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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Research Methods in Education
Assessment in Science Education
Creativity in Science
Current Issues in Science Education
Development of Teaching & Learning Biology
Development of Teaching & Learning Science
Environmental Education for School
Field Exp: Stud.Teach.& Class.Action Research
Field Experiences: Student Teach.in Science I
Field Experiences: Student Teaching
Field Experiences:Student Teach.in Science II
History & Nature of Science
Learning Management in Biology
Method Teach Science Tech Second Level
Methods ofTeaching Science at the Sec.Level
Methods ofTeaching Science at the Secon.Level
Nature of Science
Practicum I
Practicum II
Practicum in Science Teaching Skills
Practicum in Teaching Science
Readings in Contemporary Science Ed. Issue
Research Design in Science Education
Research in Science Education
Research Studies in Science Education
Science Curriculum
Science Learn.Manag.at the Secondary Level
Seminar
Special Problems
Specific Practicum in Science Teaching II
Theory into Practice for Science Education
Thesis
Thinking Skills in Teaching Science
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551

การพลฒนาการรมว
ข ท
ว ยาศาสตรยใ นเยาวชนและชชมชนผนานกระบวนการละคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสตานลก งานกองทชนสนลบสนชนการววจย
ล

ปป 2551-2552 การตวด ตามผลการอบรมครมวท
ว ยาศาสตรยโดยหลลก สมต รกลางหลลก สมต รทชช 1 จลงหวลด กาญจนบชร ช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทชนจากสถาบลนสนงเสรวม
การสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช
ปป 2551-2552 การตวด ตามผลการอบรมครมวท
ว ยาศาสตรยโดยหลลก สมต รกลางหลลก สมต รทชช 1 จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช
ปป 2551-2552 การตวด ตามผลการอบรมครมวท
ว ยาศาสตรยโดยหลลก สมต รกลางหลลก สมต รทชช 1 จลงหวลด อชบลราชธานช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทชนจากสถาบลนสนง
เสรวมการสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช
ปป 2551-2552 การตวด ตามผลการอบรมครมวท
ว ยาศาสตรยโดยหลลก สมต รกลางหลลก สมต รทชช 2 จลงหวลด กาญจนบชร ช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทชนจากสถาบลนสนงเสรวม
การสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช (สสวท.)
ปป 2551-2552 การตวด ตามผลการอบรมครมวท
ว ยาศาสตรยโดยหลลก สมต รกลางหลลก สมต รทชช 2 จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสถาบลนสนงเสรวมการสอน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช (สสวท.)
ปป 2551-2552 การตวด ตามผลการอบรมครมวท
ว ยาศาสตรยโดยหลลก สมต รกลางหลลก สมต รทชช 2 จลงหวลด อชบลราชธานช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทชนจากสถาบลนสนง
เสรวมการสอนววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช (สสวท.)
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ปป 2553-2554 The Promotion of Understanding of Nature of Science and Its Instruction by Science Apprenticeship ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจาก
คณะศศก ษาศาสตรย มก.
ปป 2554
การพลฒนามชมมองธรรมชาตวของววทยาศาสตรยส าต หรลบครมวท
ว ยาศาสตรยประจตาการผนานการววเคราะหยบน
ล ทศก ภาคสนามของนลก ววทยาศาสตรยปฏวบต
ล ก
ว าร ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนสนวนตลว
ปป 2554
สมรรถนะดขานการใชขไ อซชทช การใชขงานไอซชทเช พชอ
ช วลต ถชประสงคยส ว
น นตลวและววชาชชพ และความทขาทายของนวส ต
ว ฝฝก ประสบการณยวช
ว าชชพ ครมส าขาววชาการ
สอนคณวต ศาสตรยและววทยาศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากศมนยยฝก
ฝ ประสบการณยวช
ว าชชพ ศศก ษาศาสตรย คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การพลฒนามชมมองธรรมชาตวส าต หรลบววทยาศาสตรยของครมก อ
น นประจตาการผนานการฝฝก งานววทยาศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากภาคววชาการ
ศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การววจย
ล ประเมวนหลลก สมต รการผลวต ครม 5 ปป คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากคณะศศก ษาศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555
การพลฒนาโปรแกรมเพชอ
ช สนงเสรวมสมรรถนะ ดขานความรมค
ข วามสามารถในการสอนเนชอ
ร หาววชาเฉพาะของนวส ต
ว นลก ศศก ษาฝฝก ประสบการณยวช
ว าชชพครม ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555
การพลฒนาโมเดลเชวงสาเหตชพ ฤตวก รรมเพชอ
ช สวงช แวดลขอมของนลก เรชยนระดลบมลธยมศศก ษาตอนปลาย: การววเคราะหยก ลชม
น พหช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชน
จากทชนสนวนตลว
ปป 2556
การทดสอบความไมนแปรเปลชย
ช นของโมเดลเชวงสาเหตชส มรรถนะดขานการใชขไ อซชทใ
ช นการจลด การเรชยนรมข
ข องครมวท
ว ยาศาสตรย: การศศก ษาเปรชยบเทชยบนานา
ชาตว SITES2006 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากภาคววชาการศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556
การประเมวนโครงการการพลฒนาครม ผมบ
ข รวหารสถานศศก ษา และศศก ษานวเทศกยของสตานลก งานเขตพชน
ร ทชก
ช ารศศก ษาประถมศศก ษาปทชมธานช เขต 1 โดยใชข
กระบวนการสรขางระบบพชเช ลชย
ร ง Coaching and Mentoring ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสตานลก งานเขตพชน
ร ทชก
ช ารศศก ษาประถมศศก ษาปทชมธานช เขต 1
ปป 2556
การพลฒนาครม ผมบ
ข รวหารสถานศศก ษา และศศก ษานวเทศกย สลงกลด สตานลก งานเขตพชน
ร ทชก
ช ารศศก ษาประถมศศก ษาปทชมธานช เขต 2 โดยใชขก ระบวนการสรขางระบบ
พชเช ลชย
ร ง Coaching and Mentoring ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสตานลก งานเขตพชน
ร ทชก
ช ารศศก ษาประถมศศก ษา ปทชมธานชเขต 2
ปป 2556
การพลฒนาครม ผมบ
ข รวหารสถานศศก ษา และศศก ษานวเทศกยของสตานลก งานเขตพชน
ร ทชก
ช ารศศก ษาประถมศศก ษาปทชมธานช เขต 1โดยใชขก ระบวนการสรขางระบบพชช
เลชย
ร ง Coaching and Mentoring ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสตานลก งานเขตพชน
ร ทชก
ช ารศศก ษาประถมศศก ษาปทชมธานช เขต 1
ปป 2556
ปปจจลยดขานนลก เรชยนและครมทส
ช งน ผลตนอคะแนนผลสลมฤทธวว
ธ ช
ว าชชวววทยาโครงการทดสอบนานาชาตว TIMSS 2011 ในประเทศไทยและประเทศทชไ
ช ดขคะแนน
สมงสชด หขาอลนดลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 ปปจจลยดขานผมเข รชยนและโรงเรชยนทชส
ช งน ผลตนอผลสลมฤทธวท
ธ างการเรชยนววทยาศาสตรยใ นโครงการทดสอบนานาชาตว TIMSS 2011 ของนลก เรชยนในภมมภ
ว าค
อาเซชยนและเอเซชยตะวลนออก:ววเคราะหยพ หชร ะดลบและการศศก ษาเปรชยบเทชยบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสตานลก งานกองทชนสนลบสนชนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2557-2558 โมเดลเชวงสาเหตชก ารสอนแบบสชบเสาะหาความรมใ
ข นประเทศทชม
ช ผ
ช ลสลมฤทธวว
ธ ท
ว ยาศาสตรยส งม ในโครงการ TIMSS 2011 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชน
จากโครงการสนลบสนชนและสนงเสรวมการววจย
ล กลชม
น ววจย
ล คณะศศก ษาศาสตรย
ปป 2558-2559 การศศก ษาชชวจรวยธรรมของนวส ต
ว /นลก ศศก ษาสาขาการสอนววทยาศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากโครงการหลลก สมต ร ศษ.ม. สาขาววทยา
ศาสตรยศ ก
ศ ษา ภาคพวเศษ
ปป 2559
การพลฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสรขางพหชร ะดลบการสรขางจวต สตานศก ในการอนชร ก
ล ษยพน
ล ธชก รรมพชชของนลก เรชยนทชเช ขขารนวมกวจกรรม
สวนพฤกษศาสตรยโรงเรชยนในโครงการอนชร ก
ล ษยพน
ล ธชก รรมพชชอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว สมเดดจพระเทพรลต นราชสชด าฯ สยามบรมราชกชมารช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.
ปป 2560-2563 STEM for 2TV (Science, Technology, Engineering, and Mathematics for Taiwan, Thailand, and Vietnam): A Joint Adventure in
Science Education Research and Practice (STEM2TV) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากMinistry of Science and Technology, Taiwanese Government
ปป 2560-2561 การสรขางและทดสอบความตรงของโมเดลเชวงสาเหตชของการมชส ว
น นรนวมในชลน
ร เรชยนววทยาศาสตรยของนลก เรชยนระดลบชลน
ร มลธยมศศก ษาตอนปลายของ
ประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนสนลบสนชนการววจย
ล สตาหรลบอาจารยยและบชคลากร คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Pongprapan Pongsophon, "สอนววทยาศาสตรยอยนางทชว
ช ท
ว ยาศาสตรยเปปน ", วารสารววทยาศาสตรย 63 (1) (2009) 84-89
- อาทวต ยา จวต รยเอชอ
ร เฟฟอ
ฟ , Sombun Techapinyawat, Pongprapan Pongsophon, suradet sritha, "การสตารวจแนวควด กนอนเรชยนในเรชอ
ช งการตอบสนองของพชชของ
นลก เรชยนชลน
ร มลธยมศศก ษาปปทช 6", วารสารสงขลานครวนทรย ฉบลบสลงคมศาสตรยและมนชษยศาสตรย 16 (4) (2010) 629-642
- Pongprapan Pongsophon, "Socio-Cultural Perspective of Teaching and Learning Science: A Case Study of Teaching Theory of Evolution in
Buddhist, Christian, and Islamic Society", วารสารววทยาศาสตรย มศว. 29 (1) (2013) 165-183
- Pongprapan Pongsophon, "The Effect of Selected Higher-Order Human Values and Environmental Knowledge on Thai High School Students’
Environmental Attitude", วารสารววธว
ช ท
ว ยาการววจย
ล 26 (2) (2013)
- Pongprapan Pongsophon, "A Multilevel Analysis of Factors Affecting Thai Students’ Science Performance on TIMSS 2011", วารสารววธว
ช ท
ว ยาการววจย
ล
27 (1) (2014) 49-80
- Naruemon Yutakom, SIRIPORN THIPKONG, Shiepsumon Rungsayatorn, Pongprapan Pongsophon, Chanisvara Lertamornpong, Pattarawat
Jeerapattanatorn, อาจารยยณฐ
ล ประภา เศรษฐกสววท
ว ยย, "Professional development program to enhance pre-service teacher’s pedagogical content
knowledge", Kasetsart Journal of Social Sciences 37 (3) (2016) 306-318
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- กอบววทยย พวร ย
ว ะวลฒนย, Pongprapan Pongsophon, Pattanee Jantrarotai, "Multiple-Case Studies: Perceptions of Lower Secondary School Science
Teachers in regard to Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) and Teaching Practices in Opportunity Expansion Schools", วารสาร
หนนวยววจย
ล ววทยาศาสตรย เทคโนโลยชและสวงช แวดลขอมเพชอ
ช การเรชยนรมข 8 (1) (2017) 141-171
- นางสาว อรรลมภา คตานมอเนก, Pongprapan Pongsophon, Uraiwan Arunyawat, "High School Students’ Sensitivity and Judgement on the Issue of
Modern Biotechnology", วารสารหนนวยววจย
ล ววทยาศาสตรย เทคโนโลยช และสวงช แวดลขอมเพชอ
ช การเรชยนรมข 9 (1) (2018) 60-75
- Pongprapan Pongsophon, "The Inculcation of Moral Obligation to Conserve Plant Genetics Resource under Botanic Garden in School Program,
Plant Genetics Conservation Program, the Royal Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn: Theory Building and Testing", วารสารการววจย
ล
สลงคมศาสตรย 10 (1) (2018) 35-50
- ธนวก า วศวนยานชวฒ
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