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ปร.ด. (ววทยาศาสตรศศก ษา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2553
วท.บ. (ชจวววทยา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2547
ประกาศนจยบลต รบลณฑวต ววชาชจพ ครมวท
ว ยาศาสตรย, มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2548

ส าขาเชจย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การพลฒนาววชาชจพ ครม (Teacher Professional Development), การสชบเสาะหาความรมท
ข างววทยาศาสตรย (Scientific Inquiry), สวงช แวด
ลขอมศศก ษา (Environmental Education), การววจย
ล ปฏวบต
ล ก
ว ารในชลน
ช เรจยน (Classroom Action Research), การจลด การเรจยนรมช
ข ว
จ ววทยา
(Teaching and learning biology), สะเตตมศศก ษา (STEM education)

งานส อน
Assessment in Science Education
Environmental Education for School
Field Exp: Stud.Teach.& Class.Action Research
Field Experien.Observa.& Participa.in School
Field Experiences: Student Teach.in Science I
Field Experiences:Student Teach.in Science II
Practicum in Teaching Science
Readings in Contemporary Science Ed. Issue
Research in Science Education
Research Studies in Science Education
Science & Technology Education & Society
Science Classroon Action Research
Science Process Skills
Seminar
Special Problems
Specific Practicum in Science Teaching I
Specific Practicum in Science Teaching II
Specific Practicum in Teaching Science I
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2555
การศศก ษาจวต สตานศก ในการอนนร ก
ล ษยทรลพ ยากรธรรมชาตวของนวส ต
ว ครมใ นเชวงความตระหนลก และการปฏวบต
ล ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากภาคววชาการ
ศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 การสนงเสรวมความเขขาใจและการปฏวบต
ล เว กจย
ช วกลบการจลด การเรจยนรมแ
ข บบสชบเสาะหาความรมข
ข องนวส ต
ว ฝฝก สอนดขวยโปรแกรมการววจย
ล เชวงปฏวบต
ล ก
ว ารแบบ
รนวมมชอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากภาคววชาการศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2559 การพลฒนารายววชาการววจย
ล ปฏวบต
ล ก
ว ารเพชอ
ช สนงเสรวมความสามารถทตาววจย
ล ปฏวบต
ล ก
ว ารในชลน
ช เรจยนของนวส ต
ว ครมวท
ว ยาศาสตรย โครงการ สควค. ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2557-2559 การพลฒนารายววชาการววจย
ล ปฏวบต
ล ก
ว ารเพชอ
ช สนงเสรวมความสามารถทตาววจย
ล ปฏวบต
ล ก
ว ารในชลน
ช เรจยนของนวส ต
ว ครมวท
ว ยาศาสตรย โครงการ สควค. ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 การพลฒนาการปฏวบต
ล ก
ว ารสอนของนวส ต
ว ครมวท
ว ยาศาสตรยใ นการบมร ณาการวลด และประเมวนผลการรมว
ข ท
ว ยาศาสตรยต ามแนว PISA ในหของเรจยนดขวยการ
ววจย
ล ปฏวบต
ล ก
ว าร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากโครงการสนงเสรวมการผลวต ครมทม
ชจ ค
จ วามสามารถพวเศษทางววทยาศาสตรยและคณวต ศาสตรย (สควค.) ศมนยยมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
ปป 2560
การศศก ษาเปรจยบเทจยบความมลน
ช ใจ มนมมอง และความเขขาใจในการจลด การเรจยนรมแ
ข บบสชบเสาะหาความรมข
ข องนวส ต
ว ครมวท
ว ยาศาสตรยใ นประเทศไทยและ
สหรลฐอเมรวก า ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากthe J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB)
ปป 2560
การศศก ษาผลของการจลด การเรจยนรมรข ายววชานวเวศววทยาทจเช นขนการทตาววจย
ล ตนอเจตคตวทางววทยาศาสตรย ทลก ษะการววจย
ล และเจตคตวตอ
น ววทยาศาสตรยของนวส ต
ว
คณะววทยาศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนวนตลว
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 ทนนจากMinistry of Science and Technology, Taiwanese Government
ปป 2560-2561 การสรขางและทดสอบความตรงของโมเดลเชวงสาเหตนของการมจส ว
น นรนวมในชลน
ช เรจยนววทยาศาสตรยของนลก เรจยนระดลบชลน
ช มลธยมศศก ษาตอนปลายของ
ประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนลบสนนนการววจย
ล สตาหรลบอาจารยยและบนคลากร คณะศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Jeerawan Ketsing, Vantipa Roadrangka, "A study of teaching ecology in lower secondary schools under the project for extension of education
opportunity in Bangkok", วารสารววจย
ล มข. 13 (11) (2008) 1332-1344
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- Jeerawan Ketsing, "Inquiry-based Instruction for Science Teaching", วารสารมนนษยศาสตรยและสลงคมศาสตรย มหาววทยาลลยมหาสารคาม 30 (1) (2011)
84-105
- Jeerawan Ketsing, CHANON CHUNTRA, Shiepsumon Rungsayatorn, "Thailand Education Network", วารสารศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 26 (2) (2011)
95-108
- Jeerawan Ketsing, "Action Research : A New Approach for Teacher Professional Development", ศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 27 (3) (2012) 65-77
- พอรวนทรย พมนพนก ธนพลฒนย, Jeerawan Ketsing, Surin Peyachoknakul, "12th Graders’ Gene and Chromosome Concepts after Learning the Concepts
through Constructivist Approach in Combining with Analogy Technique", วารสารศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 28 (1) (2013)
- Jeerawan Ketsing, ณลฐพงศย แตงเพตชรย, Boongeua Vajarasathira, "The Development of Grade 11 Students’ Conceptions of Neurons by Brain-based
Learning", วารสารศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 29 (2) (2014) 63-78
- กฤษฎา ปปญญาวลน, Jeerawan Ketsing, Apichart Pattanapokratana, "Upper Elementary Students’ Learning Achievement and Environmental
Consciousness on Electricity Conservation", วารสารหนนวยววจย
ล ววทยาศาสตรย เทคโนโลยจ และสวงช แวดลขอมเพชอ
ช การเรจยนรมข 7 (2) (2016) 349-362
- Jeerawan Ketsing, "Environmental Education Course for Improving Pre-service Science Teachers’ Environmental Attitudes and Behaviors",
วารสารสงขลานครวนทรย ฉบลบสลงคมศาสตรยและมนนษยศาสตรย 22 (2) (2016) 213-252
- สวร น
ว ช
น เขตมคง, Jeerawan Ketsing, Teerasak E-kobon, "Good Teaching Practices in Inquiry-based Learning for Developing Grade 11th Students’
Scientific Reasoning Ability", วารสารมนนษยศาสตรยและสลงคมศาสตรย มหาววทยาลลยมหาสารคาม 36 (พวเศษ) (2017) 77-87
- ชนตม
ว า ววชย
ล ดวษฐ, ววไ ลวรรณ ทรงศวล ปป, Jeerawan Ketsing, Chatree Faikhamta, "Qualitative Research in Science Education", ศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 32 (3)
(2017) 114-119
- ธนวก า วศวนยานนวฒ
ล นย, Jeerawan Ketsing, Pongprapan Pongsophon, Nattaporn Chattham, "Current State, Problem, Need and Readiness for STEM
education in Islamic Private Schools", วารสารศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย ววทยาเขตปปต ตานจ 30 (1) (2019) 96-109
- ธลญวรลต นย ปปน
ป ทอง, วจยะวลฒนย ใจตรง, Jeerawan Ketsing, "A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ PRIOR
EXPERIENCE ON SCIENCE LEARNING AND THEIR SELF-EFFICACY BELIEF ON INQUIRY-BASED LEARNING", วารสารศศก ษาศาสตรย
มหาววทยาลลยนเรศวร 22 (1) (2020) 72-83
ระดลบนานาชาตว
- Jeerawan Ketsing, Vantipa Roadrangka, "A Case Study of Science Teachers' Understanding and Practice of Inquiry-Based Instruction", ววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาสลงคมศาสตรย 31 (1) (2010) 1-16
- Jeerawan Ketsing, "Preservice Science Teachers’ Environmental Attitudes and Behaviors", ววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาสลงคมศาสตรย 36 (2) (2015)
297-307
- Jeerawan Ketsing, "Preservice Science Teachers’ Challenges in Doing Classroom Action Research and Learning Activities to Cope with the
Challenges", Kasetsart Journal of Social Sciences 38 (1) (2017) 457-469
- Chatree Faikhamta, Jeerawan Ketsing, AKARAT Tanak, ดร.สนทธวด า จตารลส , "Science teacher education in Thailand: a challenging journey",
Asia-Pacific Science Education 4 (3) (2018) 1-18
- Jeerawan Ketsing, Chatree Faikhamta, Prof.Dr.Noriyuki Inoue, "Good Teaching Practices in an Action Research Course for Promoting
Pre-service Science Teachers’ Research Ability for Improving Their Teaching Practices", Kasetsart Journal of Social Sciences 40 (2) (2019)
519-527
- Jeerawan Ketsing, Noriyuki Inoue, Sandy Buczynski, "Enhancing Pre-service Teachers’ Reflective Quality on Inquiry-based Teaching Through a
Community of Practice", Science Education International 31 (4) (2020) 367-378
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Jeerawan Ketsing, "Enhancement of Inquiry-Based Instruction of Science Teachers Using Collaborative Action Research", การประชนมววชาการววทยา
ศาสตรย คณวต ศาสตรยใ นโรงเรจยน ครลงช ทจช 20 (วทร. 20) (2011)
- พอรวนทรย พมนพนก ธนพลฒนย, Jeerawan Ketsing, Surin Peyachoknakul, "Grade 12 Students' Conception of Characteristics of Genetic Materials after
Learning through Constructivist-based Instruction in Combining with Analogy Technique", การประชนมววชาการระดลบชาตวมหาววทยาลลยทลก ษวณ ครลงช ทจช 22
ประจตาปป 2555 (2012)
- วรรณววภา อนนก ล
ม สวลส ดว,ด Jeerawan Ketsing, Thiraporn Anuntasethakul, "Grade 11 students' conceptions of cell and cell structure", การประชนมทาง
ววชาการ ครลงช ทจช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- มะลววล
ล ยย ประทนมทอง, Jeerawan Ketsing, ประดวษฐย พงศยทองคตา, "The Development of 10th Graders’ Scientific Concept of Cell Division and Genetic
Inheritance via Inquiry-based Learning", นเรศวรววจย
ล ครลงช ทจช 10 (2014)
- พวชญา สวทธวชย
ล , Jeerawan Ketsing, Saman Kaewwaiyut, "The Impact of Inquiry-based Learning and Visualization Media on 11th Graders’ Nervous
System Concepts", การประชนมทางววชาการครลงช ทจช 53 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2015)
- อารจร ต
ล นย สนร โว ย, Jeerawan Ketsing, Teerasak E-kobon, "The Development of 10th Students’ Conception of Human Homeostasis Concepts by Using
Context-based Learning", การประชนมทางววชาการครลงช ทจช 53 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2015)
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- ดนลย ไทยมจ, Jeerawan Ketsing, "Grade 11 Gifted Students’ Views of Nature of Science", การประชนมทางววชาการครลงช ทจช 53 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(2015)
- สวทธวชย
ล ชลยลลงกา, Jeerawan Ketsing, Vipa Hongtrakul, "Teaching Techniques for Developing 11th Graders’ View of Nature of Science: Action
Research", การประชนมววชาการเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงช ทจช 34 (2015)
- ปพวชญา พวบล
ม ววทต
ว ธตารง, Jeerawan Ketsing, Witcha Imaram, "Grade 10th Science Gifted Students’ Conception and Patterns of Concept Mapping on
Living Things and Population Distribution", The 38th National Graduate Research Conference (2016)
- อรชนมา หนม
ข ไหม, Jeerawan Ketsing, Boontana Wannalerse, "The Development of Grade 7th Students’ Learning Achievement on Thermal Energy
using Inquiry-based Learning", การประชนมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทจช 54 (2016)
- ณลฐชวยา ธนานนส นธว,ด Jeerawan Ketsing, Wirasak Fungfuang, "Changing Grade 10 Students’ Conception on Digestive System though a Conceptual
Change Teaching Strategy under Epistemological and Affective Perspectives", โครงการประชนมววชาการบลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตวและนานาชาตว ครลงช ทจช 7
(2017)
- ปาณวส รา สนปญ
ป ญา, Jeerawan Ketsing, Ratcha Chaichana, "Tenth Graders’ Scientific Argumentation Skills on Micro-Plastic and the Mae Wong Dam",
การประชนมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบชาตว มหาววทยาลลยสนโขทลยธรรมาธวร าช ครลงช ทจช 7 (2017)
- Pongprapan Pongsophon, CHITTAMAS SUKSAWANG, Chatree Faikhamta, AKARAT Tanak, Jeerawan Ketsing, PATTAMAPORN PIMTHONG,
Ekgapoom Jantarakantee, Sasithep Pitiporntapin, "The Evaluation of PSMT Project: Kasetsart University Center", การประชนมทางววชาการ ครลงช ทจช 55
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
- ฉลองวนฒว จลนทรยหอม, Jeerawan Ketsing, จนฬ าภรณย ทองสจนช
น , "ฉลนจะพลฒนาทลก ษะการสรขางสรรคยและนวลต กรรมแหนงศตวรรษทจช 21 ของนลก เรจยนชลน
ช มลธยมศศก ษาปปทชจ
3 โดยการจลด การเรจยนรมต
ข ามแนวทางสะเตตมศศก ษาไดขอยนางไร", โครงการประกวดการนตาเสนองานววจย
ล ในชลน
ช เรจยนเพชอ
ช พลฒนาการจลด การเรจยนรมข
ข องนวส ต
ว นลก ศศก ษาครม
(2018)
- ธนาศลก ดวด กองโกย, Jeerawan Ketsing, Boonsatien Boonsoong, "Grade 10 Students’ Learning Progressions for Carbon Cycling through Adaptive
Instruction", การประชนมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทจช 56 (2018)
- นลวนจ สอนชา, Jeerawan Ketsing, MESAYAMAS KONGSEMA, "Grade 10 Students' Scientific Reasoning in Biology", การประชนมทางววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทจช 56 (2018)
- ชญากนตย สนวนบนญ, Jeerawan Ketsing, Wirasak Fungfuang, "The Survey of Grade 11 Students’ Scientific Reasoning Abilities", การประชนมววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทจช 57 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Jeerawan Ketsing, Vantipa Roadrangka, Jolie Mayer-Smith, "Collaborative Action Research for Changing Science Teachers' Understanding and
Practice of Inquiry", International Conference Innovation Research in a Changing and Challenging World (2012)
- Jeerawan Ketsing, "Environmental Attitudes and Behavior of Student Teachers: A Note for Environmental Education Course", The International
Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013) (2013)
- Jeerawan Ketsing, "Collaborative reflective supervision: Scaffolding preservice science teachers' classroom practice of inquiry", NARST 2014
Annual Conference (2014)
- Jeerawan Ketsing, "Preservice Teachers’ Difficulties in Teaching Inquiry in Thai Science Classrooms", International Science Education
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ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ทจช 1 การนตาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลนม
น มนนษยศาสตรยและสลงคมศาสตรย กลนม
น มนนษยศาสตรยและสลงคมศาสตรย ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "แนวควด
และรมปแบบแผนผลงแนวควด ของนลก เรจยนชลน
ช มลธยมศศก ษาปปทชจ 4 หของเรจยนพวเศษววทยาศาสตรย เรชอ
ช ง สวงช มจชว
จ ต
ว และการกระจายของประชากรเชวงนวเวศ" จาก มหาววทยาลลย
นเศวร
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวจจร ะวรรณ เกษสวงหย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาการศศก ษา คณะศศก ษาศาสตรย

- รางวลล ชนะเลวศ การประกวดการนตาเสนองานววจย
ล ปฏวบต
ล ก
ว ารในชลน
ช เรจยนเพชอ
ช พลฒนาการจลด การเรจยนรมข
ข องนวส ต
ว ศศก ษาครม ภาคบรรยาย ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "ฉลนจะ
พลฒนาทลก ษะการสรขางสรรคยและนวลต กรรมแหนงศตวรรษทจช 21 ของนลก เรจยนชลน
ช มลธยมศศก ษาปปทชจ 3 โดยการจลด การเรจยนรมต
ข ามแนวทางสะเตตมศศก ษาไดขอยนางไร" จาก คณะ
ศศก ษาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นจเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2551 - 8 พฤษภาคม 2564
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