Assessment for Learning in Science
ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินเพื่อ
เสริมพลังตามสภาพจริง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน การแปลความหมาย และการใช้
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้
วษ 653

การจัดการสื่อและเทคโนโลยีสาหรับ
2(1-2-3)
นักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 653 Management of Media and Technology for Science
Educator
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ระบบการจัดการเกี่ยวกับการจัดการสื่อและเทคโนโลยี
การวิเคราะห์สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และในห้องปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
วษ 751 สัมมนาวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา
1(0-2-1)
SCE 751 Seminar in Science Education Research
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ปริญญานิพนธ์และ/หรือปริญญานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อนาเสนอ
แนวคิดใหม่และผลงานทางวิทยาศาสตรศึกษาผ่านการเขียนเอกสารแนวคิด(concept paper)
วษ 752 สัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1(0-2-1)
SCE 752 Seminar on Innovative Science Learning
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ วิธีการ การนาไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบของนวัตกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
วษ 753 วิทยาศาสตรศึกษาสาหรับประชาชน
2(2-0-4)
SCE 753 Science Education for Citizen
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะโดยทั่วไปของประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคม
(Socio-scientific issues) ธรรมชาติของประเด็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคม การจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการประเมิน การตัดสินใจและการใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และคุณธรรม
ในการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
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วษ 754

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
2(1-2-3)
นักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 754 Information and Communication
Technology for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตรศึกษา การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
วษ 755

สัมมนาประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 755 Seminar on Science Teaching Experience
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการของการสอนวิทยาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์
การสอนวิทยาศาสตร์ตามประเภทและระดับการศึกษา โดยการนาทฤษฎี งานวิจัย และประสบการณ์
การสอนมาประกอบการสัมมนา
วษ 851 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตรศึกษา
2(0-4-2)
SCE 851 Independent Study in Science Education
ศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ตนสนใจภายใต้การ
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. หมวดวิชาสถิติและวิจัย
วษ 661

สถิติวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

2(2-0-4)

SCE 661 Statistics for Science Education Research
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการของสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
วษ 662

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SCE 662 Research and Development in Science Curriculum
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎี องค์ประกอบหลักการ ประเภท
และการพั ฒ นาการของหลั ก สู ต ร ในระดั บ ต่ า งๆ ทั้ ง ของไทยและต่ า งประเทศ รู ป แบบและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนาหลั กสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและกาหนดประเด็นเพื่อการวิจัยใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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วษ 663 การวิจัยด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
SCE 663 Research in Science Teaching

2(1-2-3)

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ออกแบบ
กระบวนการวิจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วษ 761 การวิจัยสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
SCE 761 Research for Science Educator
ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา กระบวนทัศน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย
และจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธี แนวทางการประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธี สาหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา วิเคราะห์ตัวอย่าง
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา เสนอโครงร่างวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาตามความสนใจ
วษ 861 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
SCE 861 Advanced Quantitative Research for Science
Education
ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยหลายตัว
แปร การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัย
วษ 862
SCE 862

การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
Advanced Qualitative Research for Science
Education
ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลในงานวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
จรรยานักวิจัยและจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
เสนอโครงร่างและทาการวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตรศึกษาตามความสนใจ
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4. ปริญญานิพนธ์
วษ 899 ปริญญานิพนธ์ (สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท) 36 หน่วยกิต
SCE 899 Doctoral Dissertation for Students with a Master
Degree
ศึกษา วิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อ
ประยุกต์องค์ความรู้จ ากผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒ นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
ประเด็นที่ตนเองสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตร
รวมถึงมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
วษ 999 ปริญญานิพนธ์ (สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี) 48 หน่วยกิต
SCE 999 Doctor Dissertation for Students with a Bachelor
Degree
ศึกษา วิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อสารวจประเด็นทางวิทยาศาสตรศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อประยุกต์องค์ความรู้จาก
ผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามประเด็นที่ตนเองสนใจ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตร รวมถึงมีการรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kent State University
Kent State
niversity
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

1

รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค

วท.บ.(ฟิสิกส์), 2517
วท.ม.(ฟิสิกส์), 2521
M.A.(Physics), 2527
Ph.D.(Physics : NMR), 2531

2

อ. ดร.จรรยา ดาสา

วท.บ.(เคมี), 2544
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การสอนวิทยาศาสตร์, 2545
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
2550
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ลาดับ
ที่
3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

อ. ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

วท.บ.(ฟิสิกส์), 2545
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การสอนวิทยาศาสตร์, 2546
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2551
อ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
กศ.บ.(คณิตศาสตร์), 2527
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2537
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2549
อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), 2529

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11

รายชื่อคณาจารย์

รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ

Ed.D.(Curriculum and
Instruction in Science), 2523
รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค
Ph.D.(Physics : NMR), 2531
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
Ph.D.(Cell Biology), 2541
รศ.ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย
กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
2532
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2533
รศ.ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล Ph.D.(Medicinal Chemistry),
2528
อ.ดร.กมลวรรณ คล้ายวงษ์
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2554
อ. ดร.จรรยา ดาสา
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2550
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2554
อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2552
อ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2549
อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2541
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สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

West Virginia University
Kent State University
University of Connecticut
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Illinois
Chicago
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1
2

ดร.กุศลิน มุสิกุล
ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว

3

ว่าที่ร้อยตรีดร.มนัส บุญประกอบ

4
5

อ.ดร.ละออ อัมพรพรรดิ์
Assoc.Prof.Dr.Fred Finley

6

Dr.Sufen Cheng

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.(Science Education),2550
Ph.D.( Science Education),
2533
Ed.D.(C & I in Postsecondary
Education), 2537
Ph.D.(Biology), 2535
Ph.D. (Science Education),
2520
Ph.D. (Curriculum and
Instruction), 2544

University Missouri-Columbia
Purdue University

เลขประจาตัว
ประชาชน

Illinois State University
Illinois State University
Michigan State University
Indiana University

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรศึกษา ตัวอย่างเช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในทุกระดับและระบบการศึกษา ที่จะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ โดยหัวข้อวิจัยเป็นไปตามความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้กระบวนการทาปริญญานิพนธ์ต้องเป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความสามารถในการกาหนดปัญหาวิจัย การสืบค้นข้อมูลวิจัย การเขียน
โครงร่างวิจัย การออกแบบ และการดาเนินการวิจัย ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมวิจัย ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เป็น
บทความวิจัยหรือรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองอย่างน้อย 1 เรื่อง
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5.3 ช่วงเวลา
1) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มทาปริญญานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
2) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เริ่มทาปริญญานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
1) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
2) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) แจ้งให้นิสิตทราบถึงระเบียบว่าด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ในการยื่นขอเสนอเค้าโครงวิจัย ช่วงเวลาการยื่นขอ
สอบปากเปล่า และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา
2) นิสิตเสนอชื่อที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการ
ต่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
3) เมื่อที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เห็นชอบให้นิสิตเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ให้นิสิต
ดาเนินการขอสอบเค้าโครงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการต่อไป
4) ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในการวิจัยจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือกรรมการสอบปากเปล่า จะทาการ
ประเมินจากเอกสารเค้าโครงวิจัยหรือรายงานการวิจัย และการนาเสนอของนิสิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1) มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 1.1 จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้ง
ในตัวเอง และรู้วิทยาศาสตร์ในองค์รวม
วิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ทั้งสอง
1.2 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ
นาเสนอผลงานวิชาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
2) มีความเป็นผู้นาทางวิชาการด้านการวิจัยและ 2.1 จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
ศักยภาพนิสิต ที่เสริมสร้างความเป็นผู้นาทาง
วิชาการด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
2.2 ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วยวิจัย และ/หรือ
ผู้ช่วยวิทยากร และ/หรือ วิทยากร ในการวิจัยและ
การบริการวิชาการของหน่วยงาน
2.3 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ
นาเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
3) มีความเป็นสากล สามารถทางานร่วมกับ
3.1 จัดการเรียนการสอน สื่อการสอน ที่เน้น
นักวิชาการต่างชาติได้
ภาษาอังกฤษ ให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูล และอ่าน
งานวิจัยบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
3.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนิสิต
กับอาจารย์หรือนักวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
3.3 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ
นาเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ
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คุณลักษณะพิเศษ

4) มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ
และมีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
3.4 การให้มีการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือรายงาน
วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ลงในวารสารวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงื่อนไขของการ
สาเร็จการศึกษา
4.1 สอดแทรกการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม
และจริยธรรมวิจัย เข้ากับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
4.2 จัดกิจกรรม หรือประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. มีจริยธรรม และจรรยาในการทาวิจัย
2. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจรรยาในการประกอบวิชาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาในวิชาชีพและการทาวิจัยใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และการ
คานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เน้นให้นิสิตมีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากการเรียน
2. ประเมินจากผลและการปฏิบัติงานวิจัย
3. ประเมินจากการปฏิบัติงานและการร่วมกิจกรรม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษาอย่าง
ลึกซึ้ง
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2. นาทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือศึกษาศาสตร์มาใช้ใน
การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยความความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
จากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตรศึกษา
3. สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สืบเสาะ ค้นคว้าความรู้ ทฤษฎี หลักการ
ตลอดจนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มี
อาจารย์ นักวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาร่วม
3. ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและอาจารย์ และสนับสนุนให้มีความ
ร่วมมือกับอาจารย์ นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์ เข้าร่วมศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาด้านองค์ความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอน
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย
2. ประเมินจากผลและการปฏิบัติงานในการทาปริญญานิพนธ์
3. ประเมินจากการนาเสนอผลงานและผลงานวิจัยหรือบทความตีพิมพ์ในการประชุม
หรือวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. ประเมินจากการปฏิบัติงานและการร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์
2. มีทักษะในการแก้ปัญหาที่มีความสาคัญและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสร้างสรรค์
3. สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า ประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์
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2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้างานทางวิชาการจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสังเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่าประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย
2. ประเมินจากผลและการปฏิบัติงานในการทาปริญญานิพนธ์
3. ประเมินจากการนาเสนอผลงานและผลงานวิจัยหรือบทความตีพิมพ์ในการประชุม
หรือวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. ประเมินจากการปฏิบัติงานและการร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทางานและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความสุข
2. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี วางตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อื่นและสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมกลุ่ม เน้นบทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตาม
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน
4. จัดให้นิสิตมีบทบาทในการบริการวิชาการของหน่วยงาน
5. จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
2. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
3. ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ทักษะการคานวณและทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
2. สามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการทาวิจัยหรือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมิน เพื่อเลือกรับและไม่รับข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
5. สามารถสื่อสารและ/หรือนาเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
6. สามารถสื่อสารหรือนาเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ใช้ทักษะการคานวณและทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้มีทักษะในการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้สื่อสารความรู้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้สืบเสาะค้นคว้าหา
ความรู้ทั้งไทยและสากล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
5. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ทางานร่วมกับนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ
6. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตในการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการนาเสนอที่เหมาะสม
7. ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วม นาเสนอผลงาน ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลการเรียน
2. ประเมินจากรายงานการวิจัย
3. ประเมินจากจานวนผลงานทางวิชาการที่นิสิตเข้าร่วม นาเสนอ หรือตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. ประเมินจากการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมกิจกรรม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

SCE 511 Main Concepts in Science for Science Educator
SCE 521 Main Concept in Chemistry for Science Educator
SCE 531 Main Concepts in Biology for Science Educator
SCE 541 Main Concepts in Physics for Science Educator
SCE 611 History Nature and Philosophy of Science
SCE 612 Earth Science for Science Educator
SCE 613 Astronomy for Science Educator
SCE 614 Environmental Chemistry for Science Educator
SCE 615 Biodiversity and Ecology for Science Educator
SCE 711 Thematic Science
SCE 712 Contemporary Science
SCE 811 Special Topics in Specialized Discipline of Science
SCE 812 Seminar in Science
SCE 651 Theory and Research in Science Learning

ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม
1















2















3















ด้านที่ 2
ความรู้

1















2















3















ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา
1















2















3















ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ด้านที่ 5
ทักษะการใช้ตวั เลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รายวิชา

SCE 652 Assessment of Learning in Science
SCE 653 Management of Media and Technology for Science Educator
SCE 751 Seminar in Science Education Research
SCE 752 Seminar on Innovative Science Learning
SCE 753 Science Education for Citizen
SCE 754 Information and Communication Technology for Science
Educator
SCE 755 Seminar on Science Teaching Experience
SCE 851 Independent Study in Science Education
SCE 661 Statistics for Science Education Research
SCE 662 Research and Development in Science Curriculum
SCE 663 Research in Science Teaching
SCE 761 Research for Science Educator
SCE 861 Advanced Quantitative Research for Science Education
SCE 862 Advanced Qualitative Research for Science Education
SCE 998 Doctoral Dissertation for Students with a Master Degree
SCE 999 Doctoral Dissertation for Students with a Bachelor Degree

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
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ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ด้านที่ 5
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การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
     
     
     
     
     

         





      































         





      





















สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)








































































































































40











หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Ex
llent)
4.0
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ผล
การประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1) มีการทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย หรือการประเมินประเภทอื่น ๆ
ที่สอดคล้องกับโครงร่างรายวิชาในทุกรายวิชา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2) มีการประเมินบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ถึงภาวะการได้งาน
ความก้าวหน้าในสายงาน ตามคุณสมบัติมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
ต้องศึกษารายวิชาไม่ต่ากว่า 32 หน่วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต ที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต โดยต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ปริญญานิพนธ์หรือบางส่วนของปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจัดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีที่ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตด้วยวุฒิปริญญาตรีบางคน ไม่ถึง
เกณฑ์ที่จะศึกษาไปถึงระดับปริญญาเอก หรือมีเหตุจาเป็นอื่นที่จะต้องยุติการศึกษาเพียงระดับ
ปริญญาโท สามารถสาเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา แผน ก
3.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต โดยต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ปริญญานิพนธ์หรือบางส่วนของปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
จัดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48 ดังนี้
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. สอบวัดคุณสมบัติได้
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง
7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) จัดให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และ
เข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) จัดให้มีการปฐมนิเทศในหน่วยงาน เพื่อแนะนาหลักสูตร และสร้างความเข้าใจกับ
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้พัฒนาประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยการ
เข้าร่วมสอนและสังเกตการสอนจากผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน และเข้ารับการอบรม สัมมนา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
นาเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์จัดบริการวิชาการทั้งในและนอกสถานที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา โดยความรับผิดชอบของ
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กาหนดระบบประกัน
คุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1. การบริหารหลักสูตร
1) ดาเนินการบริหารหลักสูตรด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จัดตั้งโดยบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และจัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
อย่างน้อย 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ อย่างน้อย 3 คน
2) จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
3) มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เรียนทุกภาค
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรเมื่อครบวาระ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษามีห้องเรียนและอุปกรณ์ประกอบห้องเรียนที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาหรับการสืบค้นและการสื่อสาร
สานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสื่อการเรียนรู้ หนังสือ ตารา
วารสารวิชาการและคอมพิวเตอร์สาหรับนิสิตได้สืบค้น ดังนี้
- มีตาราจานวน 3544 เล่ม
- มีวารสารที่เกี่ยวข้องจานวน 15 ฉบับ แบ่งเป็นวารสารภาษาอังกฤษ 10 ฉบับ และวารสาร
ภาษาไทย 5 ฉบับ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาเป็นผู้จัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการ
วิจัย เช่น เครื่องฉายภาพทึบ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนิสิต
สาหรับการจัดซื้อหนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น จะประสานงานกับ
สานักหอสมุดกลาง เพื่อบริการให้คณาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
มีการสารวจความเพียงพอและความต้องการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งจากนิสิต
และคณาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรการเรียน
การสอนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิตและคณาจารย์
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร จะต้องร่วมกันในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนในทุกรายวิชา ทุกภาคเรียน เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความสามารถ ตามความเหมาะสม
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่นมีประสบการณ์ หรือทักษะที่ชานาญต่อวิชาชีพ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ในภาระ
งานที่รับผิดชอบ โดยการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา อย่างน้อยคนละ
1 ครั้ง/ปี
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยมีการนัดหมายกันตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และกรณีที่นิสิตต้องการรับคาปรึกษาเป็นรายบุคคล
ให้นิสิตนัดหมายเพื่อขอรับคาปรึกษาล่วงหน้า
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
แจ้งให้นิสิตทราบว่านิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินได้ โดย
ให้นิสิตยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อขอดูผลการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน
แต่ละรายวิชาได้ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1) มีการติดตามนโยบาย สถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาของประเทศ
2) จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น จากการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
3) จัดให้มีการสารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร
4) สารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร และสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินโดยนิสิต ทั้งใช้แบบสารวจที่พัฒนาขึ้นในหน่วยงาน ประกอบกับการประเมิน
ของนิสิตใน ปค.003
2. ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต ทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค ปลายภาค และ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
3. ประเมินกลยุทธ์การสอนด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะต้องประเมินตนเองในแต่ละรายวิชา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินโดยนิสิต ทั้งใช้แบบสารวจที่พัฒนาขึ้นในหน่วยงาน ประกอบกับการประเมิน
ของนิสิตใน ปค. 003
2. ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณาจารย์ในหน่วยงาน โดยการสังเกตการสอนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ทา
การประเมินหลักสูตร โดยประเมินจาก ผลการเรียนรู้ ความสามารถ ความพึงพอใจของนิสิต บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตามวาระ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตร และมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) และนาผลวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอน รายวิชา และพัฒนาหลักสูตรในภาพรวม
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