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บทคัดย่ อ
ง า น วิจ ยั นี ้เ ป็ น การประเมิ น และติ ด ตามผลหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)
โดยใช้ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้ แก่ การประเมินด้ านบริ บท โดยประเมิน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้ าง และเนื ้อหาวิชาในหลักสูตร การประเมินด้ านปั จจัยนําเข้ า โดย
ประเมิน นิสิต แรกเข้ า สื่อ อุป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน และสถานที่จ ดั การเรี ย นการสอน การ
ประเมินด้ านกระบวนการ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดและการ
และการประเมิน ผล และการประเมิน ด้ า นผลผลิต โดยประเมิน คุณ ลัก ษณะและความรู้
ความสามารถของมหาบัณฑิต ประกอบด้ ว ย ความรู้ เ นื ้อหา ความรู้ และทักษะด้ านการสอน
ความรู้ และทักษะด้ านวิจยั ความเป็ นผู้นํา ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคม และ
เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ศ ึก ษา คือ ผู้สํา เร็ จ การศึก ษา นิสิต ที่กํา ลัง ศึก ษา และอาจารย์ผ้ ูส อน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) การเก็บ รวบรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ ว ยการใช้ แ บบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ การ วิเคราะห์ข้อมูลมีทั ้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ในส่วนของข้ อมูลเชิงปริ มาณ ได้
ทําการวิเคราะห์โดยการหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับข้ อมูล
เชิง คุณ ภาพ ได้ ทํา การวิเ คราะห์โ ดยการวิเ คราะห์เ ชิง เนื ้อหา และจัด กลุ่ม นํ า เสนอโดยการ
พรรณนา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า การประเมินในทุกด้ านมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและ
มากที่ส ดุ ในด้ า นบริ บ ท วัต ถุป ระสงค์ไ ด้ รับ การประเมิน ในระดับ มาก โครงสร้ า งหลัก สูต รมี
ความเหมาะสม ในทุก หมวดวิช า ส่ว นของเนื ้อหาทั ้งภาพรวมและรายวิช า ส่ว นใหญ่มีก าร
ประเมินในระดับมาก ในด้ านปั จจัยนําเข้ า ส่วนของนิสิตแรกเข้ า ส่วนใหญ่มีพื ้นฐานที่ไม่ใช่
วิทยาศาสตร์ ส่วนของสื่อ ประกอบการเรี ยนมีความเพียงพอและหมาะสมในระดับมาก สําหรับ
สถานที่เ รี ย นและห้ อ งปฏิบ ตั ิก ารมีค วามเหมาะสมในระดับ มาก ส่ว นของห้ อ งพัก นิสิต มีก าร
ประเมิน ในระดับ พอใช้ ในด้ า นกระบวนการและการวัด และประเมิน ผลได้ รับ การประเมิน
.ในด้ านผลผลิต
ภาพรวมในระดับมากที่สดุ และแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
บัณฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อตนเองในด้ านความรู้ ด้ านความสามารถในการสอน ด้ าน
ความสามารถในการวิจยั ความเป็ นผู้นํา การพัฒนาตนเองและสังคม ในระดับมาก สําหรับด้ าน
เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ประเมินในระดับมากที่สดุ
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Abstract
This research is an evaluation and a follow-up of the implementation for the
master of education degree in science education curriculum (Plan B) of Srinakharinwirot
University (version B.E. 2545). The evaluation model used was CIPP model including
context (objectives, structure, contents), input (students, instructional medias, places for
learning), process (learning instruction, assessments), and product (knowledge and
skills of graduated students, i.e, content knowledge, teaching and research skills,
leaderships, self and social development, and attitude, ethics, and moral).
The participants were alumnia, students, and teachers for the master of
education degree in science education curriculum (Plan B) of Srinakharinwirot University
(version B.E. 2545). The data collection included a questionnaire and interviews.
Both quantitative and qualitative data were analyzed. The quantitative data were
analyzed and reported by frequency, percentage, means, and standard deviation.
The qualitative data were analyzed by content analysis and group in categories.
These data were presented by description.
The results indicated that the participants evaluated all components at the
high and the highest level for appropriateness. For context, curriculum objectives
were evaluated at high level, curriculum structure was appropriated in all areas,
contents both overviews and each subject were evaluated in the high level. For
input, most of the students did not have background in science; instructional media
were evaluated at the high level, as well as learning places. For a recreation room,
students gave its appropriateness at the average level. For process, both learning
instructions and evaluations were evaluated at high level. For output, alumnia and
students evaluated their own knowledge and skills in the highest level, i.e. contents,
teaching, research, leaderships, self and social development, attitude, ethics, and
molral.

ห น้ า | iii

ประกาศคุณูปการ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อาจารย์ นิสติ และมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ทุกคน ที่มีสว่ นทําให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้สมบูรณ์เพื่อนําข้ อมูลจาก
การวิจยั มาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ศึกษาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมทังยั
้ งใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการที่อาจารย์ผ้ สู อนสามารถ
นําไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอนนิสติ ให้ มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น

คณะผู้วิจยั
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การออกแบบการวิจยั
ข้ อมูลพื ้นฐานของบัณฑิตที่จบการศึกษาและนิสติ ที่กําลังศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและนิสติ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นด้ าน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตร
จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อ
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อ
จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาพื ้นฐาน
จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อ
จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อ
จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษา
จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อ
จํานวนหน่วยกิตสารนิพนธ์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินเนื ้อหารายวิชา
ของหลักสูตรโดยภาพรวมทางด้ านศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินเนื ้อหาแต่ละ
รายวิชาในด้ านต่าง ๆ
จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของนิสติ และมหาบัณฑิต จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ทางด้ านศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
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ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน
ทางด้ านศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสอดคล้ องของการวัด
และประเมินผลในแต่ละรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิต ด้ านความรู้
ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิต ด้ านการสอน
ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิต ด้ านการวิจยั
ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิต ด้ านการเป็ นผู้นํา
ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิต ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม
ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิต ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
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สารบัญภาพ
ภาพประกอบ
1.1 กรอบความคิดการวิจยั

หน้ า
4
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาวิจัย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2545 โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ ดําเนินการขึ ้นเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมภ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึง่ ได้ กําหนดให้ การศึกษาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคน โดย
มุง่ เน้ นให้ มีการปฏิรูประบบบริ หารและการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิง
นโยบาย และมีการกระจายอํานาจไปสูเ่ ขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษา อย่างไรก็ตามปั ญหา
การขาดแคลนครูตามโรงเรี ยนต่าง
ๆ
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารยังคงเป็ นปั ญหาที่สําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูวทิ ยาศาสตร์ ดังนันหลั
้ กสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ศึกษา (แผน ข) จึงได้ ปรับปรุงขึ ้นเพื่อเป็ นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาระบบทางไกล สําหรับครู
ในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ครูในโรงเรี ยนที่ขาดแคลนผู้สอนที่ไม่มีความรู้พื ้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยตรง แต่ต้องสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้ พฒ
ั นาความรู้ความสามารถและมี
โอกาสเพิ่มวุฒิทางการศึกษาของตนเองไปพร้ อมกัน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) มีวตั ถุประสงค์ 3
ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้ านวิทยาศาสตร์ ให้ ครูในถิ่นทุรกันดารหรื อ
โรงเรี ยนที่ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์
2. เพื่อผลิตบุคลากรครูที่มีคณ
ุ ภาพ ตอบสนองต่อนโยบายระบบการศึกษาของชาติ
3. เพื่อบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนครูด้านวิทยาศาสตร์ โดยครูสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
งานสอนได้ ปกติ
ในหลักสูตรนี ้นิสติ จะต้ องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาพื ้นฐาน หมวดวิชาวิจยั
ทางการศึกษา และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
นอกจากนี ้นิสติ ต้ องทําสารนิพนธ์อีก 6 หน่วยกิต โดยระบบการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาค
การศึกษาใน 1 ปี การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึง่ จัดการเรียนการสอนแบบ
ทางไกล และภาคการศึกษาฤดูร้อนนิสติ ทําการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ได้ เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในปี
การศึกษา 2546 ปั จจุบนั มีนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษา แล้ ว 3 รุ่น จํานวน 24 คน และกําลังศึกษาอยู่
จํานวน 5 คน
ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ได้ ตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนามหาบัณฑิต
ให้ มีคณ
ุ ภาพและมีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ ในหลักสูตร และเพื่อให้ ได้ บณ
ั ฑิต
ที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทังทางวิ
้
ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม จึงได้ จดั ให้ มี
การประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลที่ได้ ไปใช้ ในการปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนาหลักสูตรให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรงกับความต้ องการของสังคมยิ่งขึ ้น นอกจากหลักสูตรนันจะ
้
เป็ นเครื่ องวัดทิศทางการพัฒนามนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพ
หลักสูตรยังเป็ นเครื่ องมือในการควบคุม
มาตรฐานการศึกษา (สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. 2537) ดังนันการที
้
่เราจะพัฒนามนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพ เรา
จําเป็ นต้ องมีหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ การประเมินหลักสูตรเป็ นวิธีการหนึง่ ในการพัฒนาหลักสูตรให้ มี
คุณภาพ
เพราะการประเมินเป็ นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อนํามาพิจารณา
ตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ ไข หรือพัฒนาหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ (สันต์ ธรรมบํารุง. 2525)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้ อ คือ
1. เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข)
2. เพื่อติดตามคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถของมหาบัณฑิตที่สําเร็ จหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ในด้ านประสิทธิภาพของ
บัณฑิตด้ านวิชาการด้ านวิชาชีพ ด้ านทักษะในการทํางาน และด้ านเจตคติในการ
ทํางาน

3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา แผน ข (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมินใน 4 ด้ าน คือ ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัย
นําเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต
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ด้ านบริ บท ได้ แก่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- โครงสร้ างของหลักสูตร
- เนื ้อหาของหลักสูตร
ด้ านปั จจัยนําเข้ า ได้ แก่
- นิสติ ที่เข้ าศึกษา
- สื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
- สถานที่เรี ยน
ด้ านกระบวนการ ได้ แก่
- กระบวนการเรี ยนการสอน
- การวัดและประเมินผล
ด้ านผลผลิต ได้ แก่ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็ น 6 ด้ าน
-

ด้ านความรู้
ด้ านการสอน
ด้ านการวิจยั
ด้ านการเป็ นผู้นํา
ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม

ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจยั 1 ปี
กลุม่ ตัวอย่างในการเก็บข้ อมูล 3 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุ่มที ่ 1 มหาบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 12 คน
2. กลุ่มที ่ 2 นิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 5 คน
3. กลุ่มที ่ 3 อาจารย์ผ้ สู อนหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 3 คน
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4. นิยามศัพท์ เฉพาะ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) หมายถึง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2545 ซึง่ ใช้ เปิ ดสอนตังแต่
้ ปีการศึกษา 2546 จนถึงปั จจุบนั
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษาความเหมาะสมหลักสูตรในภาพรวม ในด้ าน
บริบท ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต ตามการประเมินแบบซิปป์ (CIPP)
ของสตัลเฟิ ล บีม (Stufflebeam. 2003) โดยทําการประเมินโดยบัณฑิตที่จบการศึกษา นิสติ ที่กําลัง
ศึกษา และผู้สอนในหลักสูตร จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
คุณลักษณะและความรู้ความสามารถของบัณฑิต หมายถึง การศึกษาคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในด้ าน ความก้ าวหน้ าในการทํางาน การนําความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ แก่ ความรู้ ความสามารถในการสอน
ความสามารถในการวิจยั ความเป็ นผู้นํา การพัฒนาตนเองและสังคม และ เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ใช้ รูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
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การประเมิน

ตัวแปรอิสระ
ผู้สอนในหลักสูตร

สัมภาษณ์

นิสติ ที่กําลังศึกษา

แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์

บัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษา แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์

ตัวแปรตาม
ผลการประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
C: ด้ านบริบท
I: ด้ านปั จจัยนําเข้ า
P: กระบวนการ
P: ผลผลิต

แผนภาพ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

6. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ทราบลักษณะของหลักสูตร ทังจุ
้ ดเด่น จุดด้ อย ซึง่ ใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2. เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการที่อาจารย์ผ้ สู อนสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
และพัฒนาการเรี ยนการสอนนิสติ ให้ มีคณ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ องการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน
ข) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ผู้วิจยั ได้ ค้นคว้ า เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้ อ ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
2. แนวคิดและรูปแบบการประเมินหลักสูตร
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
1.1 ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตรเป็ นตัวกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
ทังนี
้ ้นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของหลักสูตรไว้ แตกต่างกัน ซึง่ สามารถ
รวบรวมได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังที่ กู๊ด (Good. 1973: 7) ได้ ให้ ความหมายไว้ คือ หลักสูตรคือรายวิชาหรือ
เนื ้อหาที่จะสอน หลักสูตรคือการจัดประสบการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน และหลักสูตรคือเค้ าโครงของเนื ้อหา
ที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ เู รี ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 หลักสูตรคือรายวิชาหรื อเนื ้อหาที่จะสอน ตัวอย่างเช่น หลักสูตรเคมี หลักสูตร
สังคม หลักสูตรการสอนภาษาไทย เป็ นต้ น หลักสูตรในความหมายนี ้ คือ ประมวลรายวิชา หรื อ ชุด
วิชา ซึง่ ประกอบด้ วยเนื ้อหาที่จะต้ องจัดการเรี ยนการสอน หรื อลําดับวิชาที่บงั คับสําหรับการจบ
การศึกษาในสาขาวิชาหลักนัน้ ๆ (Good. 1973)
กลุม่ ที่ 2 หลักสูตรคือการจัดมวลประสบการณ์ โดยนักวิชาการกลุม่ นี ้ได้ กล่าวว่า หลักสูตร
คือการมวลประสบการณ์หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมในทุก ๆ ด้ าน ไม่วาจะเป็ นด้ านความรู้ ด้ านทักษะ และทัศนคติ
โดยสามารถจัดได้ ทงในและนอกชั
ั้
นเรี
้ ยน (ชาญชัย ศรี ไสยเพชร. 2528, ธวัชชัย จิรฉายากุล. 2529,
บังอร อนุเมธางกูร. 2532, ถวัลย์ มาศจรัส. 2545) ทังนี
้ ้ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ที่ จัดให้ กบั นักเรี ยน
ควรเหมาะสมตามระดับชันตามวั
้
ย ตามความสนใจของนักเรี ยน และตามความต้ องการของสังคม
(ภิญโญ สาธร. 2516: 278) ซึง่ สอดคล้ องกับความหมายที่ วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2525: 2) ได้ กล่าวไว้ วา่
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หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทงหลายที
ั้
่โรงเรี ยนจัดให้ แก่นกั เรี ยน ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และ
พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่โรงเรี ยนปรารถนาและหลักสูตรที่ดีนนควรจะตอบสนองต่
ั้
อ
ความต้ องการ ความสนใจของผู้เรี ยน อันสอดคล้ องกับความต้ องการของชีวิตที่เหมาะสม
ที่สดุ
กลุม่ ที่ 3 หลักสูตรคือเค้ าโครงของเนื ้อหาที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ เู รี ยน กล่าวคือ หลักสูตรเป็ น
โครงการหรื อแนวทางในการให้ การศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรี ยนในทุก ๆ ด้ านสอดคล้ องกับความ
มุง่ หมายทางการศึกษาที่กําหนดไว้ (สุมิตร คุณานุกร. 2523) ซึง่ สอดคล้ องกับความหมายที่
กาญจนา คุณารักษ์ (2540) และธํารง บัวศรี (2542) ได้ กล่าวไว้ วา่ หลักสูตร คือ โครงการ หรื อแผน
ซึง่ แสดงให้ เห็นถึง จุดหมาย โครงสร้ าง กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอน ที่จะพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เกิดความรู้ ความสามารถ ตามที่ได้ กําหนดไว้
โดยสรุป หลักสูตร จึงหมายถึง แผนการจัดรายวิชา เนื ้อหา หรื อมวลประสบการณ์ เพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้ กําหนดไว้ ให้ กบั ผู้เรี ยน ซึง่ การจัดรายวิชา เนื ้อหา
หรื อมวลประสบการณ์ตา่ ง ๆ นันจะต้
้ องมีรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผล ที่มี
เนื ้อหาและจุดมุง่ หมายที่ชดั เจน
1.2 องค์ ประกอบของหลักสูตร
นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้ แสดงความคิดเห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตรต้ อง
ประกอบด้ วยองค์ประกอบอย่างน้ อย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความมุง่ หมาย เนื ้อหา การนํา
หลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล (สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์. 2527, วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ์. 2552)
1) ความมุง่ หมายของหลักสูตร (Curriculum Objective) เป็ นการกําหนดจุดมุง่ หมาย
หมายของหลักสูตร ว่าเมื่อผู้เรี ยนสําเร็จตามหลักสูตรแล้ วจะมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้ านใด ทังนี
้ ้การกําหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตรควรสอดคล้ องและเสริม
ความมุง่ หมายทางการศึกษาของชาติ
2) เนื ้อหา (Content) คือสาระ ความรู้ และประสบการณ์ตา่ ง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยพัฒนา
ผู้เรี ยนไปตามความมุง่ หมายที่กําหนดไว้ ทังนี
้ ้เนื ้อหาที่ได้ ต้องนํามาจัดเรี ยบเรี ยงว่าสิง่
ใดควรนําไปสอนก่อน หลัง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
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3) การนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) คือการนําหลักสูตรไปใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน ซึง่ นอกจากจะหมายถึงการสอนของครูแล้ วยัง
รวมถึงการบริหารทางด้ านวิชาการของผู้บริหารโรงเรี ยนด้ วย
4) การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็ นการตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพ
ของหลักสูตรว่าบรรลุตามความมุง่ หมายของหลักสูตรที่ได้ กําหนดไว้ หรือไม่ มีปัญหา
้ องมีการวา
หรื ออุปสรรคใดบ้ างในการนําหลักสูตรไปใช้ ซึง่ การประเมินผลนันต้
แผนการไว้ ลว่ งหน้ าและกําหนดวิธีพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากที่กล่าวมาทังหมด
้
จะเห็นว่าทังความมุ
้
ง่ หมาย เนื ้อหา การนําหลักสูตรไปใช้ และการ
ประเมินผลหลักสูตร ต่างเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญและมีความต่อเนื่องสอดคล้ อง สัมพันธ์ซงึ่ กัน
้
รณ์และไม่
และกัน ซึง่ จะขาดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไปไม่ได้ เพราะจะทําให้ หลักสูตรนันขาดความสมบู
สามารถกําหนดทิศทางของการพัฒนาผู้เรี ยนได้ อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ

2. แนวคิดและรู ปแบบของการประเมินหลักสูตร
2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมิน หลัก สูต รเป็ นกระบวนการที ่เ ป็ นหลัก พื ้นฐานที ่พ ึง กระทํ า เมื ่อ มีก ารใช้
หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรจําเป็ นต้ องมีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับผู้เรี ยนและสังคมใน
ปั จจุบนั ดังมีผ้ ใู ห้ ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ ต่างๆกัน ดังนี ้
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและศึกษาข้ อมูล รวมทังการวิ
้
เคราะห์
หลักสูตร และตัดสินว่า
ข้ อมูล เพื่อตรวจสอบว่า มีข้อดี จุดอ่อนในเรื่ องใด รวมทังผลการใช้
้
หลักสูตรมีคณ
ุ ค่าบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรื อไม่ (วิชยั วงษ์ ใหญ่. 2551; ปทีป เมธา
คุณวุฒิ. 2544)
การประเมินหลักสูตร
เป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ ในการตัดสินหา
ข้ อบกพร่ องหรื อปั ญหาเพื่อหาทางปรับปรุ งแก้ ไขส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพ
ดียิ่งขึ ้น หรื อตัดสินคุณค่าของหลักสูตรนัน้ ๆ (ใจทิพย์ เชื ้อรัตนพงษ์ . 2539)
การประเมินหลักสูตร คือ การหาคุณค่าของหลักสูตร เพื่อตัดสินความถูกต้ องในการ
วางเค้ าโครงและรู ปแบบของหลักสูตร การบริ หารงานด้ านวิชาการ ด้ านหลักสูตร และเพื่อตัดสิน
ผลผลิตที่ได้ (ทิศนา แขมมณี. 2535)
การประเมินหลักสูตร เป็ นการพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร โดยการรวบรวมข้ อมูลและ
การใช้ ข้อมูลจากการวัดในแง่ต่างๆ
ของสิ่งที่ประเมินเพื่อนํามาพิจารณารวมกันและสรุ ปว่า
หลักสูตรที่สร้ างขึ ้นมานันมี
้ คณ
ุ ค่าเป็ นอย่างไร
มีคณ
ุ ภาพดีหรื อไม่เพียงใดหรื อได้ รับผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อมีส่วนใดจะต้ องปรับปรุ งต่อไป (สันต์ ธรรมบํารุง. 2525)
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การประเมินหลักสูตรคือ กระบวนวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจและลงข้ อสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรนันๆ
้ (Davis. 1981: 49)
การประเมินหลักสูตรคือ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ (Stufflebeam et al. 1971: 43)
การประเมินหลักสูตรคือ การรวบรวมข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องของ
โปรแกรมหรื อหลักสูตรการศึกษา (Cronbach. 1970: 231)
้ อ กระบวนการที่ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่สามารถ
โดยสรุ ปแล้ ว การประเมินหลักสูตรนันคื
นํามาใช้ ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรนัน้ ๆ ทังด้
้ านคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน
ตลอดจนพิจารณาว่าหลักสูตรนัน้ ๆ มีความเหมาะสมกับผู้เรี ยนและบริ บททางสังคมหรื อไม่
รวมทังทํ
้ าให้ ทราบว่ามีส่วนใดในหลักสูตรจะต้ องทําการปรับปรุ ง แก้ ไขหรื อไม่ อย่างไร
2.2 รู ปแบบของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรนันมี
้ หลากหลายแนวคิด
ซึ่งแต่ละแนวคิดมีประเด็นในการ
พิจารณาที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ วก็ไม่แตกต่างกันมากนัก รู ปแบบของการประเมิน
หลักสูตรสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 รู ปแบบด้ วยกัน คือ
1. รู ปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบไทเลอร์
แนวคิดของไทเลอร์ นนมองว่
ั้
าการจัดประสบการณ์ เรี ยนรู้ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรี ยน ดังนันการประเมิ
้
นจึงพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนนันสอดคล้
้
องกับ
จุดมุ่งหมายที่กําหนดหรื อไม่ โดยเขาจะพิจารณาองค์ประกอบของการจัดการศึกษา 3 ประการ
คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
อาจเรี ยกได้ ว่า รู ปแบบที่ยึดวัตถุประสงค์ (Objectives Model) โดยวิธีการของไทเลอร์ นี ้จะทํา
การกําหนดวัตถุประสงค์ออกมาในรู ปของพฤติกรรมของผู้เรี ยน แล้ วทําการพิจารณาข้ อมูลว่า
ผู้เรี ยนมีพฤติกรรมตรงตามวัตถุประสงค์มากน้ อยอย่างไร ซึ่งถ้ าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
จะต้ องมีการปรับปรุ ง แก้ ไข ให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการและความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม
2. รู ปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบครอนบาค
แนวคิดของครอนบาคนันจะเน้
้
นหารประเมินใน 4 ประการ คือ กระบวนการ
(Process) เช่น วิธีการสอนของอาจารย์ การทํากิจกรรมของผู้เรี ยน เป็ นต้ น ทักษะความชํานาญ
(Proficiency) เช่น การประเมินความสามารถต่างๆของผู้เรี ยน เป็ นต้ น เจตคติ (Attitude) เช่น
การประเมินความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เรี ยนไปแล้ วของผู้เรี ยน เป็ นต้ น และการติดตามผล (Follow-
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up) เช่น การประเมินผลความสามารถในการทํางานของผู้เรี ยนที่จบการศึกษาไปแล้ ว เป็ นต้ น
(Cronbach. 1970)
3. รู ปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบสครี ฟเว่ น
แนวคิดของสครี ฟเว่นนันจะเน้
้
นหารประเมินใน 4 ประการ คือ การประเมินย่อย
(Formative Evaluation) การประเมินรวม (Summative Evaluation) การประเมินภายใน
(Intrinsic Evaluation) และการประเมินผลสําเร็ จ (Pay-off Evaluation)
4. รู ปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบสเตค
้
นการประเมินใน 3 ประการ คือ สิ่งที่มีอยู่ก่อน
แนวคิดของสเตคนันจะเน้
(Antecedent) เช่น ลักษณะของผู้เรี ยน ผู้สอน เนื ้อหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เป็ นต้ น กระบวนการ
(Process) เช่น การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างครู กบั นักเรี ยน การสื่อความหมาย เป็ นต้ น และผลผลิต
(Outcome) เช่น ความรู้ เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรี ยนจากการใช้ หลักสูตร
รวมถึงผลที่เกิดขึ ้นกับครู สถาบันและสังคม เป็ นต้ น (Stake. 1967)
5. รู ปแบบของการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP
Model)
แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิ ลบีม กล่าวว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับความสําเร็จของ
หลักสูตรนัน้ ควรทําการประเมินองค์ประกอบทัง้ 4 ด้ าน คือ การประเมินสภาวะแวดล้ อมหรื อ
บริ บท (Context evaluation: C) การประเมินองค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยนําเข้ า (Input evaluation:
I) การประเมินองค์ประกอบที่เป็ นกระบวนการ (Process evaluation: P) และการประเมินผลผลิต
(Product evaluation: P) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (Stufflebeam. 2003)
1) การประเมินบริ บท (Context Evaluation: C)
เป็ นการประเมิน เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเป็ นที่ต้องดําเนินการ
หลักสูตร ประเด็นปั ญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายหลักสูตร เช่น จํานวนนิสติ ความ
ต้ องการของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ปั ญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดับบนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2) การประเมินปั จจัยนําเข้ า (Input Evaluation: I)
เป็ นการประเมินทรัพยากรที่จําเป็ นสําหรับนํามาใช้ ในการดําเนินการหลักสูตร กําลัง
บุคลากร งบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุน วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ อาคารสถานที่ เวลา รวมทัง้
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน การประเมินปั จจัยนําเข้ าจะช่วยในการพิจารณาว่าหลักสูตรนัน้
ๆ มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ทิ ี่จะทําให้ วตั ถุประสงค์ของหลักสูตรบรรลุหรื อไม่
และช่วยให้ เกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรได้ อย่างเหมาะสม
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3) การประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation: P)
เป็ นการประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของหลักสูตร เช่น การจัดการเรี ยนการ
สอน การบริหารจัดการ การวัดและการประเมินผล ตลอดจนการนําปั จจัยนําเข้ ามาใช้ เหมาะสม
มากน้ อยเพียงไร เป็ นไปตามลําดับขันตอนหรื
้
อไม่ กิจกรรมที่จดั ขึ ้นจะทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตรหรื อมีอปุ สรรค์ใด ๆ เกิดขึ ้นหรื อไม่ การประเมินกระบวนการนี ้ เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อ
การค้ นหาจุดเด่นหรื อจุดแข็ง และจุดด้ วยของหลักสูตร เพื่อจะได้ นําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานให้ รัดกุม มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
เป็ นการประเมินผลที่ได้ รับจากโครงการ ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
กําหนดไว้ หรื อไม่ เช่น คุณภาพของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต การประเมินผลผลิตจะมี
การนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ที่จะเป็ นตัวบ่งชี ้ความสําเร็จหรื อล้ มเหลวของ
หลักสูตร การประเมินในส่วนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง เพื่อนําไปใช้ ตอ่ ไป หรื อ
เพื่อยกเลิกหลักสูตร
แม้ วา่ รูปแบบการประเมินจะมีมากมายหลายแบบ ซึง่ แต่ละแบบก็จะมีจดุ เน้ นที่แตกต่าง
กันไป แต่โดยภาพรวมแล้ วรูปแบบการประเมินก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนัน้ การใช้ รูปแบบ
ประเมินจึงควรขึ ้นอยูก่ บั จุดมุง่ หมายของการประเมิน ความสะดวก รวมไปถึงข้ อมูลที่สามารถหาได้
สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกวิธีการประเมินหลักสูตรตามรู ปแบบของการประเมิน
หลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP-Context, Input, Process and Product) เนื่องจากเป็ นรูปแบบที่มี
ความครอบคลุมการประเมินในทุก ๆ ด้ านที่สาํ คัญของหลักสูตร

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วีณา วโรตมะวิชญ (2546) ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 4 ด้ าน คือ บริ บทของหลักสูตร ความเหมาะสมของหลักสูตร การ
บริ ห ารหลัก สูต ร และผลผลิต ของหลัก สูต ร โดยกลุ่ม ตัว อย่า งที่นํา มาศึก ษา คือ มหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา จํานวน 25 คน นักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 จํานวน 8 คน ผู้บงั คับบัญชาของมหาบัณฑิตจํานวน 10 คน โดยผู้วิจยั ได้
ใช้ รูปแบบซิปในการประเมิน (CIPP Model) เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้ วยแบบสอบถาม และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group interview) ข้ อมูลที่ได้ นํามาวิเคราะห์โดยการหาความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า วัตถุประสงค์ของ
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หลักสูตรมีความสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมปั จจุบนั และสามารถนําไปปฏิบตั ิจริ งใน
ระดับ มาก เนื ้อหาส่ว นใหญ่มีค วามเหมาะสม การจัด แผนการศึก ษามีค วามเหมาะสม และ
ผู้สําเร็ จการศึกษาส่วนใหญ่ใช้ เวลาในการศึกษา 2-3 ปี การปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับดี
อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย (2548) ประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเภสัช
ศาสตร์ ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจยั เน้ นพิจารณาคุณลักษณะของผู้สําเร็ จการศึกษาก่อน
และหลังสําเร็ จการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สําเร็ จการศึกษาจํานวน 28 คน เครื่ องมือที่ใช้
คือ แบบสอบถามที ่ม ีล กั ษณะเป็ นมาตราส่ว นประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ ข้ อ มูล ที ่ไ ด้ นํ า มา
วิเ คราะห์โ ดยการหาความถี ่ ร้ อ ยละ ฐานนิย ม ค่า เฉลี ่ย ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐานและ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังสําเร็ จการศึกษาและทําการวิเคราะห์เนื ้อหา
สําหรับคําถามปลายเปิ ด ผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า ผู้สําเร็ จการศึกษาส่วนใหญ่มีคณ
ุ ลักษณะตาม
จุด มุ่ง หมายของหลัก สูต รอยู่ใ นระดับ ดีม าก โดยผู้สํ า เร็ จ การศึก ษาให้ ข้ อ เสนอแนะว่า ควร
ปรับ ปรุ ง จุด ประสงค์ข องหลัก สูต รให้ ช ดั เจนว่า การวิจ ยั นั ้นเป็ นจุด ประสงค์ห ลัก หรื อ รองของ
หลักสูตร รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์การเรี ยนก็ควรให้ มีความเพียงพอและเหมาะสม
ปรารถนา โกวิทยางกูร (2543) ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิจยั
และสถิต ิก ารศึก ษา มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ พ.ศ. 2535 โดยผู้ว ิจ ยั ได้ ใ ช้ รู ป แบบซิป ในการ
ประเมิน (CIPP Model) พบว่าด้ านสภาวะแวดล้ อมหรื อบริ บท วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความชัดเจนดี มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั และสามารถนําไปปฏิบตั ิจริ งอยู่
ในระดับ ดีม าก ในด้ า นองค์ป ระกอบที ่เ ป็ นปั จ จัย เบื ้องต้ น นั ้น คุณ สมบัต ิข องอาจารย์แ ละ
นักศึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์และสอดคล้ องกับที่ปฏิบตั ิจริ ง ทรัพยากรในการดําเนินการมีความ
เพียงพอและสะดวก ในด้ านองค์ประกอบที่เป็ นกระบวนการ อาจารย์มีความเข้ าใจในปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็ นอย่างดี แผนการศึกษามีความเหมาะสม การจัดการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผลจัดได้ เหมาะสม ในด้ านผลผลิต นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ เวลาในการสําเร็ จ
การศึก ษามากกว่า เกณฑ์ป กติ 1.5 ปี การปฏิบตั ิง านทัว่ ๆไปและการวิจยั อยู่ใ นขั ้นดี และการ
ทํางานของนักศึกษาที่จบการศึกษาเป็ นที่พอใจของผู้บงั คับบัญชา
นิตยา สุขเสรี ทรัพย์ (2547) ประเมินและติตตามผลหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
วิช าเอกภาษาอัง กฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ โดยประเมิน ความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ โครงสร้ าง เนื ้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดและ
การและการประเมินผลและคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถของมหาบัณฑิต โดยผู้วิจยั
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ศึก ษาใน 3 กลุ่ม ด้ ว ยกัน คือ ผู้สํ า เร็ จ การศึก ษา หลัก สูต รศิล ปศาสตร์ ม หาบัณ ฑิต วิช าเอก
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2539-2545 ภาค
ปกติ จํานวน 17 คน อาจารย์ผ้ ูสอน จํานวน 12 คน และผู้บงั คับบัญชาของมหาบัณฑิต จํานวน
12 คน โดยผู้ ว ิจ ยั ใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื ่ อ งมือ วิจ ยั มีแ บบสอบถาม 3 ชุด โดยผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้บงั คับบัญชาของมหาบัณฑิตเป็ นผู้ตอบแบบสอบถาม ข้ อมูลที่
ได้ นํามาวิเคราะห์โดยการหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
สรุ ปได้ ว่า ในด้ านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ โครงสร้ าง เนื ้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน การวัดและการและการประเมินผลผู้สําเร็ จการศึกษาและอาจารย์ผ้ ูสอนประเมิน
หลัก สูต รโดยรวมว่า มีค วามเหมาะสมอยู ่ใ นระดับ มาก ส่ว นคุณ ลัก ษณะและความรู้
ความสามารถของมหาบัณฑิตนัน้ ผู้บงั คับบัญชาประเมินมหาบัณฑิตว่ามีความรู้ พื ้นฐานในวิชา
ภาษาอัง กฤษ ความรับผิด ชอบและความสามารถในการทํา งานร่ ว มกับผู้อื่น อยู่ใ นระดับมาก
นอกจานัน้ ทังมหาบั
้
ณฑิตและอาจารย์ผ้ สู อนนันเห็
้ นตรงกันว่าควรเพิ่มรายวิชาทางด้ านการวิจยั
การเขียนวิทยานิพนธ์ และสถิติเบื ้องต้ นให้ มากขึ ้น
ณัฐินี นวลสกุล (2548) ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2535 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP
Model) โดยประเมินใน 4 ด้ าน คือ ด้ านบริบท ได้ แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น
ได้ แก่ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา โครงสร้ างของหลักสูตรเนื ้อหาของหลักสูตร คุณสมบัตขิ อง
อาจารย์ วัสดุการศึกษา เอกสาร ตําราเรี ยน และอาคารสถานที่ ด้ านกระบวนการ ได้ แก่ การจัดการ
เรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริ หารหลักสูตร ด้ านผลผลิตของหลักสูตร ได้ แก่
ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้ านวิชาการด้ านวิชาชีพ ด้ านทักษะในการทํางาน และด้ านเจตคติในการ
ทํางาน โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
228 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อาจารย์
จํานวน 28 คน นักศึกษา จํานวน 73 คน บัณฑิต จํานวน 86 คน และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต จํานวน 36 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t- test )
ผลการวิจยั สรุปได้ คือ ด้ านบริ บท วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกข้ อส่งเสริมผู้เรี ยนด้ านพุทธิพิสยั
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้ านปั จจัยเบื ้องต้ นพบว่าจํานวน
หน่วยกิตรวมมากเกินความจําเป็ นเนื ้อหาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
นอกจากนี ้ พบว่าโครงสร้ างของหลักสูตร เนื ้อหาของหลักสูตร คุณลักษณะอาจารย์ วัสดุการศึกษา
ตําราเรี ยน และอาคารสถานที่มีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้ านกระบวนการ การจัดการเรี ยน
การสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้ าน
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ผลผลิต พบว่าประสิทธิภาพด้ านวิชาการของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้ าน
วิชาชีพ ด้ านทักษะในการทํางาน และด้ านเจตคติในการทํางานมีความเหมาะสมในระดับมาก
กรอุษา ศรี สวุ รรณ์ (2552) ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 ของ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยใช้ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมินใน
้
4 ด้ าน คือ ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
314 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารและแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่า
ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจยั สรุปได้ คือ ด้ านบริบท พบว่า
วัตถุประสงค์ทกุ ข้ อของหลักสูตรส่งเสริมผู้เรี ยน ด้ านพุทธิพิสยั ด้ านจิตพิสยั และด้ านทักษะพิสยั
นอกจากนี ้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ในด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น พบว่า
โครงสร้ างหลักสูตรหน่วยกิตรวมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดและจํานวนหน่วยกิตรวมมากเกิน
ความจําเป็ น เนื ้อหาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทกุ ข้ อ และโครงสร้ างของหลักสูตร
เนื ้อหาของหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการศึกษา อุปกรณ์การเรี ยน
การสอน ตําราเรี ยน และสถานที่เรี ยน มีเหมาะสมในระดับมาก ในด้ านกระบวนการพบว่าการจัด
เรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก ใน
ด้ านผลผลิต และคุณภาพบัณฑิตด้ านพฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้ าน
ทักษะในการติดต่อสื่อสารและ การสร้ างสัมพันธภาพ ด้ านทักษะทางคลินิก ด้ านทักษะการตรวจ
โดยใช้ เครื่ องมือพื ้นฐาน การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการที่จําเป็ น และด้ านการพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้ านความรู้
พื ้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
จากงานวิจยั ข้ างต้ นจะเห็นว่าการประเมินหลักสูตรนั ้นมีความสําคัญอย่างมากในการ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพตรงตามความต้ องการ
ของผู้เรี ยนและสังคม ดังนันหลั
้ กสูตรที่ดีควรที่จะมีการประเมินหลักสูตรอยู่เสมอ
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิตของ
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) รู ปแบบ
การวิจยั เป็ นแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) โดยการประเมินใน 4 ด้ าน คือ ด้ านบริ บท
ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต ตามรู ปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่ง
ประกอบด้ วยด้ านย่อย ๆ ดังนี ้
ด้ านบริบท ได้ แก่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- โครงสร้ างของหลักสูตร
- เนื ้อหาของหลักสูตร
ด้ านปั จจัยนําเข้ า ได้ แก่
นิสติ ที่เข้ าศึกษา
สื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
สถานที่เรี ยน
ด้ านกระบวนการ ได้ แก่
- กระบวนการเรี ยนการสอน
- การวัดและประเมินผล
ด้ านผลผลิต ได้ แก่ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็ น 6 ด้ าน
-

ด้ านความรู้
ด้ านการสอน
ด้ านการวิจยั
ด้ านการเป็ นผู้นํา
ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม

ในบทนี ้ผู้วิจยั จะนําเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของการวิจยั ซึ่งประกอบด้ วย กลุ่มตัวอย่าง
การออกแบบการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
ดังนี ้
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1. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการเก็บข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
- มหาบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 12 คน
- นิ สิ ต ที่ กํ า ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นหลัก สูต รการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 5 คน และ
- อาจารย์ ผ้ ูส อนหลัก สูต ร การศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตรศึก ษา (หลัก สูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 3 คน

2. การออกแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจยั เป็ นรูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
ประเมินหลักสูตร ใน 4 ด้ าน คือ ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต
ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมีการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การอออกแบบการวิจยั
ประเด็นที่ศกึ ษา
การประเมิ น หลัก สูต ร

4 ด่าน คือ
-

กลุ่มตัวอย่ าง

การเก็บข้ อมูล

1. บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เ ร็ จ 1.1 แบบสอบถาม
การศึกษา
1.2 สัมภาษณ์

ด้ านบริบท
ด้ านปั จจัยนําเข้ า
ด้ านกระบวนการ
ด้ านผลผลิต
2. นิสติ ที่กําลังศึกษา

3. ผู้สอน

การวิเคราะห์ ข้อมูล

1. ข้ อคํ า ถามแบบมาตร
ประเมินค่าวิเคราะห์โดย
ใช้ หาค่ามัชณิมเลขคณิต
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ของแต่ละข้ อคําถามและ
ภาพรวมในแต่ละด้ าน
2.1 แบบสอบถาม 2. ข้ อ คํ า ถ า ม แ บ บ
เลือกตอบและปลายเปิ ด
2.2 ผู้สอน
แบบสัน้ วิเคราะห์โดยหา
ค่าร้ อยละ
3. ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
3.1 สัมภาษณ์
และแบบปลายเปิ ด ได้
ทํ า การวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา
และจัดกลุม่
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4. เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึง่ มีรายละเอียด
การพัฒนา ดังนี ้
1. แบบสอบถาม
แบบสอบถาม เพื่อประเมินหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) ในด้ านต่าง ๆ ตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) พัฒนาขึ ้นโดย
ผู้วิจยั ใช้ สําหรับสอบถามบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษา และนิสิตที่กําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) ซึง่ สอบถามในด้ านบริ บท
ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต
แบบสอบถาม ประกอบด้ วย ส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบและปลายเปิ ด และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้ านต่าง ๆ ซึง่ เป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ พร้ อมพื ้นที่วา่ งสําหรับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ภาคผนวก)
แบบสอบถามได้ รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
2. แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) ในด้ านต่าง ๆ ตามรู ปแบบของซิปป์ (CIPP Model) พัฒนาขึ ้นโดย
ผู้วิจยั โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
-

แบบสัม ภาษณ์ บัณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึก ษา และ นิ สิ ต ที่ กํ าลัง ศึก ษาในหลัก สูต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) ซึง่ ข้ อ
คําถามต่าง ๆ จะสอดคล้ องกับคําถามในแบบสอบถาม เพื่อเป็ นการตรวจสอบ

-

คําตอบและให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึก ในประเด็นต่าง ๆ ที่นา่ สนใจ
แบบสอบถามผู้สอนในหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) ซึ่งสอบถามในด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ าน
กระบวนการ และด้ านผลผลิต ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคําถามหลักจํานวน 7 ข้ อ
(ภาคผนวก)

แบบสัมภาษณ์ผ้ สู อนได้ รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
และใช้ เวลาในการสัมภาษณ์ 60 นาที
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิ จัย ได้ ส่ง แบบสอบถามไปยัง บัณ ฑิ ต และนิ สิ ต ที่ กํ า ลัง ศึก ษาในหลัก สูต รการศึก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) ซึง่ ได้ รับแบบสอบถามคืน
จากบัณฑิต จํานวน 12 คน จากบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาทังหมด
้
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 และ
้
5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100
จากนิสิตที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร จํานวน 5 คน จากนิสิตทังหมด
รวมผู้ตอบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 17 คน โดยมีข้อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ข้ อมูลพื ้นฐานของบัณฑิตที่จบการศึกษาและนิสิตที่กําลังศึกษาหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
ข้ อมูล
เพศ
อายุ

ปี การศึกษาที่จบ

ชาย
หญิง
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 50
2549
2550
2551
2552
กําลังศึกษา

จํานวน (คน)
7
10
1
8
3
5
1
6
4
1
5

ร้ อยละ
41.2
58.8
5.9
47.1
17.6
29.4
5.9
35.5
23.5
5.9
29.4

สําหรับการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ เดินทางไปสัมภาษณ์บณ
ั ฑิตที่สําเร็ จการศึกษา ณ อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน โดยสุ่มจากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 คน และสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอนหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2545)
จํานวน 3 ท่าน
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากได้ ข้อมูลจากแบบสํารวจ ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลจากแบบสอบถาม ที่เป็ นข้ อคําถามที่เป็ นแบบเลือกตอบ ผู้วิจยั ได้ นบั ความถี่ และ
แสดงผลในรูปร้ อยละ
2. ข้ อมูลจากแบบสอบถาม ที่เป็ นข้ อคําถามแบบมาตรประมาณค่า ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์
โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้ อและรายชุด และทําการ
แปลผล ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง

1.00
1.51
2.51
3.51
4.51

- 1.50
- 2.50
- 3.50
- 4.50
- 5.00

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง น้ อยที่สดุ
หมายถึง น้ อย
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง มาก
หมายถึง มากที่สดุ

3. ข้ อ มูล จากแบบสอบถามแบบปลายเปื ด และสัม ภาษณ์ ที่ เ ป็ นข้ อ คํ า ถามแบบมาตร
ประมาณค่า ผู้วิจยั ใช้ หลักการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา โดยทําการลงรหัส จัดกลุ่ม นับความถี่
หาค่าร้ อยละของความถี่ และรายงานผลในลักษณะที่เป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษานําเสนอผลการวิจัย จะนําเสนอตามประเด็นการประเมิน ตามรู ปแบบซิปป์
(CIPP Model) คือ ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต โดยมี
รายละเอียดของผลการประเมินในแต่ละด้ าน ดังนี ้

1. ด้ านบริ บท (Context)
การประเมินด้ านบริ บท แบ่งออกเป็ น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้ างของหลักสูตร
และเนื ้อหาของหลักสูตร ซึง่ มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี ้
1.1 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
ผลการประเมินในด้ านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและนิสิตที่
กํ าลัง ศึกษาในหลักสูตร มี ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรภาพรวมในระดับมาก
สํ า หรั บ ความคิ ด เห็ น ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบย่ อ ยในด้ า นความชัด เจนในการสื่ อ ความหมาย
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน หน่วยงาน และสังคม และส่งเสริ มความเป็ นผู้นํา มีความ
พึงพอใจในระดับมาก สําหรับประเด็นมีความรู้กว้ างขวางในวิชาวิทยาศาสตร์ ผ้ ปู ระเมินมีความพึง
พอใจในระดับมากที่ สุด ดังตารางที่ 4.1 จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูสอนมีความคิดเห็นตรงกันว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีควรมครอบคลุมเหมาะสม
ตารางที่ 4.1 ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและนิสติ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
สื่อความหมายได้ ชดั เจน เข้ าใจง่าย
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
สอดคล้ องกับความต้ องการของหน่วยงน
สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
มีความรู้กว้ างขวางในวิชาวิทยาศาสตร์
มีความเป็ นผู้นํา
รวม

4.00
4.12
4.38
4.29
4.53
4.29
4.27

SD
.500
.485
.500
.686
.514
.588
.546

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
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จากการสัมภาษณ์บณ
ั ฑิตและนิสติ มีความคิดเห็นสอดคล้ องว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความเหมาะสม ซึง่ สอดคล้ องกับความคิดเห็นของผู้สอน
1.2 โครงสร้ างของหลักสูตร
ในด้ านโครงสร้ างของหลักสูตร บัณฑิตและนิสติ ส่วนใหญ่ได้ แสดงความคิดเห็นว่า โครงสร้ าง
ของหลักสูตรมีความเหมาะสม จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.3 และมีนิสิตและมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 มีความคิดเห็นว่าโครงสร้ างของหลักสูตรไม่เหมาะสม (ตารางที่
4.2)
ตารางที่ 4.2 จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นด้ านความ
เหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตร
ความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตร
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
14
2
1
17

ร้ อยละ
82.3
11.8
5.9
100

สําหรับรายละเอียดของจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร บัณฑิตและนิสิตส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสม จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.2 และมีความคิดเห็นว่าจํานวน
หน่วยกิตในหลักสูตรมีจํานวนน้ อยเกินไป จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.9 (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อจํานวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตร
ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เหมาะสม
มากไป ควรลด
น้ อยไป ควร เพิ่ม
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
15
0
1
1
17

ร้ อยละ
88.2
0
5.9
5.9
100
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เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะหมวดวิ ช า คื อ หมวดวิ ช าพื น้ ฐาน หมวดวิ ช า
วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาด้ านการศึกษา และสารนิพนธ์ บัณฑิตและนิสติ มีความคิดเห็น ดังนี ้
หมวดวิชาพื ้นฐาน บัณฑิตและนิสิตส่วนใหญ่จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.2 มีความ
คิดเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม แต่มีบณ
ั ฑิต/นิสติ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.9 มี
ความคิดเห็นว่าหน่วยกิตในรายวิชาพื ้นฐานมีจํานวนน้ อยไป ควรเพิ่ม (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อจํานวนหน่วย
กิตหมวดวิชาพื ้นฐาน
ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เหมาะสม
มากไป ควรลด
น้ อยไป ควร เพิ่ม
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
15
0
1
1
17

ร้ อยละ
88.2
0
5.9
5.9
100

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตและนิสิตส่วนใหญ่จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.2 มี
ความคิดเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม แต่มีบณ
ั ฑิต/นิสิต จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ
5.9 มีความคิดเห็นว่าหน่วยกิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีจํานวนมากไป ควรลด (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อจํานวนหน่วย
กิตหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เหมาะสม
มากไป ควรลด
น้ อยไป ควร เพิ่ม
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
15
1
0
1
17

ร้ อยละ
88.2
5.9
0
5.9
100
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หมวดวิชาการศึกษา บัณฑิตและนิสิตส่วนใหญ่จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.6 มีความ
คิดเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม บัณฑิต/นิสิต จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.9 มี
ความคิดเห็นว่าหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษามีจํานวนมากไป ควรลด และมีบณ
ั ฑิตและนิสิต
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.6 มีความคิดเห็นว่าการศึกษา มีจํานวนน้ อยไป ควรเพิ่ม (ตารางที่
4.6)
ตารางที่ 4.6 จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อจํานวนหน่วย
กิตหมวดวิชาการศึกษา
ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เหมาะสม
มากไป ควรลด
น้ อยไป ควร เพิ่ม
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
12
1
3
1
17

ร้ อยละ
70.6
5.9
17.6
5.9
100

สําหรับหมวดสารนิพนธ์ บัณฑิตและนิสิตส่วนใหญ่จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.2 มี
ความคิดเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม บัณฑิต/นิสิต จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.9
มีความคิดเห็นว่าหน่วยกิตสารนิพนธ์ มีจํานวนน้ อยไป ควรเพิ่ม (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของบัณฑิตและนิสติ ที่มีความคิดเห็นต่อจํานวนหน่วย
กิตสารนิพนธ์
ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เหมาะสม
มากไป ควรลด
น้ อยไป ควร เพิ่ม
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
15
0
1
1
17

ร้ อยละ
88.2
0
5.9
5.9
100
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จากการสัมภาษณ์บณ
ั ฑิตและนิสิตในส่วนที่เห็นว่าโครงสร้ างของหลักสูตรไม่เหมาะสม คือ
เห็นว่าควรจะเพิ่มและลดหน่วยกิตในบางรายวิชานัน้ บัณฑิตและนิสิตต้ องการให้ เพิ่มรายวิชาหรื อ
เนื อ้ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ เทคนิ คการจัดการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บรู ณการที่เกี่ยวข้ องกับท้ องถิ่น และการสร้ างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
เนื่องจากสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ จริ ง สําหรับวิชาด้ านการศึกษา
บัณฑิตต้ องการให้ เพิ่มรายวิชาสถิตพิ ื ้นฐานสําหรับการวิจยั เพราะจําเป็ นต้ องใช้ ในการทําวิจยั และ
อยูใ่ นข้ อสอบประมวลความรู้ ซึง่ ในหลักสูตรยังขาดรายวิชานี ้
้
สําหรับผู้สอน 2 ท่าน เห็นว่า จํานวนหน่วยกิตที่เน้ นวิทยาศาสตร์ มากกว่า สาขาอื่น นันมี
ความเหมาะสมแล้ ว เพราะวัตถุป ระสงค์ ของเราคือ ครู วิท ยาศาสตร์ และนิ สิตส่ว นใหญ่ ไม่มี
พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังนันจึ
้ งควรเน้ นรายวิชาวิทยาศาสตร์ อีก 1 ท่านให้ ข้อเสนอแนะว่า
นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นครู อ ยู่แ ล้ ว ดัง นัน้ อาจลดวิ ช ากด้ า นการศึก ษาลง และเพิ่ ม หน่ ว ยกิ ต ทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ มากขึ ้น
1.3 เนือ้ หาของหลักสูตร
ในด้ านเนื ้อหาของหลักสูตร บัณฑิตและนิสติ มีความคิดเห็นว่าเนื ้อหารายวิชาในหลักสูตรทัง้
ในรายวิชาด้ านวิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละองค์ประกอบย่อยทังในด้
้ านบัณฑิตและนิสิตประเมินในระดับมากในทุกองค์ประกอบ ทัง้ ใน
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร พืน้ ฐานเดิมและความต้ องการของผู้เรี ยน การ
นําไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาตนเองและสังคม ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์และมีความ
น่าสนใจ (ตารางที่ 4.8)
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินเนื ้อหารายวิชาของหลักสูตร
โดยภาพรวมทางด้ านศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร
1. สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. นําไปใช้ กบั งานที่ปฏิบตั ขิ องท่านได้
3. ผู้เรี ยนสามารถนําความรู้ไปใช้ พฒ
ั นาตนเองได้
4. ผู้เรี ยนสามารถนําความรู้ไปใช้ พฒ
ั นาสังคม
5. มีความน่าสนใจ
6. เหมาะสมกับพื ้นฐานเดิมของผู้เรี ยน
7. รายวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั
8. เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เรี ยน
9. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
10. ให้ โอกาสในการเลือกวิชาเรียนได้ ตามความสนใจและ
ความถนัด
รวม

ศึกษาศาสตร์
S.D.
X
4.24
.664
4.29
.470
4.47
.514
4.24
.664
4.35
.606
4.18
.636
4.06
.748
4.29
.686
4.24
.664

วิทยาศาสตร์
S.D.
X
4.41
.712
4.29
.686
4.35
.606
4.24
.664
4.35
.702
4.00
.791
4.12
.697
4.29
.686
4.47
.514

4.06

.899

4.06

.899

4.24

0.655

4.26

0.696

เมื่อพิจารณาเนื อ้ หาในแต่ละรายวิชา ทัง้ ในด้ านความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ความรู้ ที่ได้ รับ และจํานวนหน่วยกิตเหมาะสมกับ
เนือ้ หา พบว่าบัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าเนือ้ หาในทุกรายวิชามีในทุกด้ านมีระดับความ
เหมาะสมในระดับมากและมากที่สดุ ทังหมดทุ
้
กรายวิชาและในทุกองค์ประกอบ (ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินเนื ้อหาแต่ละรายวิชาในด้ าน
ต่าง ๆ
รายวิชา

พฐ 501
พฐ 511
พฐ 531
วษ 501
วษ 502
วษ 514
วษ 522
วษ 533
วษ 561
วษ 562
วษ 563
วษ 564
วษ 688
กว 511
กว 573
รวม

สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
หลักสูตร
S.D.
4.29
.686
4.50 1.080
4.29
.686
4.41
.618
4.69* .630
4.29
.588
4.41
.507
4.24
.562
4.65* .493
4.35
.624
4.53* .624
4.47
.624
4.62* .650
4.46
.660
4.38
.768
4.44
.653

ประยุกต์ ใช้ ใน
การปฏิบัตงิ าน
จริง
S.D.
4.24
.664
4.50
.850
4.35
.702
4.41
.712
4.38
.768
4.18
.529
4.47
.717
4.06
.748
4.41
.618
4.41
.712
4.18
.728
4.47
.624
4.46
.660
4.31
.630
4.38
.650
4.35
.687

ความรู้ ท่ ไี ด้ รับ

4.35
4.10
4.06
4.35
4.62*
4.00
4.35
4.12
4.53*
4.35
4.18
4.35
4.54*
4.08
4.23
4.28

S.D.
.702
.994
.827
.606
.650
.707
.606
.781
.514
.702
.809
.702
.519
.641
.725
.699

จํานวนหน่ วย
กิตเหมาะสมกับ
เนือ้ หา
S.D.
4.47
.624
4.47
.624
4.50
.850
4.47
.717
4.46
.776
4.31
.704
4.41
.618
4.29
.772
4.65* .493
4.59* .618
4.53* .624
4.59* .618
4.23 1.166
4.31
.751
4.23
.725
4.43
.718

เมื่อพิจารณารายละเอียดในตารางที่ 4.9 ผลการประเมินในแต่ละด้ านในแต่ละรายวิชา
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในหลักสูตร มี 4 รายวิชาที่ได้ รับการประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สดุ คือ วษ 502 (สัมมนา) วษ 561 (ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ 1) วษ 563
(ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ 3) และ วษ 688 (สารนิพนธ์)
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การประยุกต์สงิ่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ าน ได้ รับการประเมินว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ในทุกรายวิชา
ด้ านความรู้ที่ได้ รับ บัณฑิตและนิสติ ประเมินว่าได้ รับความรู้ในระดับมากที่สดุ จํานวน 3
รายวิชา ได้ แก่ วษ 502 (สัมมนา) วษ 561 (ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ 1) และ วษ 688 (สารนิพนธ์)
ความสอดคล้ อ งของเนื อ้ หากับ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต บัณ ฑิ ต และนิ สิ ต ประเมิ น ว่ า มี ค วาม
เหมาะสมในระดับมากที่สดุ จํานวน 4 วิชา ซึง่ เป็ นรายวิชาปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ วษ 561
561 (ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ 1) วษ 562 (ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ 2) วษ 563 (ปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์ 3) และ วษ 564 (ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ 4)
จากการสัม ภาษณ์ ใ นด้ า นเนื ้อหา บัณ ฑิต ให้ ข้ อ เสนอแนะว่า เนื ้อหาวิท ยาศาสตร์
ค่อนข้ างที่จะลึก ซึ่งไม่สามารถนํามาสอนได้ โดยตรง และเนื่องจากผู้เรี ยนส่วนใหญ่ไม่มีพื ้นฐาน
วิทยาศาสตร์ ทําให้ การรับรู้ เข้ าใจ ได้ เพียง 50% ของการถ่ายทอดจากผู้สอน และการเรี ยน
ปฏิบตั ิการบางครัง้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็ นระดับสูงเกินไป ไม่พบในโรงเรี ยนที่สอนอยู่ จึงมาปรับใช้
ในการสอนได้ ยาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลสัมภาษณ์ ของครู ผ้ ูสอน ที่กล่าวว่า “นิสิตส่วนใหญ่ไม่มี
พื ้นฐานวิทยาศาสตร์ ดังนั ้นในการสอนวิทยาศาสตร์ ที่เข้ มข้ นเกินไปนิสิต ที่มีพื ้นวิทยาศาสตร์ ก็
เรี ยนรู้ ได้ มาก แต่คนที่ไม่มีพื ้นฐานก็เรี ยนรู้ ได้ น้อย ดังนั ้นการสอนควรจะเน้ นเนื ้อหาที่นิสิตนําไป
สอนได้ จริ ง”
บัณฑิตให้ สมั ภาษณ์ ว่า ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เนื ้อหาที่จดั การเรี ยนการสอนนั ้นน้ อยา
เกิน ไป คือ สอนเพีย งโปรแกรมพื ้นฐาน แต่จ ริ ง ๆ แล้ ว ครู จ ะต้ อ งใช้ ค อมพิว เตอร์ ห รื อ รู้ จ ดั
โปรแกรมมากกว่านัน้ เพราะคอมพิวเตอร์ มีบทบาทอย่างมากในการเตรี ยมสื่อการสอน จึงอยาก
ให้ เพิ่มเนื ้อหาให้ มากขึ ้น

2. ด้ านปั จจัยนําเข้ า (Input)
การประเมินด้ านปั จจัยนําเข้ า แบ่งออกเป็ น นิสิตที่เข้ ารับการศึกษา สื่อและอุปกรณ์ การ
เรี ยนการสอน และสถานที่เรี ยน ซึง่ มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี ้
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2.1 นิสิตที่เข้ ารั บการศึกษา
นิสิตที่เข้ าศึกษาต่อในหลักสูตร ทังหมดเป็
้
นนิสิตในโครงการพัฒนาครู ในถิ่นทุรกันดาร คือ
ครู ผ้ ูสอนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนในเขตพืน้ ที่จังหวัดน่าน ซึ่งได้ รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก
สถาบันส่งเสริ มการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิสิตมีพื ้นฐานทางการศึกษาที่
แตกต่างกัน คือ ส่วนใหญ่จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.8 มีพื ้นฐานในระดับปริ ญญาตรี ที่
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ และจํานวน 7 คน ร้ อยละ 41.2 มีพื ้นฐานระดับปริ ญญาตรี ในสาขา
วิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 จํานวนความถี่และค่าร้ อยละของนิสติ และมหาบัณฑิต จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์
รวม

จํานวน
7
10
17

ร้ อยละ
41.2
58.8
100

2.2 สื่อและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
ในด้ านสื่อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนได้ ทําการประเมินในด้ านความเพียงพอและความ
เหมาะสม แบ่งออกเป็ น สื่อหนังสือเรี ยน สื่ออุปกรณ์ในภาคปฏิบตั ิ และสื่อวารสาร โดยให้ บณ
ั ฑิต
และนิสติ ประเมินแยกตามหมวดวิชาศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 4.11
จากตารางที่ 4.11 พบว่าบัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่ามีสื่อทัง้ 3 ประเภท ในทัง้ 2
หมวดวิชา มีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมากและมากที่สดุ โดยในการประเมินสื่อที่ใช้ ใน
รายวิชาหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ผ้ ปู ระเมินมีความคิดเห็นในระดับมากที่สดุ ในด้ าน ความเพียงพอ
ของหนังสือเรี ยน ความเพียงพอของอุปกรณ์ภาคปฏิบตั ิ และความเหมาะสมของเนื ้อหาในวารสาร
กับวิชาที่เรี ยน สําหรับรายวิชาในหมวดศึกษาศาสตร์ บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สดุ ในด้ าน ความเพียงพอของอุปกรณ์ภาคปฏิบตั ิ และความเหมาะสมของเนื ้อหาในวารสาร
กับวิชาที่เรี ยน
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรี ยนการสอนทางด้ าน
ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ การเรียนการสอน

ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
S.D.
S.D.  X
X
4.41 .712 4.53* .717

1. ความเพียงพอของหนังสือเรียนกับจํานวนผู้เรี ยน
2. ความเหมาะสมของเนื ้อหาในหนังสือเรียนกับรายวิชา
4.29 .772
ที่เรี ยน
3. ความเพียงพอของอุปกรณ์ภาคปฏิบตั กิ บั จํานวน
4.65* .606
ผู้เรี ยน
4.35 .931
4. ความเพียงพอของจํานวนวารสารกับจํานวนผู้เรี ยน
5. ความเหมาะสมของเนื ้อหาในวารสารกับรายวิชาที่
4.53* .717
เรี ยน
รวม
4.45 0.748

4.47

.800

4.76*

.562

4.41

.939

4.53*

.717

4.54 0.747

ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับสื่อนัน้ จากการสัมภาษณ์บณ
ั ฑิต บัณฑิตกล่าวว่า เนื่องจากการเรี ยน
การสอนเป็ นระบบทางไกล นิสิตอยู่ที่ จ. น่าน เอกสาร หนังสือ ตํารา ค่อนข้ างหายาก แต่อาจารย์
ผู้สอนก็ได้ แก้ ปัญหาโดยการจัดส่งหนังสือให้ ทางไปรษณีย์ จึงช่วยแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนสื่อ
ต่าง ๆ ได้
2.3 สถานที่เรี ยน
ในด้ านสถานที่เรี ยนได้ แบ่งออกเป็ น ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องพักนิสติ และห้ องรวบรวม
หนังสือและเอกสาร ผลการประเมินระบุว่า บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าห้ องเรี ยนและ
ห้ องปฏิบตั ิการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ ทังในรายวิ
้
ชาศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
และมีความคิดเห็นว่าห้ องพักนิสิตและห้ องรวบรวมหนังสือและเอกสารประกอบการเรี ยนมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับรายวิชาศึกษาศาสตร์ นิสิตมีความคิดเห็น
ว่าห้ องรวบรวมหนังสือและเอกสารประกอบการเรี ยนมีความเหมาะสมมาก แต่ห้องพักนิสิตมี
ความเหมาะสมในระดับพอใช้ ดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสถานที่เรี ยนทางด้ านศึกษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่เรี ยน
1.
2.
3.
4.

.ความเหมาะสมของห้ องเรี ยน
ความเหมาะสมของห้ องปฏิบตั กิ าร
ควาเหมาะสมของห้ องพักนิสติ
ความเหมาะสมของห้ องรวบรวมหนังสือและ
เอกสารประกอบการเรี ยน
รวม

ศึกษาศาสตร์
S.D.
X
4.53
.717
4.59
.618
4.00 1.000

วิทยาศาสตร์
S.D.
X
4.65
.606
4.76
.437
4.12
.928

4.24

1.033

4.29

1.047

4.34

0.842

4.46

0.755

จากการสัมภาษณ์บณ
ั ฑิต นิสติ และผู้สอน เกี่ยวกับสถานที่จดั การเรี ยนการสอนนัน้ ทุกส่วน
มีความเห็นพ้ องกันว่ามีความสะดวก เพราะเป็ นการเรี ยนการสอนทางไกล นิสติ เรี ยนที่พระตําหนัก
ภูฟ้า จ. น่าน ไม่ต้องเดินทางมาเรี ยนในเมือง ซึ่งบัณฑิตคนหนึ่งได้ กล่าวว่า “การเรี ยนที่พระ
ตําหนัก (ภูฟ้า) ทําให้ ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจ ตังใจเรี
้ ยน...”
อย่างไรก็ตามการสอนด้ วยระบบทางไกล ทําให้ เกิดปั ญหาด้ านการส่งสัญญาณ เช่น ใน
บางครัง้ สัญญาณขัดข้ อง ทําให้ ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนตามเวลาได้

3. ด้ านกระบวนการ (Process)
การประเมินด้ านกระบวนการ แบ่งออกเป็ น กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และการวัด
และประเมินผล ซึง่ ได้ ประเมินทังภาพรวมและในรายวิ
้
ชา ซึง่ มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี ้
3.1 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ มีการชีแ้ จงจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยน มีบรรยากาศการเรี ยนการสอนเป็ นกันเอง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และค้ นคว้ าด้ วยตนเอง มี การเลือกใช้ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนได้
เหมาะสม ช่ ว ยให้ เ ห็ น ปั ญ หาและแนวทางในการค้ น คว้ า วิจัย การประเมิ น ผลสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ และมีการปรับปรุงวิธีการสอนให้ มีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 4.13
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จากตารางที่ 4.13 พบว่านิสติ และบัณฑิตส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
เรี ยนการสอนทังในรายวิ
้
ชาวิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ในภาพรวมทุกองค์ประกอบระดับมาก
ที่สดุ และในแต่ละองค์ประกอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจและเหมาะสมในระดับ
มากที่สดุ ยกเว้ นในด้ านการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และการเรี ยนการสอน
ช่วยให้ เห็นปั ญหาและแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ซึง่ บัณฑิตและนิสติ ประเมินอยูใ่ นระดับ
มาก
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนทางด้ าน
ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนการสอน
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. ผู้สอนเน้ นความรู้จะนําไปใช้
4. มีโอกาสซักถาม และเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่
เสมอ
5. มีโอกาสศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
6. การเรี ยนการสอนช่วยให้ เห็นปั ญหาและแนว
ทางการค้ นคว้ าวิจยั
7. ผู้สอนเลือกใช้ อปุ กรณ์การสอนและสื่อการเรี ยนรู้
ได้ อย่างเหมาะสม
8. การวัดผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของ
หลักสูตร
9. ผู้สอนปรับปรุงวิธีสอนเพื่อให้ กระบวนการเรี ยน
การสอนมีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
10. บรรยากาศการเรี ยนการสอนเป็ นกันเอง
รวม

ศึกษาศาสตร์
S.D.
X

วิทยาศาสตร์
S.D.
X

4.59

.712

4.71

.470

4.53

.717

4.59

.618

4.59

.618

4.53

.717

4.65

.493

4.59

.507

4.47

.514

4.47

.514

4.18

.809

4.41

.795

4.53

.624

4.65

.606

4.53

.624

4.59

.618

4.53

.514

4.59

.507

4.71
4.53

.470
0.610

4.53
4.57

.624
0.598
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เมื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของกระบวนการเรี ย นการสอนในแต่ ล ะรายวิ ช ากั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพบว่า บัณฑิตและนิสิตมีความเห็นว่ามีความสอดคล้ องในระดับมาก
และมากที่สดุ โดยในรายวิชาที่มีความสอดคล้ องมากที่สดุ มี 2 รายวิชา คือ วษ 502 (สัมมนา)
และ วษ 561 (ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ 1) ดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสอดคล้ องของกระบวนการเรี ยน
การสอนในแต่ละรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชา
พฐ 501
พฐ 511
พฐ 531
วษ 501
วษ 502
วษ 514
วษ 522
วษ 533
วษ 561
วษ 562
วษ 563
วษ 564
วษ 688
กว 573
กว 511
รวม

4.24
4.30
4.12
4.31
4.62
4.06
4.35
4.06
4.65
4.41
4.41
4.41
4.38
4.38
4.31
4.33

S.D.
.752
1.059
.857
.704
.650
.659
.702
.748
.493
.795
.712
.618
.768
.650
.751
.728

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาบรรยาย ผู้สอนจะใช้ การบรรยายด้ วยสไลด์ (power
point) เป็ นหลัก โดยได้ จดั ส่งเอกสารประกอบการเรี ยนให้ กบั ผู้เรี ยนล่วงหน้ า เพื่อให้ มีการเตรี ยมตัว
มาก่อน เพราะนิสิตมีพื ้นฐานค่อนข้ างน้ อย จึงต้ องให้ เตรี ยมตัวล่วงหน้ า และการสอนต้ องไปอย่าง
ช้ า ๆ ผู้สอนท่านหนึง่ กล่าวว่า “จากเนื ้อหาที่กําหนดให้ เวลาสอนจริง ๆ ต้ องใช้ เวลามากกว่าที่วาง
ไว้ ”
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3.2 การวัดและประเมินผล
การวัดและการประเมินผล ได้ ทําการประเมินในด้ านความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยได้ ประเมินทังในภาพรวมของหมวดวิ
้
ชาด้ านศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และการ
ประเมินในรายวิชา
ผลการประเมินพบว่า บัณฑิตและนิสติ ประเมินว่าการวัดและประเมินผลในหลักสูตรใน
ภาพรวมทังในด้
้ านศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายวิชา ดังตารางที่ 4.15 พบว่าบัณฑิตและนิสติ ประเมิน
ความสอดคล้ องของการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับ
มากและมากที่สดุ โดยในรายวิชาที่มีการประเมินในระดับมากที่สดุ มีจํานวน 3 ราย วิชาได้ แก่ วษ
502 วษ 561 และ วษ 564
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสอดคล้ องของการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชา
พฐ 501
พฐ 511
พฐ 531
วษ 501
วษ 502
วษ 514
วษ 522
วษ 533
วษ 561
วษ 562
วษ 563
วษ 564
วษ 688
กว 573
กว 511
รวม

4.24
4.50
4.24
4.29
4.54
3.87
4.29
4.12
4.53
4.47
4.24
4.53
4.38
4.31
4.38
4.30

S.D.
.752
.850
.831
.772
.660
.719
.588
.697
.624
.717
.903
.624
.768
.751
.650
.727

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
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วิธีการประเมินผล ผู้สอนทัง้ 3 ท่าน ใช้ การประเมิน โดยใช้ การทดสอบ การตอบคําถามใน
ชันเรี
้ ยน และงานต่าง ๆ ที่มอบหมาย

4. ผลผลิต (Product)
การประเมินด้ านผลผลิตเป็ นการประเมิน คุณลักษณะของบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ซึง่ ประกอบด้ วย 6 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ด้ านการสอน ด้ านการวิจยั ด้ านการเป็ นผู้นํา
ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม และด้ านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม โดยมีผลการประเมิน ดังนี ้
4.1 ด้ านความรู้
การประเมิ น ผลผลิ ต ในด้ า นความรู้ พิ จ ารณาในด้ า นองค์ ค วามรู้ และทัก ษะทัง้ ในด้ า น
วิทยาศาสตร์ การสอน การวิจยั ทักษะวิทยาศาสตร์ และทักษะการสอน การถ่ายทอดความรู้ และ
ทักษะ ดังแสดงในตารางที่ 4.16
จากตารางที่ 4.16 พบว่าบัณฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้ านความรู้ ในระดับ
ปานกลางและมาก โดยส่วนใหญ่จะได้ ประเมินในระดับมาก ยกเว้ นประเด็นด้ านการเขียนเอกสาร
ประกอบการเรี ยน ซึง่ บัณฑิตและนิสติ ประเมินในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ด้ านความรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะของบัณฑิต
มีความรู้ความเข้ าใจหลักการและจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผล
การศึกษา
มีความสามารถในการเขียนเอกสารประกอบการ
เรี ยน
มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เพียงพอต่อการสอน
มีความรู้ในด้ านการศึกษาที่เพียงพอต่อการสอน
มีความรู้ความสามารถทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับงานที่
ทํา

X

S.D.

3.94

.556

3.71

.686

มาก

3.35

.862

ปานกลาง

3.76
3.76

.831
.752

มาก
มาก

3.82

.636

มาก

การแปลผล
มาก
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ด้ านความรู้ (ต่อ)
ลักษณะของบัณฑิต
7. มีทกั ษะการใช้ อปุ กรณ์วิทยาศาสตร์
8. คิดสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของการสอน
9. มีความสามารถในการเป็ นวิทยากรทาง

วิชาการ
10. มีความรู้หรื อให้ คําแนะนําผู้อื่นในการทําวิจยั
11. มีความรู้หรื อให้ คําแนะนําผู้อื่นในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์
12. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการ

พัฒนาการของผู้เรี ยน
13. เลือกใช้ เครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้
อย่างเหมาะสม
14. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์
รวม

X
3.71

S.D.
.849

การแปลผล
มาก

3.71

.588

มาก

3.76

.752

มาก

4.00

.730

มาก

4.12

.697

มาก

3.94

.659

มาก

3.76

.752

มาก

3.94

.748

มาก

3.81

0.721

มาก

จากการสัมภาษณ์บณ
ั ฑิตและนิสติ นิสติ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่วนหนึง่ เห็นว่า
ตนเองได้ รับความรู้เป็ นอย่างมาก ส่วนอีกคน กล่าวว่า นิสติ มีพื ้นฐานที่ตา่ งกัน ดังนันการรั
้
บรู้ของ
แต่ละคนก็แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผู้สอนท่านหนึง่ กล่าวว่า “ความรู้ที่นิสติ ได้ รับนัน้ ไม่แน่ใจ
ขึ ้นกับพื ้นฐานเดิมของผู้เรี ยน เช่น ในรุ่นที่ 2 นิสติ มีพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คอ่ นข้ างมาก ก็เรี ยนรู้
ได้ มากกว่ารุ่นอื่น” ทังนี
้ ้ผู้สอนอีกท่าน กล่าวว่า ถ้ าจริง นิสติ ก็เนื ้อหาที่สอนนันเป็
้ นเนื ้อหาที่นิสติ ได้
ใช้ ในการสอนจริ ง นิสติ ก็เรี ยนรู้ได้ มาก”
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4.2 ด้ านการสอน
การประเมินผลผลิตในด้ านการสอน พิจารณาในด้ านการเตรี ยมการและพัฒนาปรับปรุงการ
สอน การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็น จัดการเรี ยนรู้ สง่ เสริ มการคิดและสรุปบทเรี ยน
มีความสามารถในการจัดการชัน้ เรี ยน และเลือกวิธีการประเมินการเรี ยนอย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย ดังแสดงในตารางที่ 4.17
จากตารางที่ 4.17 พบว่าบัณฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้ านการสอน ในระดับ
มากทุกประเด็น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบัณฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในด้ านการ
สอนของตนเองในระดับมาก
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ด้ านการสอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลักษณะของบัณฑิต
มีการวางแผนจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
อย่างสมํ่าเสมอ
เลือกใช้ วิธีการสอนต่างๆได้ เหมาะสมกับบทเรี ยน
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็น
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รียนคิด
มีทกั ษะในการใช้ อปุ กรณ์วิทยาศาสตร์
สามารถจัดการชันเรี
้ ยนได้ เป็ นอย่างดี
ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนสรุปบทเรี ยนและมีสว่ นร่วมในการ
เรี ยนการสอน
ประเมินผลการเรี ยนรู้หลากหลายและทุกครัง้ ที่
ทําการสอนหรือทํางาน
รวม

X
4.06

S.D.
.556

การแปลผล
มาก

4.24

.664

มาก

4.18
4.41
4.35
4.00
4.00

.636
.618
.606
.791
.612

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

.707

มาก

3.94

.659

มาก

4.13

.650

มาก

จากการสัมภาษณ์ บณ
ั ฑิต พบว่าบัณฑิตได้ ใช้ ความรู้ ที่ได้ เรี ยนมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการสอนที่เน้ นทักษะทางวิทยาศาสตร์ บัณฑิตท่านหนึ่ง ได้ กล่าวว่า
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“จากการได้ เรี ยนวิทยาศาสตร์ และปฏิบตั กิ าร ได้ นํามาใช้ ในการเทรน (ฝึ ก) ให้ เด็กช่วงชันที
้ ่ 2 ได้ ทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสุขภาพ ก็ได้ รับการประเมินระดับดาวทอง จาก สวทช” ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าบัณฑิตได้ นําความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนมาถ่ายทอดให้ กบั นักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ด้ านการวิจัย
การประเมินผลผลิตในด้ านการวิจยั พิจารณาในด้ านการเตรี ยมการและออกแบบการวิจยั
การลงมือทําวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนด้ วยกระบวนการวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ให้ กบั ผู้อื่น ดังแสดงในตารางที่ 4.18
จากตารางที่ 4.18 พบว่าบัณฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้ านการวิจยั ในระดับ
มากทุกประเด็น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบัณฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในด้ านการ
วิจยั ของตนเองในระดับมาก
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ด้ านการวิจยั
ลักษณะของบัณฑิต
1. มีการค้ นคว้ าและวางแผนวิจยั ในชันเรี
้ ยน
2. มีการทําวิจยั ในชันเรี
้ ยน
3. มีการนําผลการวิจยั ของตนเองมาพัฒนา

กระบวนการเรี ยนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ
4. มีการนําผลการวิจยั ของผู้อื่นมาพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ
5. มีการเผยแพร่ผลการวิจยั ไปยังผู้อื่น
รวม

X
3.82
3.71

S.D.
.809
.772

การแปลผล
มาก
มาก

3.59

.870

มาก

3.76

.752

มาก

3.59
3.69

.870
.815

มาก
มาก

จากการสัมภาษณ์พบว่าบัณฑิตสทุกคนได้ นําความรู้ ที่ได้ เรี ยนไปปรับใช้ ในการทําวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยน เช่น การทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนเรื่ องการแก้ ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก โดยใช้ องค์ความรู้ ที่ได้
จากการเรี ยนในวิชาปรัชญาและจิตวิทยา
วิจยั ในชันเรี
้ ยน เรื่ อง การพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในชัน้ ป.1 โดยการเข้ าค่ายวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
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4.4
ด้ านความเป็ นผู้นํา
การประเมินผลผลิตในด้ านความเป็ นผู้นํา พิจารณาในด้ านความคิดริ เริ่ ม ความสามารถใน
การแก้ ปัญหา ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ความกล้ าแสดงออก การยอมรั บฟั งความ
คิดเห็นผู้อื่น ความยุตธิ รรม และความเสียสละ ดังแสดงในตารางที่ 4.19
จากตารางที่ 4.19 พบว่าบัณฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้ านความเป็ นผู้นํา ใน
ระดับมากทุกประเด็น ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบัณฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในด้ าน
ความเป็ นผู้นําของตนเองในระดับมาก
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ด้ านการเป็ นผู้นํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลักษณะของบัณฑิต
มีการคิดริเริ่มโครงการใหม่ ๆ
สามารถจัดและดําเนินการโครงการต่าง ๆ ได้
สามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้ อง
มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ ดี
มีความรอบคอบในการทํางาน
มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองกล้ าแสดงออกหรื อกล้ า
แสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
มีความยุตธิ รรมเป็ นกลาง
เสียสละเวลาของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
รวม

X
4.00
4.18

S.D.
.707
.529

การแปลผล
มาก
มาก

3.94

.748

มาก

4.29
4.00

.588
.612

มาก
มาก

4.24

.562

4.35
4.29
4.35
4.18

.606
.686
.606
.627

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการสัมภาษณ์พบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรได้ ทํางานร่วมกับอย่างเข้ มแข็ง
ในการทํางานร่วมกัน โดยได้ แต่งตังกลุ
้ ม่ ครูวิทยาศาสตร์ ในพื ้นที่ โดยบัณฑิตของหลักสูตรได้ รับ
บทบาทเป็ นประธานกลุม่ ครูวิทยาศาสตร์ ในเขตพื ้นที่ อ. บ่อเกลือ
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ผู้สอนมีความเห็นว่าบัณฑิตที่จบการศึกษามีความมุง่ มัน่ กล้ าแสดงออก มีศกั ยภาพใน
การเป็ นผู้นํา แต่ในส่วนของการวิจยั นัน้ ผู้สอนยังไม่แน่ใจ โดยผู้สอนท่านหนึง่ กล่าวว่า บัณฑิตของ
เรามีคณ
ุ ภาพ แต่ยงั ไม่สามารถเป็ นผู้นําด้ านการค้ นคว้ าวิจยั ได้

ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม
4.5
การประเมินผลผลิตในด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม พิจารณาในด้ านการใฝ่ รู้ และการ
พัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาค้ นคว้ า การเข้ าร่ วมสัมมนาและเปลี่ยนความคิดเห็น และด้ านการ
เสี ย สละแก่ สัง คม เช่ น การบริ ก ารวิ ช าการ การแบ่ ง ปั น ความรู้ และการทํ า กิ จ กรรมอัน เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.20
จากตารางที่ 4.20 พบว่าบัณฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้ านการพัฒนาตนเอง
และสัง คมในระดับ มากทุ ก ประเด็ น ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า บัณ ฑิ ต และนิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
ความสามารถในด้ านการพัฒนาตนเองและสังคมของตนเองในระดับมาก
จากการสัมภาษณ์ บัณฑิ ตทุกคนกล่าวว่า ตนเองพยายามที่ จะพัฒนาตนเองอยู่อย่า ง
สมํ่าเสมอและเข้ าร่ วมการอบรม สัมมนา ทุกครัง้ ที่มีโอกาส และต้ องการให้ หลักสูตรได้ จดั กิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้ กบั บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ วอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะของบัณฑิต
ค้ นหาความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
ติดตามข่าวสารทางการศึกษาอยูเ่ สมอ
เข้ าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพื่อเพิม่ พูนและ
แลกเปลี่ยนความรู้อยูเ่ สมอ
ให้ บริการช่วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่ผ้ อู ื่น
แบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์การสอนและการ
ทํางานกับผู้อื่น
เข้ าร่วมช่วยเหลือกิจกรรมที่มีประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
รวม

X
4.35
4.29

S.D.
.606
.686

การแปลผล
มาก
มาก

4.24

.664

มาก

4.18

.636

มาก

4.24

.664

มาก

4.47
4.30

.514
.628

มาก
มาก
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4.6
ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
การประเมินผลผลิตในด้ านเจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม พิจารณาในด้ านความเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อการทํางาน ความขยันหมัน่ เพียร สู้งาน ความมีนํ ้าใจและเสียสละ ความมีระบียบ
วินยั ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และจริ ยธรรมในวิชาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 4.21
จากตารางที่ 4.21 พบว่าบัณฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้ านเจตคติ คุณธรรม
จริ ยธรรม ในระดับมากที่ สุดทุกประเด็น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบัณฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในด้ านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมในระดับมากที่สดุ
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะของบัณฑิต
ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการทํางาน
ความขยันหมัน่ เพียร อดทน สู้งาน
มีนํ ้าใจและความเสียสละ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ เพื่อน
ร่วมงาน
มีระเบียบวินยั และปฏิบตั ติ ามระเบียบของโรงเรี ยน
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการทํางาน
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวม

X
4.59
4.59

S.D.
.507
.507

การแปรผล
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.59

.507

มากที่สดุ

4.59
4.65
4.65
4.61

.507
.493
.493
.502

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน
ข) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ซึง่ เปิ ดทําการจัดการเรี ยนการสอน
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 รูปแบบที่ใช้ ในการประเมิน คือ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
คือ ประเมินในองค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ ด้ านบริบท (Context) ด้ านปั จจัยนําเข้ า (Input) ด้ าน
กระบวนการ (Process) และด้ านผลผลิต (Product) โดยมีรายละเอียดในการประเมินแต่ละด้ าน
ดังนี ้
ด้ านบริบท ได้ แก่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- โครงสร้ างของหลักสูตร
- เนื ้อหาของหลักสูตร
ด้ านปั จจัยนําเข้ า ได้ แก่
นิสติ ที่เข้ าศึกษา
สื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
สถานที่เรี ยน
ด้ านกระบวนการ ได้ แก่
- กระบวนการเรี ยนการสอน
- การวัดและประเมินผล
ด้ านผลผลิต ได้ แก่ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็ น 6 ด้ าน
-

ด้ านความรู้
ด้ านการสอน
ด้ านการวิจยั
ด้ านการเป็ นผู้นํา
ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม
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กลุม่ ตัวอย่างที่ประเมิน ได้ แก่ บัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษา นิสิตที่กําลังศึกษา และผู้สอน
ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยมีจํานวน ดังนี ้
-

บัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษา จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของบัณฑิตที่
จบการศึกษาทังหมด
้
นิสิตที่กําลังศึกษา จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนนิสิต
ทังหมด
้
ผู้สอนในหลักสูตร จํานวน 3 คน

การเก็บข้ อมูลวิจยั สําหรับนิสิตและบัณฑิตใช้ การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบสอบถามเพื่อประเมินในด้ านต่าง ๆ และทําการสุม่ ตัวแทนบัณฑิตและนิสติ
จํานวน 5 คน เพื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็นต่าง ๆ ในแบบสอบถาม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ ้น
สําหรับผู้สอน ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาข้ อคําถามเพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์ และทําการสัมภาษณ์ผ้ สู อน โดย
ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 60 นาที
ข้ อมูลที่ได้ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ข้ อมูลเชิงปริ มาณวิเคราะห์โดยหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา โดยการ
การจัดกลุม่ คําตอบ และรายงานในรูปแบบการพรรณา

1. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สามารถ
สรุปผลการประเมินในด้ านต่าง ๆ ตามรูปแบบการประเมินของซิปป์ ได้ ดงั นี ้
1.1 ด้ านบริบท
ด้ านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร บัณฑิตและนิสติ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรทังทางด้
้
านความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความสอดคล้ องกับผู้เรี ยนและ
สภาพสังคมในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก
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ด้ านความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตร นิสิตและมหาบัณฑิ ตมีความคิดเห็ นว่ามี
ความเหมาะสม
ทัง้ ทางด้ า นจํ า นวนหน่ว ยกิ ต ของวิ ช าพื น้ ฐาน จํ า นวนหน่ ว ยกิ ตของวิช า
วิทยาศาสตร์ จํานวนหน่วยกิตของวิชาทางการศึกษา จํานวนหนาวยกิตของสารนิพนธ์ และจํานวน
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสมแล้ ว
ด้ านเนื ้อหารายวิชา นิสิตและมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นว่าเนื ้อหารายวิชามีสอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
ในระดับมาก ความรู้ที่ได้ รับมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้ องกับ
ความมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุ่งหมาย
ของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก และจํานวนหน่วยกิตกับเนือ้ หามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
สําหรับเนื ้อหารายวิชาของหลักสูตรโดยภาพรวมทางด้ านศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ บัณฑิต
และมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ เนื อ้ หารายวิ ช าของหลัก สูต รโดยภาพรวมทางด้ า นศึก ษาศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก
ในส่าวนของผู้สอนเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้ าง และเนื ้อหาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม เพราะมุ่งเน้ นให้ นิสิตมีองค์ความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น ซึ่งสอดรับ
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
1.2 ด้ านปั จจัยนําเข้ า
นิสติ แรกเข้ าส่วนใหญ่ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.8 มีพื ้นฐานในระดับปริญญาตรี
ที่ไม่ใช่วทิ ยาศาสตร์
ด้ านสื่อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน บัณฑิตและมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์
การเรี ยนการสอน ด้ านศึกษาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก สําหรับความคิดเห็นต่อความเพียงพอของ
อุปกรณ์ภาคปฏิบตั ิกบั จํานวนผู้เรี ยนและความเหมาะสมของเนื ้อหาในวารสารกับรายวิชาที่เรี ยน
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ส่วนความคิดเห็นต่ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนด้ านวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ
มากที่สดุ ส่วนความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของเนื ้อหาในหนังสือเรี ยนกับรายวิชาที่เรี ยน และ
ความเพียงพอของจํานวนวารสารกับจํานวนผู้เรี ยน อยูใ่ นระดับมาก
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ด้ านสถานที่เรี ยน บัณฑิตและนิสติ ประเมินเกี่ยวกับสถานที่เรี ยนทางด้ านศึกษาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดยประเมินห้ องเรี ยนและห้ องปฏิบตั กิ ารในระดับมากที่สดุ ห้ องเก็บเอกสารและ
ตําราในระดับมาก สําหรับห้ องพักนิสติ บัณฑิตและนิสติ ประเมินในระดับปานกลาง
ทังผู
้ ้ สอนและนิสติ พึงพอใจกับสถานที่จดั การเรี ยนการสอน แต่ก็พบอุปสรรคในการสอนใน
เรื่ องของสัญญาณภาพและเสียงที่มีความขัดข้ องอยูบ่ อ่ ยครัง้
1.3 ด้ านกระบวนการ
นิสติ และมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรี ยนการสอนทางด้ านศึกษาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ในด้ านการแจ้ งให้ ทราบวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน
ความสอดคล้ องของกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับวัตถุประสงค์ การสอนที่เน้ นการนําความรู้ไปใช้
การเปิ ดโอกาสในการซักถาม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเลือกอุปกรณ์การสอนและสื่อที่เหมาะสม การ
วัดและประเมินผล และการปรับปรุงวิธีการสอนให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ ส่วนด้ านผู้เรี ยนมี
โอกาสศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และด้ านการเรี ยนการสอนช่วยให้ เห็นปั ญหาและแนวทางการ
ค้ นคว้ าวิจยั บัณฑิตและนิสติ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการวัดและประเมินผล บัณฑิตและนิสิตประเมินว่าการวัดและประเมินผลในหลักสูตร
ในภาพรวมทัง้ ในด้ า นศึก ษาศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร ในระดับมากที่สดุ

1.4 ด้ านผลผลิต
ด้ านความรู้ บัณฑิตและนิสติ ประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในด้ านความรู้อยูใ่ น
ระดับมากทังในด้
้ านวิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ยกเว้ นความคิดเห็นต่อความสามารถในการ
เขียนเอกสารประกอบการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านการสอน บัณฑิตและนิสติ ประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในด้ านการสอนอยูใ่ น
ระดับมาก ทังในด้
้ านการเตรี ยมการและพัฒนาปรับปรุงการสอน การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดง
ความคิดเห็น การจัดการเรี ยนรู้สง่ เสริมการคิด การสรุปบทเรี ยน ความสามารถในการจัดการชัน้
เรี ยน และการเลือกวิธีการประเมินการเรี ยนอย่างเหมาะสมและหลากหลาย
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ด้ านการวิจยั บัณฑิตและนิสติ ประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในด้ านการวิจยั อยูใ่ น
ระดับมาก ทังในด้
้ านการเตรี ยมการและออกแบบการวิจยั การลงมือทําวิจยั การพัฒนาการเรี ยน
การสอนด้ วยกระบวนการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั ให้ กบั ผู้อื่น
ด้ านการเป็ นผู้นํา บัณฑิตและนิสติ ประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในด้ านการวิจยั
อยูใ่ นระดับมาก ทังในด้
้ านความคิดริ เริ่ ม ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร ความกล้ าแสดงออก การยอมรับฟั งความคิดเห็นผู้อื่น ความยุตธิ รรม และความ
เสียสละ
ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม บัณฑิตและนิสติ ประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตใน
้ านการใฝ่ รู้และการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาค้ นคว้ า การ
ด้ านการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก ทังในด้
เข้ าร่วมสัมมนาและเปลี่ยนความคิดเห็น และด้ านการเสียสละแก่สงั คม เช่น การบริ การวิชาการ
การแบ่งปั นความรู้ และการทํากิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตและนิสติ ประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตใน
้ านความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อการทํางาน ความ
ด้ านการวิจยั อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทังในด้
ขยันหมัน่ เพียร สู้งาน ความมีนํ ้าใจและเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
จริยธรรมในวิชาชีพ
ุ ภาพ พร้ อมที่จะพัฒนา
ในส่วนของผู้สอนเห็นว่านิสติ ที่จบการศึกษา เป็ นบัณฑิตที่มีคณ
ตนเอง สามารถเป็ นผู้นําในด้ านการเรี ยนการสอนในท้ องถิ่นของตน แต่ยงั ไม่แน่ใจในส่วนของการ
เป็ นผู้นําด้ านค้ นคว้ าวิจยั

2.

อภิปรายผลการวิจัย

จากการประเมินและติดตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
(แผน ข) โดยใช้ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ช่วยให้ ผ้ ูวิจัยได้ สามารถเห็นประเด็นสําหรับการ
วิ เ คราะห์ จุด แข็ ง และจุด อ่อ นของหลัก สูต รในรายละเอี ย ด ซึ่ง สามารถนํ า มาใช้ ใ นการพัฒ นา
หลักสูตรได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงแบ่งประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายตามองค์ประกอบของซิปป์ คือ ด้ าน
บริ บท ด้ านปั จจัยนําเข้ า ด้ านกระบวนการ ด้ านประสิทธิผล สามารถอภิปรายได้ ดงั นี ้
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1. ด้ านบริ บท
- บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
และสภาพสังคมในปั จจุบนั ซึ่งนับว่าเป็ นจุดแข็งของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้ องกับรุ่ งทิวา
จักร์ กร (2527: 6-7) ที่กล่าวว่า ลักษณะของหลักสูตรที่ดี ต้ องสอดคล้ องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ
- บัณฑิตและนิสติ มีความคิดเห็นว่าโครงสร้ างของหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต รายวิชาต่าง ๆ
มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ซึง่ แสดงว่าโครงสร้ างของหลักสูตรมีความเหมาะสม ดังที่ระวิวรรณ ศรี คร้ ามครัน (2541)
กล่าวไว้ ว่า การจัดทําโครงสร้ างหลักสูตรต้ องกําหนดกลุ่มวิชา รายวิชา อัตราเวลาเรี ยน
เพื่อให้ สนองความต้ องการของผู้เรี ยนและสังคม
- บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าเนื ้อหารายวิชามีสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
อยู่ใ นระดับ สามารถนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ กับ การปฏิ บัติ ง านในปั จ จุบัน ได้ ใ นระดับ มาก
สอดคล้ องกับแนวทางการจัดหลักสูตรที่ดี ตามที่ วิชยั แหวนเพชร (2530: 70-71) ได้ กล่าว
ไว้ ว่า เนื อ้ หาของรายวิชาต่างๆ จะต้ องเป็ นส่วนที่ ได้ เลือกสรร เนื อ้ หาสาระความรู้
ประสบการณ์ มาจัดรวมเรี ยงลําดับไว้ เพื่อที่วา่ เมื่อผู้เรี ยนผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้ วจะพัฒนา
ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายที่ได้ ตงใจไว้
ั้
2. ปั จจัยนําเข้ า
- นิสิตมีพื ้นฐานประสบการณ์ ในการศึกษาที่แตกต่างกัน ทัง้ ที่มีพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และไม่มีพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ การจัดหลักสูตรไม่ได้ แบ่งโครงสร้ างหรื อทางเลือกไว้
สําหรับนิสติ ที่มีพื ้นฐานที่แตกต่างกัน
- บัณ ฑิ ต และนิ สิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ มี ค วามเพี ย งพอและ
เหมาะสม และสอดคล้ องกับรายวิชาที่เรี ยน ซึง่ นับว่าเป็ นข้ อดีของหลักสูตร
- บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่า สถานที่ เรี ยน ทัง้ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ และห้ อง
รวบรวมเอกสารและตํารา มีความเหมาะสมเพียงพอ และประเมินในระดับมาก แต่ห้องพัก
นิสิต ได้ รับการประเมินในระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรควรจะต้ องปรับปรุ งในส่วนของ
ห้ องพักนิสิต เพราะการจัดสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ จะช่วยส่งเสริ มให้ นิสิตเกิดการ
เรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3. ด้ านกระบวนการ
- บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตร ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ นําความรู้ ไปใช้ เปิ ดโอกาสนในการซักถาม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นแนวทางในการ
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จัดการเรี ยนรู้ ที่ดี ดังที่สงัด อุทรานันท์ (2532: 212) กล่าวว่า หลักสูตรที่ดีต้องมุ่งเน้ นและ
ส่งเสริ มให้ คดิ เป็ น มีความสนใจ มีความกระตือรื อร้ น และควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับผลประโยชน์
- บัณฑิตและนิสิตมีความเห็นว่าการวัดและประเมินผลมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ซึง่ เป็ นจุดที่ดีของหลักสูตร
4. ด้ านผลผลิต
- บัณฑิตและนิสิตประเมินตนเองทังในด้
้ านความรู้ ความสามารถในการสอนและการวิจยั
การเป็ นผู้นํา และการพัฒนาตนเองและสังคมในระดับมาก และมีการประเมินตนเองใน
ด้ านเจตคติ คุณธรรม และจริ ยธรรมในระดับมากที่สดุ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบัณฑิตและนิสิต
ในหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการเข้ าเรี ยนในหลักสูตร และเห็นว่าตนเองได้ รับประโยชน์
ซึง่ เป็ นจุดแข็งที่สําคัญของหลักสูตร สอดคล้ องกับรุ่ งทิวา จักร์ กร (2527: 6-7) ที่กล่าวว่า
ลักษณะของหลักสูตรที่ดี จะต้ องให้ ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยน สามารถออกไป
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมได้ โดยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิด ความคิด
มีทกั ษะในการทํางาน สามารถแก้ ปัญหาได้ และดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างราบรื่ น
- ในส่ ว นของด้ า นความรู้ พบว่ า บัณ ฑิ ต และนิ สิ ต ยัง ขาดความพึง พอใจในด้ า นความรู้
เกี่ ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยประเมินในระดับปานกลาง ซึ่งการเขีย น
แผนการจัดการเรี ยนรู้ นับว่าเป็ นความรู้ และทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งของครู ในการจัดการ
เรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังนัน้ หลักสูตรควรจะเพิ่มรายวิชาหรื อเนือ้ หาดัง
กล่า ง เพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะที่ จํ า เป็ นและสอดคล้ องกับ ความต้ อ งการ และการนํ า ไปใช้ ข อง
บัณฑิตเมื่อสําเร็ จการศึกษา

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลวิจัย
- บัณฑิ ต นิ สิต และผู้สอนต่างมีความคิดเห็ นว่าโครงสร้ างของหลักสูตรซึ่ง มีหน่วยกิ ต
วิทยาศาสตร์ จํานวน 28 หน่วยกิต และหน่วยกิตพื ้นฐานและการศึกษา 12 หน่วยกิต มี
จํ านวนเหมาะสมดี ซึ่งแสดงให้ เห็น ว่าหลัก สูตรวิทยาศาสตรศึกษา สําหรั บครู ผ้ ูสอน
วิทยาศาสตร์ นนั ้ ควรมุง่ เน้ นความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ มากกว่าด้ านการศึกษา
- เนื่องจากนิสิตแรกเข้ ามีพื ้นฐานที่แตกต่างกัน หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพื่อปรับพื ้นฐาน
ให้ กับผู้เรี ยน หรื อ มี วิชาเลือกที่เป็ นพืน้ ฐานสําหรับนิสิตที่มีพืน้ ฐานและความสนใจที่
แตกต่างกัน
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- บัณฑิตและนิสิตต้ องการให้ เพิ่มรายวิชาหรื อเนือ้ หาเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้และสถิตวิ ิจยั เพิ่มเติม ซึง่ เป็ นเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์สําหรับการปฏิบตั งิ านของนิสติ
- บัณ ฑิ ต และนิ สิ ต ต้ อ งการให้ จัด ห้ องพัก นิ สิ ต ให้ เพี ย งพอ ซึ่ ง จะเป็ นสถานที่ ใ นการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างนิสติ
3.2 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการทําวิจัย
- การประเมินหลักสูตร โดยใช้ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ช่วยให้ ผ้ ูประเมินได้ เห็นจุด
แข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ ชดั เจน ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างมาก
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรโดยใช้ การสัมภาษณ์ควบคูก่ บั การตอบแบบสอบถาม ช่วยให้ ผ้ วู ิจยั
ได้ ข้อมูลในเชิ งลึกและเป็ นประโยชน์ มากยิ่งขึน้ สําหรั บใช้ ในการปรั บปรุ งและพัฒนา
หลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรในด้ านผลผลิต ควรจะทําการประเมินโดยการทดสอบความรู้ และ
ทักษะของนิสิตในแต่ละด้ านควบคูก่ บั การประเมินตนเอง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ ้น
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แบบสอบถาม เรื่ อง การประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
********************************
คําชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับ นี จ้ ัด ทํ า ขึ น้ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น และติ ด ตามผลหลัก สูต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อ
นําข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการปรับปรุ ง แก้ ไข หรื อพัฒนาหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยนและสังคม
แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2: ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร
ตอนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4: ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1: ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง  และตอบคําถามตามความเป็ นจริง
1. สถานภาพของท่าน
เพศ  ชาย
 หญิง
อายุ  20 – 25 ปี  26 – 30 ปี  31 – 35 ปี  36 - 40 ปี  41-50 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ..............................สาขา........................................
สถาบัน.........................................................ปี การศึกษา.............................................
วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท...........................สาขา..................................................
สถาบัน............................................................ปี การศึกษา.........................................
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก..............................สาขา..............................................
สถาบัน...........................................................ปี การศึกษา.........................................
3. เข้ าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ในปี การศึกษา....................................................................
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4. สถานภาพการประกอบอาชีพ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์
 หัวหน้ าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
 ผู้บริ หารสถานศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................................................................
5. เป้าหมายในการเข้ าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้ อ)
 เพื่อให้ ได้ ความรู้มากขึ ้น
 เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ จริงในงานที่รับผิดชอบ
 เพื่อมีโอกาสปรับเงินเดือนหรื อได้ รับการประเมินให้ มีตําแหน่งสูงขึ ้น
 อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................
6. ระยะเวลาที่ศกึ ษาจนสําเร็ จหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
 กําลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่......  ไม่เกิน 2 ป  2 - 2 ปี 6 เดือน
 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  3 ปี – 3 ปี 6 เดือน  3 ปี 6 เดือน– 4 ปี
 มากกว่า 4 ปี
 อื่น ๆ โปรดระบุ.......................ปี ..........เดือน
7. สาเหตุสาํ คัญที่ต้องใช้ เวลาศึกษาเกิน 3 ปี คือข้ อใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 สอบข้ อเขียนไม่ผา่ น
 ทําสารนิพนธ์ไม่เสร็จ
 อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................................
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ตอนที่ 2:
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ ประกอบของหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรศึกษา ที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. เป็ นผู้นําทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
2. เป็ นผู้นําทางการสอนและนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
3. เป็ นผู้นําทางการค้ นคว้ าวิจยั ทางวิทยาศาสตรศึกษา
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความหมายดังต่อไปนี ้

ความคิดเห็นต่ อวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ระดับความคิดเห็น
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก
กลาง
ที่สุด
ที่สุด

1. สื่อความหมายได้ ชดั เจน เข้ าใจง่าย
2. มีความสอดคล้ องต่อความต้ องการของผู้เรี ยน
3. มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของหน่วยงานที่ท่าน
ปฏิบตั งิ านอยู่
4. มีความสอดคล้ องกับความต้ องการทางสังคม
5. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้กว้ างขวางในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
6. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีลกั ษณะการเป็ นผู้นํา

2.2 โครงสร้ างของหลักสูตร
หลักสูตรฉบับพุทธศักราช 2545
1. จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่ วยกิต
หมวดวิชาพื ้นฐาน
8 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
28 หน่วยกิต
หมวดวิชาทางการศึกษา
4 หน่วยกิต
2. สารนิพนธ์
6 หน่ วยกิต
รวม
46 หน่ วยกิต

ห น้ า | 57
2.2.1 ความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตร
จากโครงสร้ างของหลักสูตรด้ านบนแบ่งเป็ น 3 หมวด คือ หมวดวิชาพื ้นฐาน หมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ และหมวดวิชาทางการศึกษา ท่านคิดว่าโครงสร้ างนี ้มีความเหมาะสมหรื อไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เพราะ..................................................................
2.2.2 ความเหมาะสมของจํานวนหน่ วยกิตในหลักสูตร
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้ างของ
หลักสูตร
โครงสร้ างของหลักสูตร
เหมาะ
สมแล้ ว
1. จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (46 หน่วยกิต)
2. จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาพื ้นฐาน(8 หน่วยกิต)
3. จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
(28 หน่วยกิต)
4. จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาทางการศึกษา
(4 หน่วยกิต)
5. จํานวนหน่วยกิตของสารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

มากไป ควร
ลดลงเป็ น
................

น้ อยไปควร
เพิ่ม
เป็ น…………
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ประเด็นที่พจิ ารณา

วษ 514 สารและสมบัตขิ องสาร (4 หน่วยกิต)
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้ น
การศึกษาสมบัติและประเภทของสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้ างและสมบัติของสาร แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอะตอมและระหว่างโมเลกุล การเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี
การประยุกต์ใช้ ในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้ อม ด้ วยระบบการเรี ยนการ
สอนแบบ Problem-based learning method
วษ 522 สิ่งมีชีวติ และการดํารงชีวติ (4 หน่วยกิต)
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้ น
การศึกษาเซลล์ โครงสร้ าง และการทํางานของโครงสร้ าง
ในระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ด้ วย
ระบบการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning
method

1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั งิ านใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั งิ านใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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2.3 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความหมายดังต่อไปนี ้ โดยที่ 5 หมายถึง มากที่สดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้ อย, 1
หมายถึง น้ อยที่สดุ
2.3 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร (ต่อ)
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

4

วษ 501 ระบบโลกศาสตร์ และเอกภพ (4 หน่วยกิต)
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ที่สมั พันธ์กนั ในระบบโลก ทังธรณี
้ ภาค อุทก
ภาค ชีวภาคและบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มี
ผลต่อสิง่ มีชีวิต ความรู้ทางด้ านดาราศาสตร์ เบื ้องต้ น
กําเนิดเอกภพและดาวฤกษ์ วิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์ ดวง
อาทิตย์ เทคนิคและกระบวนการสังเกตเทหวัตถุบนท้ องฟ้า
และปรากฏการณ์ตา่ งๆ การสํารวจอวกาศ ด้ วยระบบ
กาเรี ยนการสอนแบบ Problem-based learning method

ประเด็นที่พจิ ารณา
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การ
ประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

5

วษ 533 แรงและพลังงาน (4 หน่วยกิต)
พัฒนาความารู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นการศึกษา
ประเภทของแรงและความสมดุลทังในระบบมหภาค
้
และ
ระบบจุลภาค พลังงานรูปแบบต่างๆ ได้ แก่ พลังงานความ
ร้ อน พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานใน
ธรรมชาติ ฯลฯ ความสําคัญและประโยชน์ของการเปลี่ยน
รูปพลังงาน ผลการใช้ พลังงานต่อสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อม
ด้ วยระบบการเรี ยนการสอนแบบ Problem-based
learning method
วษ 561 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ 1 (1 หน่วยกิต)
ทดลองปฏิบตั ิการให้ เกิดทักษะการใช้ เครื่ องมือทางด้ าน
ชีววิทยาและชีวเคมีในระดับสูงโดยเป็ นการปฏิบตั ิที่
สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกับการศึกษาสิง่ แวดล้ อมใน
ท้ องถิ่น

ประเด็นที่พจิ ารณา
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การ
ประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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2.3 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร (ต่อ)
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
วษ 562 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ 2 (1 หน่วยกิต)
ทดลองปฏิบตั ิการให้ เกิดทักษะและกระบวนการทางเคมีใน
ระดับสูงและเป็ นการปฏิบตั ิที่สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยง
กับการศึกษาสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น

ประเด็นที่พจิ ารณา
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

วษ 561 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ 3 (1 หน่วยกิต)
ทดลองปฏิบตั ิการให้ เกิดทักษะการใช้ เครื่ องมือทางด้ าน
ฟิ สกิ ส์ในระดับสูงโดยเป็ นการปฏิบตั ิที่สามารถนําความรู้ไป
เชื่อมโยงกับการศึกษาสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น

1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การ
ประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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2.3 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร (ต่อ)
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
วษ 562 ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ 4 (1 หน่วยกิต)
ทดลองปฏิบตั ิการให้ เกิดทักษะในการใช้ เครื่ องมือทางด้ าน
ธรณีวิทยา และสิง่ แวดล้ อมที่สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยง
กับการศึกษาสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น

6
พฐ 501 พืน้ ฐานทางปรั ชญาของการศึกษา (2 หน่วย
กิต)
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบความคิดและหลักการทาง
ปรัชญา ความคิด ทางการศึกษาของนักปรัชญา นัก
การศึกษาและนักคิดคนสําคัญๆ ของไทย และต่างประเทศ
รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมปั จจุบนั โดยเน้ น
กระบวนการคิดและการนําปรัชญามาประยุกต์ในการจัด
การศึกษาไทย

ประเด็นที่พจิ ารณา
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การ
ประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ห น้ า | 63
2.3 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร (ต่อ)

7

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ประเด็นที่พจิ ารณา

พฐ 511 วิธีการวิจัยทางการศึกษา (3 หน่วยกิต)
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติการวิจยั ประเภทต่างๆ ขันตอนการ
้
วิจยั การเลือกปั ญหาในการวิจยั การค้ นคว้ าเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง ตัวแปรและสมมติฐาน เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การ
รวบรวมและการจัดกระทําข้ อมูลสถิติเพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การหาคุณภาพเครื่ องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้ อมูล การเขียนเค้ าโครงวิจยั
และรายงานการวิจยั
พฐ 531คอมพิวเตอร์ สาํ หรั บการศึกษาและวิจัย(2หน่วย
กิต) ศึกษาหลักการทํางานเบื ้องต้ นของคอมพิวเตอร์ การใช้
คอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การศึกษา ค้ นคว้ าและวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูปต่างๆ สําหรับการพิมพ์เอกสาร การบันทึกข้ อมูล
ตลอดจนการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เพื่อ
การศึกษาค้ นคว้ าและวิจยั

1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การ
ประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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2.3 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร (ต่อ)

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

8

กว 573 การประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์ (2 หน่วย
กิต)
สํารวจและวิเคราะห์จดุ ประสงค์ของการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ประเภทและชนิดของแบบทดสอบ การสร้ าง
และการใช้ แบบทดสอบให้ สมั พันธ์จดุ ประสงค์ของการเรี ยน
การสอน การใช้ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อสอบ
กว 511 ทฤษฎีและการปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตร (2
หน่วยกิต)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้ างมโนมติในวิชาวิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั
ฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร์

ประเด็นที่พจิ ารณา
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การ
ประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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2.3 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร (ต่อ)
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
วษ 502 สัมมนา (1 หน่วยกิต)
ทดลองปฏิบตั ิการให้ เกิดทักษะในการใช้ เครื่ องมือทางด้ าน
ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้ อมที่สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยง
กับการศึกษาสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น

ประเด็นที่พจิ ารณา
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1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั ของท่าน
3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม
วษ 688 สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
1. เนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
เป็ นการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ รายบุคคล เพื่อให้
2. เนื ้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานใน
ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
ปั จจุบนั ของท่าน
สามารถนําไปประยุกต์และบูรณาการเพื่อการเรี ยนการสอน 3. ความรู้ที่ได้ รับ
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
5. การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร
6. จํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสม

เกณฑ์ การ
ประเมิน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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2.3.1 ท่ านอยากให้ เพิ่มรายวิชาใดบ้ างในหลักสูตร
 แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์ บรู ณาการ
 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
 อื่น ๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................
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2.4 เนือ้ หารายวิชาของหลักสูตรโดยภาพรวม
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความหมายดังต่อไปนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้ อย, 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. สามารถนําไปใช้ กบั งานที่ท่านปฏิบตั อิ ยูไ่ ด้
3. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนําความรู้ไปใช้ พฒ
ั นาตนเองได้
4. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนําความรู้ไปใช้ พฒ
ั นาสังคมได้
5. มีความน่าสนใจ
6. เหมาะสมกับพื ้นฐานเดิมของผู้เรี ยน
7. แต่ละรายวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั
8. เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เรี ยน
9. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
10. ให้ โอกาสในการเลือกวิชาเรี ยนได้ ตามความสนใจและ
ความถนัด
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2.4.1 ท่ านคิดเห็นอย่ างไรกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความหมายดังต่อไปนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึ12
ง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้ อย, 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร
1. ผู้สอนแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
3. ผู้สอนเน้ นความรู้จะนําไปใช้
4. ผู้สอนกับผู้เรี ยนมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่
เสมอ
5. ผู้เรี ยนมีโอกาสศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
6. การเรี ยนการสอนช่วยให้ เห็นปั ญหาและแนวทางการค้ นคว้ าวิจยั
7. ผู้สอนเลือกใช้ อปุ กรณ์การสอนและสื่อการเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
เหมาะสม
8. การวัดผลสอดคล้ องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
9. ผู้สอนปรับปรุงวิธีสอนเพื่อให้ กระบวนการเรี ยนการสอนมี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
10. บรรยากาศการเรี ยนการสอนเป็ นกันเอง

ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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2.6 อุปกรณ์ การเรียนการสอน
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความหมายดังต่อไปนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้ อย, 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. ความเพียงพอของหนังสือเรี ยนกับจํานวนผู้เรี ยน
2. ความเหมาะสมของเนื ้อหาในหนังสือเรี ยนกับรายวิชาที่
เรี ยน
3. ความเพียงพอของอุปกรณ์ภาคปฏิบตั ิกบั จํานวนผู้เรี ยน
4. ความเพียงพอของวารสารกับจํานวนผู้เรี ยน
5. ความเหมาะสมของเนื ้อหาในวารสารกับรายวิชาที่เรี ยน
2.7 สถานที่เรี ยน
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความหมายดังต่อไปนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้ อย, 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หารายวิชาของหลักสูตร
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. ความเหมาะสมของห้ องเรี ยน
2. ความเหมาะสมของห้ องปฏิบตั กิ าร
3. ความเหมาะสมของห้ องพักนิสติ
4. ความเหมาะสมของห้ องรวบรวมหนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรี ยน

2.8 ข้ อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับหลักสูตร
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ตอนที่ 3:

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของผู้ตอบแบบสอบถาม

คําชีแ้ จง
กรุณาทําเครื่ องหมาย √ ในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับท่านเพียงช่องเดียว ตามคุณลักษณะ
แต่ละด้ านของท่านที่กําหนดให้ ตอ่ ไปนี ้
ลักษณะของบัณฑิต
1. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู้ความเข้ าใจหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตร์
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการศึกษา
1.3 มีความสามารถในการเขียนเอกสารประกอบการเรี ยน
1.4 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เพียงพอต่อการสอน
1.5 มีความรู้ในด้ านศึกษาศาสตร์ ที่เพียงพอต่อการสอน
1.6 มีความรู้ความสามารถทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ทํา
1.7 มีทกั ษะการใช้ อปุ กรณ์วิทยาศาสตร์
1.8 คิด สร้ างนวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
1.9 มีความสามารถในการเป็ นวิทยากรทางวิชาการ
1.10 มีความรู้หรื อให้ คําแนะนําผู้อื่นในการทําวิจยั
1.11 มีความรู้หรื อให้ คําแนะนําผู้อื่นในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
1.12 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาการของผู้เรี ยน
1.13 เลือกใช้ เครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
1.14 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
2. ด้ านการสอน
2.1 มีการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ
2.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ
2.3 เลือกใช้ วิธีการสอนต่างๆได้ เหมาะสมกับบทเรี ยน
2.4 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงคาวมคิดเห็น
2.5 ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนคิด
2.6 มีทกั ษะในการใช้ อปุ กรณ์วิทยาศาสตร์
2.7 สามารถจัดการชันเรี
้ ยนได้ เป็ นอย่างดี
2.8 ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนสรุปบทเรี ยนและมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
2.9 ประเมินผลการเรี ยนรู้หลากหลายและทุกครัง้ ที่ทําการสอนหรื อทํางาน

ระดับของความพึงพอใจ
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ลักษณะของบัณฑิต
3. ด้ านการวิจัย
3.1 มีการค้ นคว้ าและวางแผนการวิจยั ในชันเรี
้ ยนหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา
3.2 มีการทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนหรื อที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
3.2 มีการนําผลการวิจยั ของตนเองมาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ
3.2 มีการนําผลการวิจยั ของผู้อนื่ เองมาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ
3.3 มีการเผยแผ่ผลการวิจยั ไปยังผู้อื่น
4. ด้ านการเป็ นผู้นํา
4.1 มีความคิดริ เริ่มโครงการใหม่ๆ
4.2 สามารถจัดและดําเนินการโครงการต่างๆได้
4.3 สามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง
4.4 มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ ดี
4.5 มีความรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
4.6 มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง กล้ าแสดงออก หรื อแสดงความคิดเห็น
4.7 ยอมรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
4.8 มีความยุติธรรม เป็ นกลาง
4.9 เสียสละเวลาของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. ด้ านการพัฒนาตนเองและสังคม
5.1 ค้ นคว้ าหาความรู้ ใหม่ๆอยู่เสมอ
5.2 ติดตามข่าวสารทางด้ านการศึกษาอยูเ่ สมอ
5.3 เข้ าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้อยูเ่ สมอ
5.4 ให้ บริ การช่วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่ผ้ อู ื่น
5.5 แบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์การสอนและการทํางานกับผู้อื่น
5.6 เข้ าร่วม ช่วยเหลือกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

ระดับของความพึงพอใจ
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
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ลักษณะของบัณฑิต

ระดับของความพึงพอใจ
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
ที่สุด
กลาง

6. ด้ านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
6.1 ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบในการทํางาน
6.2 ความขยันหมัน่ เพียร อดทน สู้งาน
6.3 มีนํ ้าใจ และความเสียสละ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ เพื่อนร่วมงาน
6.4 มีระเบียบวินยั และปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยน
6.5 ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ในการทํางาน
6.6 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ตอนที่ 4:
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
  ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
[ผู้สมั ภาษณ์อธิบายเกี่ยวกับงานวิจยั ครัง้ นี ้ เกี่ยวกับ
(1) จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ครัง้ นี ้
(2) ข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูลและข้ อมูลที่ได้ มาจากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็ นความลับ
(3) เวลาที่จะใช้ ในการสัมภาษณ์ และผู้สมั ภาษณ์พดู คุยเรื่ องทัว่ ๆไปเพื่อสร้ างความคุ้นเคย]
ข้ อคําถาม
ข้ อ 1. จาก วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรศึกษา ที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. เป็ นผู้นําทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
2. เป็ นผู้นําทางการสอนและนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์
3. เป็ นผู้นําทางการค้ นคว้ าวิจยั ทางวิทยาศาสตรศึกษา
ท่านคิดว่าหลักสูตรนี ้สําเร็ จผลมากน้ อยเพียงใด อย่างไร
ข้ อ 2. จากโครงสร้ างของหลักสูตรฉบับพุทธศักราช 2545 ดังนี ้
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาพื ้นฐาน
8 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
28 หน่วยกิต
หมวดวิชาทางการศึกษา
4 หน่วยกิต
2. สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
46 หน่ วยกิต
ท่านคิดว่าโครงสร้ างของหลักสูตรด้ านบนแบ่งเป็ น 3 หมวด คือ หมวดวิชาพื ้นฐาน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
และหมวดวิชาทางการศึกษา ท่านคิดว่าโครงสร้ างนี ้มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
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ข้ อ 3. ท่านคิดว่าโครงสร้ างของหลักสูตรด้ านบน จํานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาและรวม เหมาะสม
หรื อไม่อย่างไร
ข้ อ 4. ในรายวิชาที่ทา่ นเป็ นผู้สอน
4.1 ท่านคิดว่าเนื ้อหารายวิชาสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรหรื อไม่อย่างไร
4.2 ท่านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างไร
4.3 ท่านวัดและประเมินผลอย่างไร
4.4 ท่านคิดว่าจํานวนหน่วยกิตกับเนื ้อหามีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
4.5 ท่านคิดว่านิสติ ความรู้ที่ได้ รับมากน้ อยเพียงใด
4.6 เนื ้อหารายวิชา นิสติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั งิ านหรื อไม่อย่างไร
ข้ อ 5. ปั ญหาหรื อความไม่สะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ทา่ นพบเจอมีอะไรบ้ าง อย่างไร
ข้ อ 6. จากปั ญหา ความไม่สะดวกที่พบ ท่านคิดว่าควรจะมีแนวทางแก้ ไขอย่างไรบ้ าง
ข้ อ 7. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
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หัวหน้ าโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวจรรยา ดาสา
2. วัน/เดือน/ปี เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2521
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 36/371 พฤกษา 12/1 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
e-mail: chan_yah@yahoo.com
4. ประวัตกิ ารทํางาน
ปี พ.ศ.
ตําแหน่ ง
2552
–
อาจารย์
ปั จจุบนั
2550-2552
อาจารย์
2544-2545
ฝึ กสอน
2544-2545
นักปฏิบตั กิ ารเคมี
(ฝึ กประสบการณ์)

สถานที่ทาํ งาน
ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
โรงแยกแก๊ สธรรมชาติระยอง บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.
การศึกษา/วุฒกิ ารศึกษา
2545 - 2550 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ปร.ด.) (วิทยาศาสตร์
ศึกษา)
วิชาเอกเคมี
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สถาบัน (ผู้ให้ ทุนการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ (ทุนโครงการผลิตนักวิจยั พัฒนาด้ านการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.) สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.))
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2544 - 2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
สอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
(ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูผ้ มู ีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
2540 - 2544 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วท.บ.)
สาขาเคมี
2537 – 2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
(ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูผ้ มู ีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
โรงเรี ยนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพฯ

6. หัวข้ อปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
Teaching and Learning Using Conceptual Change to Promote Grade 10 Student
Understanding and Numerical Problem Solving Skills in Stoichiometry

7. งานวิจัยที่สนใจ
1. การพัฒนาครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์ (เคมี) โดยบูรณาการความรู้ในเนื ้อหาเคมีผนวกวิธีสอน
(Pedagogical Chemistry Knowledge; PChK)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บทปฏิบตั กิ าร ส่งเสริ มความเข้ าใจและทักษะการแก้ โจทย์
ปั ญหาเคมี สําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
3. การพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการวิจยั
8. งานวิจัยตีพมิ พ์
งานวิจยั ตีพมิ พ์ ใน Journal
8.1 Dahsah, C, and Kruatong, T. (2010). Quantitative Chemistry Teaching and
Learning at the High School Level: A Case Study in Thailand. The International Journal of
Learning, 17(9), 45-59.

ห น้ า | 79
8.2 Coll, R.K, Dahsah, C., and Faikamta, C. (2010). The Influence of Educational
Context on Science Learning: A Cross-National Analysis of PISA. Research in Science and
Technological Education, 28(1), 3–24.
8.3 Kruatong, T, Dahsah, C., and Panijpan, B. (2009). A Hand - Held
Spectrofluorometer to Help Students Understand Excitation and Emission of Fluorescing
Solutions. The Chemical Educator, 15, 5-9.
8.4 Dahsah, C, Coll, R.K., Cowie, B., Sung-ong, S., Yutakom, N., Sanguanruang, S.
(2008). “Enhancing Grade 10 Thai Students’ Stoichiometry Understanding and Ability to
Solve the Problems via a Conceptual Change Perspectives.” Journal of Science and
Mathematics Education in Southeast Asia, 31(1), 1-43.
8.5 Dahsah, C. and Coll, R.K. (2008). Thai Grade 10 and 11 Students’ Understanding of
Stoichiometry and Related Concepts. International Journal of Science and Mathematics
Education, 6, 573- 600.
8.6 Dahsah, C. and Coll, R.K. (2007). Thai Grade 10 and 11 Students’ Conceptual
Understanding and Problem- Solving Ability in Stoichiometry. Research in Science and
Technological Education, 25(2), 227-241.
8.7 จรรยา ดาสา, สุดจิต สงวนเรื อง, สุนนั ท์ สังข์ออ่ ง, และนฤมล ยุตาคม. (2549). แนวคิด
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5. วิ ทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
เกี่ยวกับปริ มาณสัมพันธ์ของนักเรี ยนระดับชันมั
สังคมศาสตร์ , 27(2), 225-233.

9. บทความวิชาการตีพมิ พ์
9.1 หนังสือ
9.1.1 Coll, R.K, Jansoon, N., Dahsah, C., and Chairam, S. (2010). Fostering Teacher
Innovation in Chemistry Teaching in Thailand: Helping Thai Science Teachers Move Towards a
Learner-Centered Student Classroom. In M.V. Zuljan & Vogrinc, J. (Eds.), Faculitating Effective
Student Learning through Teacher Research and Innovation (pp. 193-224). Ljubljana: Littera
picta d.o.o.
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9.1.2 Dahsah, C., & Kruatong, T. (2009). Development of Environmental Education in
Thailand under the Philosophy of a Sufficiency Economy. In N. Taylor, et. al. (Eds.),
Environmental Education in context: An International perspective on the development of
environmental education (pp. 289 - 298). Rotterdam: Sense.
9.1.3 Dahsah, C., & Faikhamta, C. (2008). Science education in Thailand: Science
curriculum reform in transition. In R.K. Coll & N. Taylor (Eds.), Science education in context:
An international examination of the influence of context on science curricula development
and implementation (pp. 291-300). Rotterdam: Sense.

9.2 วารสาร/นิตยสาร วิชาการ
9.2.1 จรรยา ดาสา. (2553).เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับการแก้ ปัญหาเคมีคํานวณ. นิตยสาร
สสวท., 38 (167), 44 - 48.
9.2.2 จรรยา ดาสา. (2553). หลักการออกข้ อสอบแบบวินจั ฉัยตัวเลือก 2 ระดับ เพื่อประเมิน
แนวคิดของผู้เรี ยน (Two-Tier Diagnostic Test). นิตยสาร สสวท., 38 (164), 64-66.
9.2.3 จรรยา ดาสา. (2553). รูปแบบการเรี ยนรู้แบบ 7E (7E Learning Cycle). วารสารวิทยาลัย
การฝึ กหัดครู., 2 (1), 87-91.
9.2.4 จรรยา ดาสา. (2552). 15 เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นการเรี ยนเชิงรุก (15 Techniques
in Active Learning). นิตยสาร สสวท., 38 (163), 72 - 76.

10. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
2546 – 2551 - ทุนอุดหนุนและส่งเสริมปริ ญญานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท-เอก
ผู้วิจยั
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2552 - 2254
หัวหน้ า
โครงการ

- ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจยั ของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) โครงการวิจยั 2 ปี เรื่ อง “การพัฒนาความรู้บรู ณาการวิธีการสอนของ
ครูผ้ สู อนวิชาเคมี เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้เคมีคํานวณ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย”

11. รางวัลที่เคยได้ รับ
1 รางวัลต้ นกล้ าที่งอกงามแห่งการวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2554
2 Young Scholar’s Traveling Awards from International Conference of East-Asian
Science Education, Taipei, Taiwan, 2009
3 รางวัลปริ ญญานิพนธ์ชมเชย ระดับปริ ญญาเอก โดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2550
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นักวิจยั คนที่ 1
1. ชื่อ-นามสกุล นายณสรรค์ ผลโภค
2. วัน/เดือน/ปี เกิด 17 สิงหาคม 2496
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 675/4 ถนนพระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน 10330
4. ประวัตกิ ารทํางาน
ปี พ.ศ.
ตําแหน่ ง
2551 - ปั จจุบนั ผู้อํานวยการศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
มศว
2547 - 2551 หัวหน้ าภาควิชาฟิ สิกส์
2547 - 2551 รองประธานกรรมการศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
2537 - 2540 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์
2552 - ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก คณะกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
2552 - ปั จจุบนั กรรมการสํานักคอมพิวเตอร์

สถานที่ทาํ งาน
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

2550 - 2553

มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

2551 - 2553
2540 - 2550

ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร
ปร.ด. สาขาฟิ สกิ ส์
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร
กศ.ด. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร
วท.ม. สาขาฟิ สกิ ส์
ประธานกรรมการร่างหลักสูตร
ปร.ด. สาขาฟิ สกิ ส์

มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
มหาวิ ยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ รฒ
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
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5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.
2531
2527
2521
2517

การศึกษา/วุฒกิ ารศึกษา
Ph.D.(Physics : NMR), Kent State University,
M.A.(Physics), Kent State University,
วท.ม.(ฟิ สิกส์)
วท.บ.(ฟิ สิกส์)

สถาบัน (ผู้ให้ ทุนการศึกษา)
U.S.A.
U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. หัวข้ อปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
Phonphok, N. (1988). Effects of Anesthetic Membrane Solutions on Orientational Order in
Lecithin Bilayer Membranes: A Deuterium NMR Study. Doctoral Dissertation, Kent State
University, Ohio, USA.
Phonphok, N. (1978). Measurement of Dielectric Constant of some Nematic Liquid
Crystal at Various Frequencies in Magnetic Field. Master’s Thesis, Chulalongkorn university.
7. งานวิจัย
7.1 Chaninan Pruekpramool, Orvil L. White, Kusalin Musikul and Nason Phonphok. (2010).
Student Attitudes toward Science: The Case of Thai Upper Secondary School Non-science
Students , 17th Learning Conference on Learning, Hong Kong Institute of Education, 6-9 July.
7.2 S. Khongpugdee, J. Sukonthachat, N. Phonphok, and S. Sowathanapibul. (2008). A
Study of Conceptual Understanding in Basic Astronomy of Grade 9 and 10 Students in Rural
Areas of Thailand”, Thai Journal of Physics Series 4.
7.3 Chade Sirisawat, Nason Phonphok, Somchit Sawathanapaibul, and Rachun Boontima.
(2007). A Study of 3rd Level Students’ Learning Outcome From Robot Construction Activity by
Analysis of Student’s Picture Drawings. 1st International Conference on Science Education in the
Asia-Pacific, Thailand.
7.4 Suppadate Sujinnapram, Buncha Silskulsuk, and Nason Phonphok. (2006). Design and
Construction of a Device for Measuring Rotational Motion. 32nd Congress on Science and
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Technology of Thailand.
7.5 Jiraporn Pongsopa, Buncha Silskulsuk, and Nason Phonphok. (2004). A Design and
Construction of Flash Evaporation Apparatus. 30th Congress on Science and Technology of
Thailand.
7.6 ณสรรค์ ผลโภค กาญจนา ชูครุวงศ์ มนัส บุญประกอบ และพรรณี บุญประกอบ. (2543,
พฤศจิกายน). การปฏิรูปการศึกษาของประเทศอังกฤษ สิ่ งพิมพ์เผยแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ISBN: 974-241-149-2.
7.7 Buncha Silskulsuk, and Nason Phonphok. (2000). A Study of the RLC Circuit Through a
Differential Amplifier. 26th Congress on Science and Technology of Thailand.
7.8 Phonphok, N., Chidichimo, G., and Westerman; P. (1996). Deposition of Chloroform in
Phosphatidylcholine Membranes: a 2H – AND 31p – NMR Study, Chemistry and Physics of Lipids.
83: 25-37.
7.9 สมพูน ใจเข็มแข็ง บัญชา ศิลป์สกุลสุข และ ณสรรค์ ผลโภค. (2538). ผลของอัตราส่วนของรัศมี
ของขัวไฟฟ
้ ้ าและของความดันแก๊ สที่มีตอ่ ลักษณะเฉพาะของหลอดไกเกอร์ มลึ เลอร์ การประชุมวิ ชาการ
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 21.
7.10 ณสรรค์ ผลโภค นิรมล ปี ตะนีละผลิน และบัญชา ศิลป์สกุลสุข. (2536, กรกฎาคม).
พฤติกรรมเคออสของเพนดูลมั บิด. วารสารวิ ทยาศาสตร์ มศว. 9(2).
7.11 ณสรรค์ ผลโภค และกาญจนา พันธุมะผล. (2536, พฤศจิกายน-ธันวาคม). การจําลองการ
สลายตัวของสารรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ . วารสารวิ ทยาศาสตร์ สมาคมวิ ทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ฯ.
47(6).
7.12 โช สาลีฉนั ณสรรค์ ผลโภค บัญชา ศิลป์สกุลสุข และสวัสดิ์ ปานเนาว์.(2535). การออกแบบ
และส ร้ างเครื่ องเคลือบระบบสุญญากาศ การประชุมวิ ชาการวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 18.
7.13 N.Phonphok, P.W.Westerman, L.J.Lis, and P.J. Quinn. (1989, February). Kinematics of
the Main Phase Transition in Lipid Bilayer Membranes Containing n-Alkanols: A Time-Resolved XRay Diffraction Study. Journal of Colloid and Interface Science. 127(2).
7.14 P.W.Westerman, J.M.Pope, N.Phonphok, J.W.Doane, and D.W.Dubro. (1988). The
interaction on n-Alkanols with lipid bilayer membranes: a 2H-NMR study, Biochimica et
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Biophysica Acta. 939.
7.15 P.W.Westerman, J.M.Pope, N.Phonphok, J.W.Doane, and D.W.Dubro. (1988). The
interaction on n-Alkanols with lipid bilayer membranes: a 2H-NMR study, Biochimica et
Biophysica Acta. 939.
7.16 N.Phonphok, P.W.Westerman, J.M.Pope, J.W.Doane, and D.W.Dobro. (1988). The
interaction of alchohlos with lipid bilayers membranes Biophysical Journals. 53(498a).
7.17 P.W.Westerman, J.M.Pope, J.W.Doane and N.Phonphok. (1987). The interaction of
structurally related long-chain alcohols with phospholipids bilayers membranes. Biophysical
Journals. 51(154a)
7.18 N.Phonphok, S.Horvath, J.W.Doane, and P.W.Westerman. (1986). Anesthetics
interactions with bound water in model bilayer membranes. Biophysical Journals. 49(511a)
7.19 N.Phonphok, J.W.Doane, and P.W.Westerman 2H-NMR Studies of the action of
benzylalchohol on model lecitin and gramicidine/lecitin bilayer membranes. Biophysical Journals.
47(113a).
7.20 ณสรรค์ ผลโภค อนันตสิน เตชะกําพุช และเรื องศักดิ์ แก้ วหาญ. (2522). การวัดค่าคงที่ฉนวน
ของผลึกเหลวบางตัวด้ วยไมโครเวฟที่ความถี่ตา่ ง ๆ. การประชุมวิ ชาการวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ครัง้ ที ่ 2.
8. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
2552 – 2553

2552 - 2253
หัวหน้ าโครงการ
2551-2552
หัวหน้ าโครงการ

- ประสิทธิผลของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์การสอน
วิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย (The Effectiveness of a Cross-cultural
Experience in Science Teaching in Thailand: An Internship
Program) จากศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทริวโิ รฒ
- นวัตกรรมการศึกษาจากพี่สู่ น้ องและท้ องถิ่น (Science Project:
Educational Innovation from School to Local Community)
จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- การศึกษาโครงสร้ างผลึกและองค์ประกอบของพลอยมุกดาหาร
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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2542
หัวหน้ าโครงการ
2535
หัวหน้ าโครงการ
2533

- การศึกษาการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอังกฤษ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- การศึกษาพฤติกรรมเคออส ของเพนดูลมั บิด
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
- การสร้ างเครื่ องเคลือบระบบสุญญากาศ
จากคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

9. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
9.1 กลศาสตร์ 1 (ระดับบัณฑิตศึกษา), สํานักพิมพ์ SCIENCE CENTER, 2538
9.2 กลศาสตร์ 2 (ระดับบัณฑิตศึกษา), สํานักพิมพ์ SCIENCE CENTER, 2538
9.3 Nuclear Magnetic Resonance of Deuterium,วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว. 2532
9.4 คณิตศาสตร์ สําหรับฟิ สกิ ส์, ศูนย์เอกสาร มศว.บางเขน 2526
9.5 แม่เหล็กไฟฟ้าและฟิ สิกส์ยคุ ใหม่, ศูนย์เอกสาร มศว.บางเขน 2526
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นักวิจยั คนที่ 2
1. ชื่อ-นามสกุล นายธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
2. วัน/เดือน/ปี เกิด 3 พฤษภาคม พ.ศ.2523
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 34 หมู่ 3 ต.บางคู้ อ.วุ้ง จ.ลพบุรี 15150 e-mail: theerapong@swu.ac.th
4. ประวัตกิ ารทํางาน
ปี พ.ศ.
2552 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
อาจารย์

2546-2547

ฝึ กสอน

สถานที่ทาํ งาน
ศูน ย์ วิ ท ยาศาสตรศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
กรุงเทพฯ
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.
การศึกษา/วุฒกิ ารศึกษา
2547 - 2552 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
(วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา)
วิชาเอกฟิ สิกส์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สถาบัน (ผู้ให้ ทุนการศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
(ทุนโครงการผลิตนักวิจยั พัฒนาด้ านการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.) สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.))
2546 - 2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอน คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
(ทุนโครงการส่งเสริ มการผลิตครูผ้ มู ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.))
2542 - 2546 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาฟิ สิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
(ทุนโครงการส่งเสริ มการผลิตครูผ้ มู ี
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2539 – 2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.))
โรงเรี ยนพิบลู วิทยาลัย ลพบุรี

6. หัวข้ อปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
Enhancing Lower Secondary School Thai Students’ Understanding of Light: The Social
Constructivist Approach.
7. การศึกษาดูงาน การเข้ าร่ วมสัมมนา และการนําเสนอผลงานวิจัย
7.1 การศึกษา/ดูงาน
ศึกษาและวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา ปี การศึกษา 2549 ณ College of Education, The
University of Georgia, USA.
7.2 การเข้ าอบรม/สัมมนา/นําเสนอผลงาน
7.2.1 เข้ าร่วมสัมมนาในงานประชุมวิชาการ Southeastern Association for Science Teacher
Education (SASTE) 2006, Macon, Georgia, USA
7.2.2 เข้ าร่วมสัมมนาในงานประชุมวิชาการ Georgia Science Teachers Association Annual
Conference (GSTA) 2007, Athens, Georgia, USA
7.2.3 เข้ าร่วมสัมมนาในงานประชุมวิชาการ National Science Teachers Association National
Conference on Science Education (NSTA) 2007, St. Louis, Missouri, USA
7.2.4 เข้ าร่วมสัมมนาในงานประชุมวิชาการ The 33rd Congress on Science and Technology of
Thailand (STT.33) 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.
7.2.5 เข้ าร่วมสัมมนาในงานประชุมวิชาการ The Australasian Science Education Research
Association (ASERA) 2008, Brisbane, Australia
7.2.5 เข้ าร่วมสัมมนาในงานประชุมวิชาการ The Asian Conference on Education (ACE)
2010, Osaka, Japan

ห น้ า | 89
8. งานวิจัยที่สนใจ
1. การพัฒนาครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการความรู้ในเนื ้อหาเคมีผนวกวิธีสอน (Pedagogical
Content Knowledge)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องแสง ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
3. การพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการวิจยั

9. งานวิจัยตีพมิ พ์
9.1 งานวิจัยตีพมิ พ์ ใน Journal
9.1.1 ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้ า. (2552). การศึกษาสภาพการเรี ยนการสอน
แนวคิดเรื่ อง แสง ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสาร
วิ จยั มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . 14 (4): 297-309.
9.1.2 ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้ า. (2552). การสํารวจมโนมติเรื่ องแสงของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิ จยั มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ฉบับ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . 14 (4): 310-322.
10. บทความวิชาการตีพมิ พ์
10.1 วารสาร/นิตยสาร วิชาการ
ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ . (2553).เรื่ องของสี., 39 (169), 42 - 44.

11. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
2548 – 2552 - ทุนอุดหนุนและส่งเสริ มปริ ญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก
ผู้วิจยั
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 - 2253 - ทุนวิจยั เงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ อง “การสํารวจความต้ องการ
หัวหน้ า
ศึกษา ต่อในสาขา การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ”
โครงการ
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นักวิจยั คนที่ 3
1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมปรารถนา วงศ์บญ
ุ หนัก
2. วัน/เดือน/ปี เกิด 29 ธันวาคม 2506
3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ านเลขที่ 201/182 ต.ท้ ายบ้ านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
4. ประวัตกิ ารทํางาน
ปี พ.ศ.
ตําแหน่ ง
2550 - ปั จจุบนั ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้
2543
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2541
อาจารย์ประจําภาควิชา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
คณะวิทยาศาสตร์
2530
ครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์ /
ผู้ช่วยฝ่ ายวิชาการ
2529
ครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์

สถานที่ทาํ งาน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุงเทพ ฯ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุงเทพ ฯ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุงเทพ ฯ

โรงเรี ยนเซนโยเซฟ บางนา
โรงเรี ยนซางตาครูสคอนเวนท์ กรุงเทพ ฯ

5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.
2541
2537
2529

การศึกษา/วุฒกิ ารศึกษา
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป)

สถาบัน (ผู้ให้ ทุนการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา

6. หัวข้ อปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
การพัฒนนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ องปรากฎการณ์คลื่น สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย
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7. การศึกษาดูงาน การเข้ าร่ วมสัมมนา และการนําเสนอผลงานวิจัย
7.1 การศึกษา/ดูงาน
7.1.1 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้ างสื่อ Multimedia ปี การศึกษา 2543 ณ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
7.1.2 ฝึ กอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2545 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
7.1.3 เสริ มสร้ างประสบการณ์การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2547 ณ National Institute
of Education, Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
7.1.4 เสริ มสร้ างประสบการณ์การเรี ยนการสอน 2550 วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2550
ณ INDIANA UNIVERSITY, และ WISCONSIN University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
7.1.5 เสริ มสร้ างประสบการณ์การจัดการศึกษา ปี การศึกษา 2552 ณ ประเทสสวิสเซอแลนด์
7.1.6 การศึกษาดูงานการจัดการทางวัฒนธรรมภาคปฏิบตั กิ าร ปี การศึกษา 2553 ประเทศญี่ปนุ่
7.2 การเข้ าอบรม/สัมมนา/นําเสนอผลงาน
การเข้ ารับการอบรมผู้บริ หารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นบม รุ่นที่ 20) ศึกาดูงานการจัดการศึกษาประเทสสวิสเซอร์ แลนด์

8. งานวิจัยที่สนใจ
งานวิจยั ด้ านการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ / กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สง่ เสริ มการเรี ยนรู้
สําหรับผู้เรี ยน
9. งานวิจัย
9.1 สมจิต สวธนไพบูลย์; ละเอียด รักเผ่า; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และอาภาพร สิงหราช.
(2550) การวัดและประเมิ นผลรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ. ชุดโครงการวิจยั และพัฒนา
หลักสูตรและการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
9.2 สมจิต สวธนไพบูลย์; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; ละเอียด รักเผ่า; และอาภาพร สิงหราช.
(2550) การวัดและประเมิ นผลตามสภาพจริ ง. ชุดโครงการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ . กรุงเทพฯ: ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
9.3 สมจิต สวธนไพบูลย์; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และอาภาพร สิงหราช. (2550). การวิ จยั และ
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พัฒนาหลักสูตรวิ ทยาศาสตร์ แบบบูรณาการ. ชุดโครงการวิจยั และพัฒาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ . กรุงเทพฯ: ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
9.4 สมจิต สวธนไพบูลย์; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; สุรชาต ทินานนท์; นนทภัทร ทินานนท์; พงษ์
ศักดิ์ แพงคําอ้ วน; และพิสทิ ธิ์ โพธิสทุ ธิ์. (2550). การวิ จยั และพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แบบเครื อข่ายสถานศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
9.5 ทิพวรรณ เดชสงค์; ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส; และสมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก. (2551). การพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื ่อง โครงสร้างอะตอมสําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที4่ . ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(เคมี). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
9.4 อรอนงค์ ฟ้าคนอง; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และธานินทร์ ปั ญญาวัฒนากุล. (2549). การ
พัฒนาชุดกิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์ เรื ่อง ระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อมสําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที ่ 3. ปริ ญญานิพนธ์
กศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
9.5 อิ่มทอง ปั ญญา; ณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์; และสมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก. (2549). การพัฒนา
แผนการจัดการเรี ยนรู้สิ่งแวดล้อม เรื ่อง ชุมชนของเรา สําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที ่ 3 โรงเรี ยนจุฬาภรณราช
วิ ทยาลัย. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ.
9.6 ประภาพร แก้ วสุกใส; สุภาภรณ์ ศิริโสภณา; และสมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก. (2549). การศึกษาเพือ่ หา
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ องครักษ์ . ปริ ญญานิพนธ์ วท.ม (วิทยา
ศาสตรสิง่ แวดล้ อม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
9.7 สุมาลี วิณวันก์; ณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์; และสมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก. (2548). การสร้างหนงสือ
อ่านเพิ่มเติ มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ เรื ่อง พืชสมุนไพรทีน่ ่ารู้. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
9.8 ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และทรรศนียา ศักดิด์ .ี (2548). การพัฒนา
ชุดกิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์ เรื ่อง ระบบของร่ างกาย สําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที ่ 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(วิทยา
ศาสตรศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
9.9 อัมพร กรุดวงษ์ ; ณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์; และสมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก. (2548). การพัฒนาบท
ปฏิ บตั ิ การวิ ทยาศาสตร์ เรื ่อง พลังงานความร้อน สําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที ่ 4 จังหวัดนครปฐม. ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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9.10 ศศิธร บุญภาพ; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์. (2548). การพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต เรื ่องแสงเชิ งฟิ สิ กส์ สําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที ่ 4.
ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม(วิทยาศาสตรศึกษา) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
9.11 นพพร เสนีย์คปุ ต์; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และสนอง ทองปาน. (2547). การพัฒนาชุดทดลอง
วิ ทยาศาสตร์ เรื ่อง โมเมนตัมและการชนใน 1มิ ติ สําหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(วิทยาศาสตรศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
9.12 สุดี คมประพันธ์; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และธานินทร์ ปั ญญาวัฒนากุล. (2547). การ
พัฒนาชุดกิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์ สาระที ่ 1 เรื ่อง สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สําหรับนักเรี ยนช่วงชัน้ ที ่
3. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
9.13 พรยมล บัวคีรี; สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก; และกัลยา เล็กสกุล. (2546). การพัฒนาบท
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบัตขิ องสาร สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(วิทยาศาสตรศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.

10. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
2547
- การวิจยั และพัฒนาชุดฝึ กอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.)
2547
- การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมชุดฝึ กทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ แบบ
หลากหลายภาษาสูเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT/IT)
ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.)
2548
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์กระบวนการเรี ยนรู้ของหลักสูตร กศ.ม สาขาวิทยา
ศาสตรศึกษา แผน ข ทุนงบเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
11. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
11.1 หนังสือตํารา
11.1.1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั สิง่ แวดล้ อม (2543)
11.1.2 คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ (2543)
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11.1.3 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์ : การสอนแบบบูรณการ
(2546)
11.1.4 การพัฒนาทักษะการสร้ างเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
(2546)
11.2 บทความ
11.2.1 การสร้ างแบบประเมินเครื่ องมือ/ ตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรี ยนการสอนและการหา
ประสิทธิภาพสื่อ การเรี ยนการสอน (2544)
11.2.2 ที่มาของปั ญหา :โครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน (2544)
11.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ “ เทคนิควิธีในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ”(2545)
11.2.4 กิจกรรมเยาวชนในโรงเรี ยน : ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์(2545)

