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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินเพ่ือประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สควค.)  ระยะท่ี 3 ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิต ระหวา่งปีการศึกษา 
2556-2558 โดยแสดงขอ้มูลเชิงปริมาณใน 8 ดา้น ดงัน้ี ปริมาณและคุณภาพผูรั้บทุนการศึกษา ปริมาณและคุณภาพ
ผูส้ าเร็จการศึกษา  ปริมาณและคุณภาพวิทยานิพนธ์ สัดส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้สู่ super premium 
program ปริมาณบทความวิชาการท่ีเผยแพร่ การเก็บขอ้มูลในการวจิยัใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   
ผลการวจิยัพบวา่  1) ดา้นท่ีมีประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดร้อยละ 100 ไดแ้ก่ คุณภาพผูรั้บทุนการศึกษา  ปริมาณ
และคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา ปริมาณวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา ปริมาณบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์
ไดรั้บการเผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ และ คุณภาพวทิยานิพนธพ์บวา่วทิยานิพนธ์ 20 ผลงานอยูใ่นระดบัดี
คิดเป็นร้อยละ 46.5 และมี 23 ผลงานอยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.5  2) ดา้นท่ีมีประสิทธิผลต ่ากวา่เป้าหมายท่ี
ก าหนด ไดแ้ก่ ปริมาณผูรั้บทุนการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 40.1 สัดส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้สู่ Super 
Premium  Program ร้อยละ 7.0 

 
ค ำส ำคญั: การวิจัยเชิงประเมิน   สควค. ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness on Project for the Promotion of Science and 
Mathematics Talented Teachers Phase III:  Rangsit University between academic years 2013 -2015. The results of 
evaluation were quantitative data in 8 topics: quantity and quality of successful scholarship candidates, quantity and 
quality of graduates, quantity and quality of dissertation, the proportion of successful graduates selected for Super 
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Premium program and quality of article publishing. The data were collected from document research and it analyzed 
by percentage. The results shown that 1) the topics were meet the 100% of the requirement effectiveness consisted of 
quantity of successful scholarship candidates, quantity and quality of graduates, quantity of dissertation, quantity of 
article publishing in the national conference and quality of dissertation (46.5% were regards as good and 53.5% were 
proved very good) 2 )  the topics were lower than the requirement effectiveness consisted of quantity of successful 
scholarship candidates were 40.1% and the proportion of successful graduates selected for Super Premium program 
were 7.0% 
 

Keywords: Evaluation Research, PSMT, Effectiveness, Rangsit University 

 
1. บทน า 

โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เกิดจากความ
ตระหนกัของรัฐบาลถึงความส าคญัของการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษในการจดัการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์ เค มี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะเป็นแนวทางการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาประเทศชาติอย่างย ัง่ยืน 
คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติอนุมติัใหส้ถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 
และทบวงมหาวทิยาลยั (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สกอ. ในปัจจุบนั) ร่วมกนัด าเนินโครงการส่งเสริม
การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในระยะท่ี 1 (พ.ศ.  2539 - 2547) โดยให้
ทุนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ในคณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 4 ปี 
แลว้ศึกษาต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บณัฑิต) ในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี  
จากผลการประเมินโครงการ 2 ระยะ คือ  ระยะ 4 ปีแรก (พ.ศ. 2539 - 2542)  และ ระยะ 4 ปีหลงั (พ.ศ. 2543 - 2546) 
พบวา่ ผูเ้รียนมีความยากในการปรับตวัในการร่วมกิจกรรมท่ีต่างกนัอยา่งมาก ถือเป็นจุดอ่อนของหลกัสูตรท่ีขาดความ
เช่ือมโยงและบูรณาการแบบผสมผสานเพ่ือใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ (ภาวณีิ ศรีสุขวฒันานนท ์และ
คณะ, 2544; นิภา ศรีไพโรจน์ และคณะ, 2547) และเม่ือโครงการส้ินสุดลงถา้ไม่มีการด าเนินการต่อก็จะท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนครูวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยิ่งข้ึน  จึงท าให้มีการด าเนินการผลิตครูในโครงการส่งเสริมการ
ผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2548-2549)  

จากการด าเนินงานและการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2548 - 2549)  พบวา่ เป็นโครงการผลิตครูท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และดา้นคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการท่ีส่งเสริมนิสิต นกัศึกษาท่ีมีใจรักในอาชีพครูและชอบ
เรียนวทิยาศาสตร์ไดป้ระกอบวชิาชีพครู และใหข้อ้เสนอแนะไวว้า่ โครงการสควค.เป็นโครงการท่ีใหโ้อกาสกบัคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีเจคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มาเป็นครูท่ีดี มีคุณภาพและเป็น
ผูน้ าทางวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรสนบัสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินโครงการต่อไป โดยรัฐจดัสรร
งบประมาณ วสัดุครุภณัฑ ์ส่ิงอ านวยความสะดวกใหส้ถาบนัการผลิตครูใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ (นิภา ศรีไพโรจน์ และคณะ, 2550)  ดงันั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย 
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สสวท. ด าเนินโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2553 - 2560)  เพ่ือจดัสรรทุนการศึกษา จ านวนปีละ 580 ทุน ให้กบั
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) ท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือก เพ่ือรับทุนศึกษาต่อใน
หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) เป็นเวลา 1 ปี   เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้  ให้คณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) จดัสรรอตัราขา้ราชการครูท่ีวา่งจากการเกษียณอายขุองขา้ราชการ
ครูของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปี ส าหรับบรรจุครู สควค. และหลงัจากการบรรจุครบ 2 ปี ครู สควค. มีสิทธ์ิไดรั้บ
ทุนศึกษาตอ่ระดบัปริญญาโทในประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี   

ปรากฏว่าหลงัจากด าเนินโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2553 - 2560)  ได้ 1 ปี คณะกรรมการคุรุสภา 
ไดมี้มติให้ยกเลิกการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกบัผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู  
(ป. บณัฑิต) ดงักล่าว โดยคุรุสภาจะด าเนินการก าหนดเกณฑท่ี์จะใหใ้บอนุญาตประกอบวชิาชีพครูกบัผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโททางการศึกษาหรือบัณฑิตศึกษา  ตามหลกัสูตรท่ีครอบคลุมเกณฑ์ก าหนดของคุรุสภา ท าให้การ
ด าเนินงานโครงการ สควค. ระยะท่ี 3  มีความจ าเป็นตอ้งปรับรูปแบบของโครงการฯ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของการไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป ทั้ งน้ีนอกจากปรับ
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาแลว้  ยงัค านึงถึงความต้องการของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีขณะน้ีไดมี้การเปิดสอน
ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จ านวนมาก ส าหรับนกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากนั้น สพฐ. ยงัไดจ้ดัให้มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนท่ีใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการสอน (English Program : EP) เพ่ิมข้ึน  ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในกลุ่ม
โรงเรียนเหล่าน้ี  นอกจากตอ้งมีพ้ืนฐานทางวิชาการ  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และมีความเป็นครู 
ดีเยีย่มแลว้ ยงัตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกดว้ย 

จากเหตุผลดงักล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับรูปแบบการด าเนินงานและจ านวนทุนการผลิตครู
โครงการ สควค.ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556  - 2561) เป็นหลกัสูตรปริญญาโททางการศึกษา ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา จ านวนปีละ 580 ทุน แบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือทุน
ประเภทท่ี 1 Premium จ านวนปีละ 400 ทุน และทุนประเภทท่ี 2 Super Premium จ านวนปีละ 180 ทุน 

มหาวิทยาลยัรังสิตได้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 3 โดยการด าเนินงานร่วมกนัของคณะศึกษาศาสตร์และคณะวทิยาศาสตร์ ด าเนินการสร้าง
หลักสูตรใหม่เพ่ือรองรับโครงการ สควค. เป็นหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2556 รับนักศึกษาโครงการ สควค.ศูนยม์หาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2556  จากการท่ีได้
บริหารงานของโครงการ สควค.ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558 ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่าแนว
ทางการด าเนินงานและการบริหารโครงการท่ีด าเนินการอยูน่ั้นมีประสิทธิผลอยา่งไร จึงท าการประเมินประสิทธิผล
โครงการสควค.ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิต ระยะท่ี 3 ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิตท่ีแสดงขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใชใ้นการบริหารและจดัการโครงการในระยะเวลาท่ีเหลือเพ่ือใหก้ารผลิตครูวิทยาศาสตร์มี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ซ่ึงถา้หากไม่มีการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครงการเป็นระยะ  อาจส่งผลถึงการ
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ตัดสินใจในการด าเนินโครงการในระยะเวลาท่ีเหลือ หรือการขาดข้อมูลท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ ความเข้าใจใน
สถานการณ์ของโครงการเพ่ือขออนุมติัในระยะต่อ ๆ ไป 

 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อประเมินประสิทธิผลตามเป้าหมายร้อยละ 100 ของโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระยะท่ี 3 ศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิต 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 รูปแบบการวิจยัการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประเมินประสิทธิผลของโครงการท่ีมีการเสนอขอ้มูลวิจยั
เชิงปริมาณโดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ   

3.2 ค าถามในการวจิยัเชิงประเมินประสิทธิผล ก าหนดไวด้งัน้ี 
1) จ านวนและคุณภาพของผูรั้บทุนการศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
2) จ านวนและคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
3) จ านวนและคุณภาพของวทิยานิพนธ์ท่ีผา่นตามเกณฑบ์ณัฑิตวทิยาลยัคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
4) สดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้สู่โปรแกรม Super Premium เป็นร้อยละเท่าใด 
5) จ านวนบทความวชิาการท่ีเผยแพร่คิดเป็นร้อยละเท่าใด 
3.3 ประชากร หมายถึง นักศึกษาในโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 - 2559 ศูนยม์หาวิทยาลยั

รังสิต จ านวน 4 รุ่น จ านวน 56 คน ซ่ึงใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีทั้งหมด 
3.4 นิยามปฏิบติัการ 
โครงการ สควค. ระยะท่ี 3  หมายถึง โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ เพ่ือผลิตครูวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีพ้ืนฐานทางวิชาการดีเยีย่ม  มีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอน มีความเป็นครูดีเยี่ยม และมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมอีกด้วย  ซ่ึงด าเนินการโดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ท่ีด าเนินการระหว่างปี
การศึกษา 2556 - 2562   

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักสูตรท่ีเปิดสอนให้กับ
นกัศึกษาในโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ซ่ึงเป็นความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยั
รังสิต  

ประสิทธิผลของโครงการ สควค. หมายถึง การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ สควค.ระยะท่ี 3 เป้าหมาย
เชิงปริมาณโดยพิจารณาจากตวับ่งช้ี 8 ดา้นดงัน้ี ปริมาณและคุณภาพผูรั้บทุนการศึกษา ปริมาณและคุณภาพผูส้ าเร็จ
การศึกษา  ปริมาณและคุณภาพวทิยานิพนธ์ สดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้สู่ Super Premium Program 
ปริมาณบทความวชิาการท่ีเผยแพร่ 
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ปริมาณของผูรั้บทุน หมายถึง จ านวนของนักศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกและได้รับการประกาศรายช่ือจาก 
สสวท.ใหเ้ป็นผูรั้บทุนการศึกษาในโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิต 

คุณภาพของผูรั้บทุน หมายถึง คุณสมบติัของนักศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกและไดรั้บการประกาศรายช่ือจาก 
สสวท.ใหเ้ป็นผูรั้บทุนการศึกษาในโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิตซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระกาศการ
รับสมคัรทุนโครงการ สควค. ดงัน้ี  1) ส าเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววทิยา คณิตศาสตร์ และวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) มีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต ่ากว่า 2.75  2) มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 
Internet-based Test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0  3)ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมา
ก่อนวนัสมคัรสอบคดัเลือกเขา้รับทุน โครงการ สควค. 

ปริมาณของผูส้ าเร็จการศึกษา หมายถึง จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการส าเร็จ
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตและเง่ือนไขของประกาศรับทุนโครงการ สควค. 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา หมายถึง คุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษาตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาของ
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ดงัน้ี 1) ไดศึ้กษาและผ่านการวดั
และประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ไดส้อบผ่านวิทยานิพนธ์และไดส้อบผ่านภาษาองักฤษตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต
เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆครบถว้น
ตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  2) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00   
3) ตีพิมพผ์ลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีบทความฉบบัสมบูรณ์ไดรั้บ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  4) ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัย
นกัศึกษาท่ีระบุใหง้ดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

ปริมาณของวทิยานิพนธ์ หมายถึง จ านวนปริญญานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค. 
คุณภาพของวิทยานิพนธ์ หมายถึง ระดบัคะแนนท่ีแสดงถึงลกัษณะท่ีดีของวิทยานิพนธ์ซ่ึงประเมินไดจ้าก

แบบประเมินคุณภาพวทิยานิพนธ์ท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตก าหนดเกณฑไ์ว ้
โครงการการ สควค. ประเภท Super Premium หมายถึง โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 3 ท่ีส าเร็จการศึกษาในประเภท Premium  และมีคุณสมบติัเป็นไป
ตามประกาศรับสมคัรทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium ในปีการศึกษานั้น ๆ   

สัดส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้สู่โครงการ Super Premium หมายถึง อตัราส่วนของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ประเภท Super Premium ต่อจ านวนของผู ้ส าเร็จ
การศึกษาในโครงการ สควค.ประเภท Premium 

ปริมาณบทความวิชาการท่ีเผยแพร่ หมายถึง จ านวนบทความท่ีเป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากโครงการ สควค.ระยะท่ี 3 ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิตท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการหรือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceeding) 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั  เน่ืองจากวิจยัน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณในรูปความถ่ี หรือจ านวนท่ีระบุ
ในเอกสารนั้นๆจากขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการดงัน้ี 
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3.5.1 รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) เร่ือง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ประกาศสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เร่ือง 
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
ประกาศสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) เร่ือง รายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บทุน Super Premium 
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผลการศึกษาของ
นกัศึกษาจากระบบทะเบียนมหาวิทยาลยัรังสิต เอกสารการสอบวิทยานิพนธ์ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต 
และบทความวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

3.5.2 จ าแนกขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ เช่น   ความถ่ี  ร้อยละ  
 

4. ผลการวจิยั 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมการ

ผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะท่ี 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต ใน 8 ด้าน  
ไดแ้ก่ ปริมาณและคุณภาพผูรั้บทุนการศึกษา ปริมาณและคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา ปริมาณและคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
สดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้สู่ Super Premium Program ปริมาณบทความวชิาการท่ีเผยแพร่ ผลวิจยั
แสดงไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณของผูรั้บทุนการศึกษาโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ประเภท Premium 

ปีการศึกษา เป้าหมายจ านวนผู้รับทุน จ านวนผู้รับทุน 
2556 40 33 
2557 30 10 
2558 30 6 
2559 30 7 
รวม 130 56 

 
จากตาราง  ปริมาณของผูรั้บทุนการศึกษาโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ประเภท Premium ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2556 จนถึงปัจจุบนั 2559 เป็นจ านวน 4 รุ่น จากจ านวนตามแผนการรับรวม 130 คน  มีจ านวนผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกให้
เป็นผูรั้บทุน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 ซ่ึงต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไวว้า่ปริมาณของผูรั้บทุนการศึกษาเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนตามแผนการรับ 
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ตารางที่ 2 คุณภาพผูรั้บทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา เกรดเฉลีย่ระดบัปริญญาตรี จ านวนผู้รับทุน ร้อยละ 

2556 ระหวา่ง 2.75 – 2.99 18 54.5 
 ระหวา่ง 3.00 -3.49 9 27.3 
 ระหวา่ง 3.49 – 4.00 6 18.2 

2557 ระหวา่ง 2.75 – 2.99 5 50.0 
 ระหวา่ง 3.00 -3.49 4 40.0 
 ระหวา่ง 3.49 – 4.00 1 10.0 

2558 ระหวา่ง 2.75 – 2.99 4 66.6 
 ระหวา่ง 3.00 -3.49 1 16.7 
 ระหวา่ง 3.49 – 4.00 1 16.7 

2559 ระหวา่ง 2.75 – 2.99 2 28.6 
 ระหวา่ง 3.00 -3.49 5 71.4 
 ระหวา่ง 3.49 – 4.00 - - 

 
จากตารางปีการศึกษา 2556 จ านวนผูรั้บทุนการศึกษาจ านวน 33 คน เกรดเฉล่ียสะสมในการส าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ระหวา่ง 2.75 – 2.99 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  เกรดเฉล่ียระหวา่ง 3.00 -3.49 จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 เกรดเฉล่ีย ระหว่าง 3.49 – 4.00 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2  เกียรตินิยมอนัดบั 1 จ านวน 3 
คนซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระกาศการรับสมคัรทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100 ผลภาษาองักฤษในปีการศึกษา 
2556 ให้ใชผ้ล Aptist test แทนผลภาษาองักฤษตามเกณฑ ์ซ่ึงผูไ้ดรั้บทุนอยูใ่นระดบั A2 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.8 ระดบั B2 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  ระดบั B1 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และมีผลสอบ TOEFL 
IPT ท่ีด าเนินการจัดสอบโดย สสวท. ระหว่าง 353 - 399 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  ระหว่าง 400 - 449  
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  ระหวา่ง 450 - 499 จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ  500  จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.0 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑป์ระกาศการรับสมคัรทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2557 จ านวนผูรั้บทุนการศึกษาจ านวน 10 คน มีเกรดเฉล่ียสะสมในการส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ระหวา่ง 2.75 – 2.99 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เกรดเฉล่ียระหวา่ง 3.00 -3.49 จ านวน  4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 เกรดเฉล่ีย ระหว่าง 3.49 – 4.00 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับ
สมัครทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100 ผลภาษาอังกฤษ มีดังน้ี  IELTS = 5.0 คะแนน จ านวน 7 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.0  IELTS   5.0 คะแนน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  10.0  และ  TOEFL IBT  45 จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ  20.0 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระกาศการรับสมคัรทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2558 จ านวนผูรั้บทุนการศึกษาจ านวน 6 คน เกรดเฉล่ียสะสมในการส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระหวา่ง 2.75 – 2.99 จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 เกรดเฉล่ียระหวา่ง 3.00 -3.49 จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 เกรดเฉล่ีย ระหว่าง 3.49 – 4.00 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศการรับ
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สมคัรทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100 ผลภาษาองักฤษ มีดงัน้ี IELTS = 5.0 คะแนน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระกาศการรับสมคัรทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2559 จ านวนผูรั้บทุนการศึกษาจ านวน 7 คน เกรดเฉล่ียสะสมในการส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระหวา่ง 2.75 – 2.99 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ เกรดเฉล่ียระหวา่ง 3.00 - 3.49 จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.4 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระกาศการรับสมคัรทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100 ผลภาษาองักฤษ มี
ดงัน้ี IELTS = 5.0 คะแนน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และ IELTS  5.0 คะแนน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
14.3 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระกาศการรับสมคัรทุนโครงการ สควค. คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางที่  3 ปริมาณผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
ปีที่เข้าศึกษา จ านวนผู้รับทุน ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 

2556 33 2557 32 97.0 
2557 10 2558 11 110 
รวม 43 รวม 43  

 
จากตารางปริมาณผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน 2 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 97.7 และ
ภายใน 3 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 เน่ืองจากเขา้รับการคดัเลือกทหารเกณฑ์ 1 ปีซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต 

ปริมาณผูส้ าเร็จการศึกษาโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ตามเกณฑ์ของโครงการ สควค.ระยะท่ี 3 ตั้ งแต่ปี
การศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบนั  ผูส้ าเร็จการศึกษาในเวลา 2 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาใน
เวลา 2 ½  ปี จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.9 และ ผูส้ าเร็จการศึกษาในเวลา 3 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาของ โครงการ สควค. ระยะท่ี 3 
 
ตารางที่ 4 คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา เกรด จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ภาษาองักฤษ 

2557 32 3.68-3.92 32 
2558 11 3.77-4.00 11 
รวม 43  รวม 

 
จากตาราง คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา ผูส้ าเร็จปีการศึกษา 2558 จ านวน 32 คน มีเกรดเฉล่ียสะสม  3.50 

เป็นไปตามเกณฑ์โครงการ สควค.จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเกรดเฉล่ี ยระหว่าง 3.68 - 3.92 มีผล
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑโ์ครงการ สควค. จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียดดงัน้ี  IELTS = 5.5 จ านวน  4 
คน  คิดเป็นร้อยละ 12.5  IELTS = 6.0 จ านวน 1  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.1 และ CU-TEP ไม่นอ้ยกวา่ 62 จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.4 
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ผูส้ าเร็จปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 คน มีเกรดเฉล่ียสะสม  3.50 เป็นไปตามเกณฑ์โครงการ สควค. 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเกรดเฉล่ียระหวา่ง 3.77 - 4.00 มีผลภาษาองักฤษ  IELTS = 5.5 จ านวน  4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.4  IELTS = 6.0 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ CU-TEP ไม่นอ้ยกวา่ 62 จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 (เป็นนักศึกษาท่ีเขา้รับการคดัเลือกทหาร) จ านวนผูย้งัไม่ผ่านเกณฑ์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ดังนั้นมี
ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์รวม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 ซ่ึงต ่าเกณฑ์ผูส้ าเร็จปีการศึกษาของ
โครงการ สควค. 

 
ตารางที่ 5 ปริมาณของวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนวทิยานิพนธ์ ร้อยละ 
2557 32 33 100 
2558 11 10 100 
รวม 43 43  

 
จากตารางท่ี 5 ปริมาณของวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 จ านวน 43 คน มี 

จ านวน 43 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นตามเกณฑข์องโครงการ สควค.ระยะท่ี 3 
 

ตารางที่ 6 คุณภาพวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา ระดบัวทิยานิพนธ์ จ านวน ร้อยละ 

2557 ดี 18 56.2 
 ดีมาก 14 43.8 
 รวม 32 100.0 

2558 ดี 3 27.2 
 ดีมาก 9 72.8 

รวม  11 100.0 

 
จากตารางท่ี 6 คุณภาพวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้ง 43 เร่ือง ได้รับการประเมินในการสอบอยู่ใน

ระดบัไม่น้อยกวา่ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพวิทยานิพนธ์ท่ีก าหนดไดรั้บการประเมินอยู่
ระดบัดี จ านวน 20  เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 46.5 และระดบัดีมาก จ านวน 23 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 53.5 

 
ตารางท่ี 7 สดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้สู่ Super Premium Program 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนผู้ได้รับทุน Super Premium 
Program 

2557 32 3 
2558 11 - 
รวม 43 3 
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จากตารางท่ี 7 สดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้สู่ Super Premium Program  
ศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิต มีสดัส่วนสดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้สู่โปรแกรม Super Premium 

ตามรายละเอียดดงัน้ี สดัส่วนผูส้ าเร็จปีการศึกษา 2558 จ านวน  32 คน ไดรั้บคดัเลือกรับทุน Super Premium  จ านวน 3 
คน  คิดเป็นร้อยละ 28.1 จากผูไ้ดรั้บคดัเลือกทั้ง 14 ศูนย ์จ านวน 10 คน  ผูส้ าเร็จปีการศึกษา 2559 จ านวน 11  คน ไม่มี
ผูรั้บคดัเลือกรับทุน Super Premium 

 
ตารางที่ 8 ปริมาณบทความวิชาการท่ีเผยแพร่ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนบทความวชิาการ ร้อยละ 
2557 32 33 100 
2558 11 10 100 
รวม 43 43  

 
ปริมาณบทความวชิาการของผูส้ าเร็จการศึกษาโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ท่ีเผยแพร่ในปีการศึกษา 2557-2558 

มีจ านวน 43 บทความ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติทั้งหมด 
 

5. การอภิปรายผล 
จากผลการประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 3 : กรณีศึกษาศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิต ท่ีด าเนินโครงการระหวา่งปีการศึกษา 2556 - 2558 
นั้น ขอ้มูลเชิงปริมาณพบวา่ 1) ดา้นท่ีมีประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดร้อยละ 100 ไดแ้ก่ คุณภาพผูรั้บทุนการศึกษา  
ปริมาณและคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา ปริมาณวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา ปริมาณบทความวิชาการจาก
วทิยานิพนธ์ไดรั้บการเผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ และ คุณภาพวทิยานิพนธ์พบวา่วิทยานิพนธ์ 20 ผลงาน
อยูใ่นระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 46.5 และมี 23 ผลงานอยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.5  2) ดา้นท่ีมีประสิทธิผลต ่ากวา่
เป้าหมายท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ปริมาณผูรั้บทุนการศึกษาท่ีเขา้สู่โครงการคิดเป็นร้อยละ 40.1 สดัส่วนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่น
การคดัเลือกเขา้สู่ Super Premium Program ร้อยละ 7.0 ซ่ึงวิเคราะห์ไดว้า่มีผลจากเกณฑ์การคดัเลือกผูรั้บทุนท่ีส าคญั
เกณฑ์หน่ึงคือผลภาษาองักฤษจึงท าให้ผูเ้ขา้ศึกษามีจ านวนน้อยลงและส่วนหน่ึงอาจมาจากความกดดันของเกณฑ์
ขอ้บงัคบัของทุนการศึกษา  ผลการประเมินคร้ังน้ีแตกต่างจากผลการประเมินโครงการ สควค.ระยะท่ี 2 ช่วงระยะ 4 ปี
หลงั ท่ีประสบปัญหาอุปสรรคดา้นการคดัเลือกผูรั้บทุนจากการท่ีมีการจดัสอบเน้นหนักทางวิชาการ ส่งผลให้การรับ
นิสิต/นกัศึกษาเขา้โครงการมีจ านวนต ่ากวา่เป้าหมาย (นิภา ศรีไพโรจน์ และคณะ, 2550)  ส่วนดา้นการท าวทิยานิพนธ์ 
ถึงแมจ้ะมีปริมาณและคุณภาพวทิยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑท่ี์ศูนยม์หาวทิยาลยั และ สสวท.ก าหนด แต่มีปัญหาแฝงอยู่
บา้งเน่ืองจากนักศึกษาจะตอ้งท าวิทยานิพนธ์ในขณะท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นภาระท่ีหนักส าหรับนักศึกษา  
เม่ือเปรียบเทียบการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาสาขาอ่ืน ดว้ยเง่ือนไขการศึกษาใหส้ าเร็จภายในระยะเวลา 2 ปี 
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6. บทสรุป 
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เป็นโครงการ

ท่ีจะช่วยให้ประเทศมีการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากครูจะเป็นผูพ้ฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียน ดงันั้นครู
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและมีความเป็นครูท่ีดีเยี่ยมแลว้ ยงัตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานทาง
วชิาการในสาขาวชิาท่ีสอนดีเยีย่มอีกดว้ย ปัญหาท่ีพบจากการประเมินประสิทธิผลของศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิตคร้ังน้ี คือ 
ปริมาณนกัศึกษาท่ีเขา้รับทุนการศึกษาท่ีมีจ านวนต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงสาเหตุส าคญัของปัญหาน้ีคือผูเ้ขา้รับการ
คดัเลือกมีผลภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงผลการเรียนเฉล่ียของนักศึกษาท่ีจบสายวิทยาศาสตร์ต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ี สสวท.ก าหนดไว ้ ดังนั้ นข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ด้านการคัดเลือกนักศึกษา  ควรมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของการรับนักศึกษา เพ่ิมกลไกในการผลิตเพ่ิม เช่น ทบทวนเร่ืองเกณฑ์ภาษาองักฤษของผูรั้บ
ทุนการศึกษา หรือรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเขา้โครงการตั้งแต่ยงัเรียนในระดบัปริญญาตรีแลว้จดัโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษขณะท่ีอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงจะส่งผลให้มีปริมาณผูเ้ขา้รับทุน
ระดบัปริญญาโทในโครงการเพ่ิมข้ึน 

 
7.กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีให้ทุนสนับสนุนการวิจยัคร้ังน้ี ขอบคุณ
ท่านอธิการบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต และผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยา่งดียิ่งส่งผลให้โครงการ สควค.ระยะท่ี 3 ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิตมีประสิทธิผลตาม
ขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นการวจิยัคร้ังน้ี 
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