
1 

 

หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา 

(แผน ก แบบ ก 2) 

 

1)  ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ดา้นศกึษาศาสตรห์รอืครศุาสตร ์ 
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

  ก. หมวดวชิาแกน    1     6  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    2    12  

  ค. หมวดวชิาเลอืก    1     6  

  ง. วทิยานพินธ ์     12  

  จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

  ก. หมวดวชิาแกน  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   21701 การวจิัยหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  2  ชดุวชิา  (12 หนว่ยกติ) 

   29701 สมัมนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

   29703 สารัตถะและวทิยวธิแีละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์

  ค. หมวดวชิาเลอืก  1  ชดุวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   โดยเลอืกจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

   22759 ชวีวทิยาและเคมสี าหรับคร ู

   22760 ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรส์ าหรับคร ู

   22761 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

   29704 สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

  ง. วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

   29798 วทิยานพินธ ์

  จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

   29799 ประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติวทิยาศาสตรศ์กึษา 

     เป็นการอบรมเขม้ระดบัมหาบณัฑติโดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ)

     แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษา 

     สดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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2) ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ดา้นวทิยาศาสตร ์มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

ก. หมวดวชิาแกน    1     6  

ข. หมวดวชิาเฉพาะ    5    30  

ค. หมวดวชิาเลอืก    1     6 

ง. วทิยานพินธ ์     12 

จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 54 หน่วยกติ 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

   ก. หมวดวชิาแกน  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

    21701 การวจิัยหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ  5  ชดุวชิา  (30 หนว่ยกติ) 

    29701 สมัมนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

    29702 หลกัการและทฤษฎกีารศกึษาเกีย่วกบัวชิาชพีคร ู

    29703  สารัตถะและวทิยวธิแีละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์

    29706 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 

    29707 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 

   ค. หมวดวชิาเลอืก  1  ชดุวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

    โดยเลอืกจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

    24729 การประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

    27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

    29704 สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

    29705 การพัฒนากจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

   ง. วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

    29798 วทิยานพินธ ์

   จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

    29799 ประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติวทิยาศาสตรศ์กึษา 

      เป็นการอบรมเขม้ระดบัมหาบณัฑติโดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ)

      แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษา

      สดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

Last updated: 27-December-2015 
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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา 

(แผน ข) 

 

1)  ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ดา้นศกึษาศาสตรห์รอืครศุาสตร ์ 
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

  ก. หมวดวชิาแกน    1     6  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    2       12  

  ค. หมวดวชิาเลอืก    2    12  

  ง. การศกึษาคน้ควา้อสิระ    1     6 

  จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

  ก. หมวดวชิาแกน  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   21701 การวจิัยหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  2  ชดุวชิา  (12 หนว่ยกติ) 

   29701 สมัมนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

   29703 สารัตถะและวทิยวธิแีละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์

  ค. หมวดวชิาเลอืก  2  ชดุวชิา  (12 หนว่ยกติ) 

   โดยเลอืกจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

   22759 ชวีวทิยาและเคมสี าหรับคร ู

   22760 ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรส์ าหรับคร ู

   22761 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

   29704 สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

  ง. การศกึษาคน้ควา้อสิระ  1  ชดุวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   29797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

  จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

   29799 ประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติวทิยาศาสตรศ์กึษา 

     เป็นการอบรมเขม้ระดบัมหาบณัฑติโดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ)

     แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษา 

     สดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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2) ส าหรบัผูส้ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ดา้นวทิยาศาสตร ์มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

  ก. หมวดวชิาแกน    1     6  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    5    30  

  ค. หมวดวชิาเลอืก    2    12 

  ง. การศกึษาคน้ควา้อสิระ    1     6 

  จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 54 หน่วยกติ 

 (2)รายละเอยีดของหลกัสตูร    

    ก. หมวดวชิาแกน  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

      21701 การวจิัยหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

    ข. หมวดวชิาเฉพาะ  5  ชดุวชิา  (30 หนว่ยกติ) 

    29701 สมัมนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

      29702 หลกัการและทฤษฎกีารศกึษาเกีย่วกบัวชิาชพีคร ู

   29703 สารัตถะและวทิยวธิแีละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์

      29706 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 

      29707 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 

    ค. หมวดวชิาเลอืก  2  ชดุวชิา  (12 หนว่ยกติ) 

      โดยเลอืกจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

      24729 การประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

      27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 

      27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

      29704 สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

      29705 การพัฒนากจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

    ง. การศกึษาคน้ควา้อสิระ  1  ชดุวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

      29797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

    จ. การอบรมเขม้ประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

      29799 ประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติวทิยาศาสตรศ์กึษา 

        เป็นการอบรมเขม้ระดบัมหาบณัฑติโดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ) 

        แตไ่มน่ าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษา 

        สดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

           Last updated: 27-December-2015 


