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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

21701 การวจิยัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ และทฤษฎดีา้นหลกัสตูรและการสอนส าหรับการวจัิยได ้

2. ก าหนดปัญหาการวจิัย ตลอดจนขอบเขตและรายละเอยีดของปัญหาการวจิัยได ้

3. ออกแบบการวจิัย และด าเนนิการวจิัยดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนได ้

4. วเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจิัยได ้

5. น าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการเรยีนการสอน และใชป้ระโยชนใ์นการวจัิยตอ่ไปได ้

6. มจีรรยาบรรณของนักวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการวจิัยหลักสตูรและการสอน การก าหนดปัญหาการวจิัย การคน้ควา้วรรณกรรม 

การออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนา และการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือการวจิัย สถติพิรรณนา สถิตอิา้งองิเพื่อทดสอบความแตกต่าง และเพื่อศกึษาความสัมพันธ์ สถิต ิ

นันพาราเมตรกิ การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคุณภาพ การวจัิยเชงิประเมนิ โครงการวจัิย 

รายงานการวจัิยและการประเมนิคณุภาพงานวจัิย การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชน์จากการวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

โดยยดึมั่นในจรรยาบรรณนักวจิัย 

22759 ชวีวทิยาและเคมสี าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Biology and Chemistry for Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคญัของววิัฒนาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาค และสรรีวทิยาของพชืและสตัว ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนเิวศ พันธกุรรม และเทคโนโลยชีวีภาพ 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับอะตอมและโมเลกุล กลไกส าคัญของปฏิกริิยาเคมี เคมีอนินทรีย ์

สารประกอบเชงิซอ้น สมบัตทิางกายภาพและทางเคมีของของแข็ง และของไหล ปิโตรเคมคิอล 

และเคมอีนิทรยี ์

 3. เพื่อใหส้ามารถอธบิายและวเิคราะห์สภาพสิง่แวดลอ้ม และการน าเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มมาใชใ้นการปรับปรุง 

และแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยกุตค์วามรูท้างชวีวทิยาและเคมมีาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของสิง่มีชีวติ กายวภิาคและสรีรวทิยาของพืชและสัตว ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระบบนิเวศ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกส าคัญของปฏิกริิยาเคมี เคมีอนินทรีย ์

สารประกอบเชงิซอ้น สมบัตทิางกายภาพและทางเคมีของของแข็งและของไหล ปิโตรเคมิคอล เคมีอนิทรีย ์

สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม และการน าความรูท้างชวีวทิยา และเคม ีมาจัดการเรยีนการสอน 
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22760 ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรส์ าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Physics and Astronomy for Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคัญของวทิยาศาสตร์เกีย่วกับ กลศาสตร์ พลศาสตร์ ของไหล 

พลังงาน เทอร์โมไดนามิกส ์ความรอ้น คลื่น แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์สารกัมมันตรังส ี

เทคโนโลยพีลังงาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีัสดุศาสตร ์และ

นาโนเทคโนโลยกีายภาพ 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคัญของวทิยาศาสตร์เกีย่วกับโลกดา้นบรรยากาศ อุตุนิยมวทิยา 

พายุและหยาดน ้าฟ้า ภูมอิากาศ ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนที่

ทางภูมศิาสตร ์วทิยาศาสตร์เกีย่วกับอวกาศ ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงดาว 

และเทคโนโลยอีวกาศ 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห ์สังเคราะห ์และประยุกตค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับฟิสกิสแ์ละดาราศาสตร์

มาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลังงาน เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์

สารกมัมันตรังส ีเทคโนโลยพีลังงาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีสัดศุาสตร ์และ

นาโนเทคโนโลยกีายภาพ วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับโลกดา้นบรรยากาศ อตุนุยิมวทิยา พายุและหยาดน ้าฟ้า ภมูอิากาศ 

ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนทีท่างภูมศิาสตร ์วทิยาศาสตร์เกีย่วกับอวกาศ 

ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 

22761 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้นื้อหาเรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร 

แสงและการเคลือ่นที ่พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับเนือ้หาสาระเรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลังงาน การเปลีย่นแปลงของโลก 

และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง สิง่มีชวีติกับกระบวนการ

ด ารงชวีติ ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลังงาน การเปลีย่นแปลงของโลก 

และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

29701 สมัมนาหลกัสูตรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Science Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอน ทฤษฎทีางจติวทิยาและปัจจัยทีม่ผีล

ตอ่การพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวทางการพัฒนาหลักสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลกัสตูร การนเิทศการเรยีนการสอน 

การวเิคราะห ์ประเมนิและปรับปรุงการเรยีนการสอน 
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3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลักการพัฒนาหลักสตูรระดับชาต ิหลักสตูรระดับสถานศกึษา หลักสตูรกลุม่วชิา 

หลกัสตูรส าหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ด ้

4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายหลักการพัฒนาโครงการและกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนว และการบริการ

ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

5. เพือ่ใหส้ามารถระบเุป้าหมายและลกัษณะเฉพาะของการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรไ์ด ้

6. เพื่อใหส้ามารถระบแุนวโนม้การพัฒนาและการวจิัยดา้นหลักสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

ในอนาคตได ้

7. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบันและปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรู ้

วทิยาศาสตร ์

8. เพื่อใหส้ามารถสบืคน้ตัวอย่างกจิกรรมการเรียนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ ในการจัดการเรียน 

การสอนวทิยาศาสตร ์

9. เพือ่ใหส้ามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูก้จิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูด้า้นการสอนวทิยาศาสตร ์

10. เพือ่ใหส้ามารถสงัเคราะหแ์ละน าเสนอกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูด้า้นการสอนวทิยาศาสตร์

ทีม่คีณุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎหีลักสตูร หลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลักสูตร นิเทศการเรยีน

การสอน การวเิคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับชาต ิหลักสูตรระดับสถานศกึษา 

หลักสตูรกลุม่วชิา หลักสตูรส าหรับกลุ่มผูเ้รยีนเฉพาะ การพัฒนาโครงการ และกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนว 

และบรกิารชว่ยเหลอืผูเ้รียน เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะ แนวโนม้และการวจิัยในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียน

การสอนวทิยาศาสตร ์กระบวนการสัมมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนา 

การเรยีนการสอนและสือ่การเรยีนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตร ์

29702 หลกัการและทฤษฎกีารศกึษาเกีย่วกบัวชิาชพีครู (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Theories of Education for Teaching Profession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถอธิบายเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษาและการจัด

การศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับจติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพัฒนาการ และจติวทิยาแนะแนวและ 

การใหค้ าปรกึษา 

3. เพื่อใหส้ามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ วสิัยทัศน์และ 

แผนพัฒนาการศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกบัความส าคญัของวชิาชพีครู และพัฒนาการวชิาชพีครู 

 5. เพื่อใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับบทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู และความเป็นครูและเจตคตติ่อ

วชิาชพีครู 

 6. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ความหมายในการเรียนการสอนและ 

การสบืคน้ความรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 7. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและแสวงหาความรู ้

 8. เพือ่ใหอ้ธบิายหลกัการจัดการศกึษาทีต่อบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะพเิศษ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา   

 ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา บรบิททางการศกึษา ดา้นศาสนา เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม แนวคดิ 

และกลวธิีการจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรา้งการพัฒนาที่ย่ังยืน จิตวทิยาพื้นฐาน จิตวทิยาการศึกษา จิตวทิยา

พัฒนาการ จติวทิยาการแนะแนวและใหค้ าปรกึษา ระบบการจัดการศกึษาของไทยและต่างประเทศ วสิยัทัศน์และ

แผนพัฒนาการศกึษา หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษา การประกันคุณภาพ

การศกึษา ความส าคัญของวชิาชพีครู พัฒนาการวชิาชพีครู คุณลักษณะและมาตรฐานวชิาชพีครู บทบาทหนา้ที ่

ภาระงาน วถิชีวีติครู จติวญิญาณครู ความเป็นครูและเจตคตติอ่วชิาชพีครู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและวชิาชพีครู 

หลักธรรมาภบิาล และความซือ่สัตยส์จุรติ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู การจัดการความรูเ้กีย่วกับ

วชิาชพีครู การใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ความหมายในการเรียนการสอนและการสบืคน้ความรู ้

การใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู ้หลักการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และผูเ้รียนทีม่ลีักษณะพเิศษ การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม วัฒนธรรมไทย

และวฒันธรรมเพือ่การอยูร่่วมกนัโดยสนัต ิประเด็นและแนวโนม้ทางการศกึษา 

29703 สารตัถะวทิยวธิแีละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถอธิบายประวัติ ปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร์ ธรรมชาติและบทบาทของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย  

และลักษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การเลอืกใชส้ือ่และแหล่ง

เรียนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรียน การสอนวทิยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในระดับต่างๆ 

รวมถงึแนวโนม้การพัฒนาหลักสตูรวทิยาศาสตรแ์ละการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจิัย

ทางหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นอนาคต 

 2. เพื่อใหส้ามารถออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ที่ส่งเสรมิการพัฒนา

ความรูว้ทิยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และจติวทิยาศาสตร์ สามารถเลอืกและ 

ใชว้ธิสีอน เทคนิคการสอน ตลอดจนสือ่การสอนและแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ การจัดหอ้งปฏบิัตกิาร

ทางวิทยาศาสตร์ การสรา้งและใช เ้ครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

ทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน การวจิัยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหม้ีความตระหนักถงึความส าคัญของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มตี่อสังคม ความส าคัญ 

ของการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูม้ีจติวทิยาศาสตร์ และเป็นพลเมืองที่สามารถปรับตัวใหเ้หมาะสม 

กับความเปลี่ยนแปลงและความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใหเ้ป็นพลเมือง 

ที่มีคุณภาพ สามารถแกปั้ญหา และด ารงชวีติอยู่ในสังคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดอ้ย่าง 

มคีวามสขุ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัต ิปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร์ ธรรมชาตแิละบทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

การพัฒนาหลักสตูรวทิยาศาสตร ์เป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้และการวดัประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ าหรับผูเ้รยีนระดบัตา่งๆ แนวโนม้

การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจิัยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรใ์นอนาคต การออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรู ้

วทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์วธิสีอน เทคนิคการสอน สือ่การสอนและ

แหล่งเรียนรูท้างวทิยาศาสตร์ การจัดหอ้งปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร์ การสรา้งและใชเ้ครื่องมือในการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร์ การวจิัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์

ความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม 

29704 สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพืน้ฐานทางดา้นสือ่ เทคโนโลย ีนวัตกรรม สือ่อเิล็กทรอนกิส์

และโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อโสตทัศน์ และการเรียนการสอน 

ผา่นเครอืขา่ย ในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกใชว้ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใชโ้ปรแกรม 

คอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์เพือ่สรา้งและพัฒนานวตักรรมสือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบ ผลติและใชชุ้ดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะปฏิบัต ิ   

การทดลอง ของเล่นและเกม จัดกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ในและนอกหอ้งเรยีนในการจัดการเรยีน

การสอนวทิยาศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการสือ่ในการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ยวธิสีอนแบบตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถจัดเก็บ ดแูลรักษาและซอ่มบ ารุง สือ่วสัด ุอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์

 7. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่และนวัตกรรมดา้นการจัดการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร ์

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ เครือ่งมอื และนวตักรรมการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 9. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกับการใชส้ือ่และ

กจิกรรมการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์

 10. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวดัและประเมนิคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

ระดบัประเทศและสากล 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับสือ่ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์การเลอืกใช ้

วัสดุ อปุกรณ์ เครือ่งมอื กระบวนการ การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์เพื่อสรา้งและพัฒนา

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร สือ่โสตทัศน์ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ชุดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะ

ปฏบิัตกิารทดลอง สือ่กจิกรรมทางวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน การบรูณาการสือ่ในการจัดการเรยีนรู ้

วทิยาศาสตร์ดว้ยวธิสีอนแบบต่างๆ การจัดระบบแหล่งเรียนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์
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การใชข้องเล่นและเกมในการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง สือ่วัสด ุ

อปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่และนวัตกรรมดา้นการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์แนวคดิ

เกี่ย วกั บก ารวัด แล ะป ระเมินผลการเรียน รู ว้ ิท ยาศ าสต ร์  ก ารส ร า้งแล ะการใช เ้ค รื่อ งมือ วัด ค วาม รู ้

ทางวทิยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทักษะการคดิขัน้สูง ทักษะปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร ์ 

เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์การวัดและประเมนิคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรร์ะดับประเทศและสากล 

เครือ่งมอืและนวตักรรมทางดา้นการวดัและประเมนิผลทางการเรยีนวทิยาศาสตร์ 

29705 การพฒันากจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร  ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Developing Activities to Enhance the Learning Experience in Science Education  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ส าหรับผูเ้รยีน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์จิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ากกรณีตัวอย่างทีก่ าหนดให ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายวธิกีารการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ดอ้ย่าง

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. เพื่อใหส้ามารถแสดงผลงานการออกแบบและทดลองใชก้ิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้

วทิยาศาสตรใ์หไ้ดผ้ลตามทีต่อ้งการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ส าหรับผู เ้รียน

นอกเหนือจากการจัดประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลักสตูรปกต ิกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามเกีย่วขอ้ง

กับการใชท้รัพยากร แหล่งเรียนรู ้และภูมปัิญญาในทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ การท าโครงงานวทิยาศาสตร ์การจัดท าชมรม

วทิยาศาสตร์ ค่ายวทิยาศาสตร์ การจัดท าสือ่และของเล่นทางวทิยาศาสตร์ การฝึกกจิกรรมเสริมทักษะการใช ้

อปุกรณ์และเครือ่งมอืในหอ้งปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร ์การใชก้จิกรรมเสรมิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

การสรา้งและใชส้ือ่เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสรมิประสบการณ์การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ และการจัดกจิกรรม 

ในลกัษณะอืน่ๆ ตามความสนใจส าหรับสงัคมในอนาคต 

29708 การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีครูวทิยาศาสตรร์ะหวา่งเรยีน (1 หนว่ยกติ) 

 Science Teacher Profession Practicum During Class 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องครูในการจัดการเรยีนการสอน 

2. เพื่อใหม้ีทักษะในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน 

ตามจดุประสงคท์ีก่ าหนดใหไ้ด ้

3. เพื่อใหฝึ้กปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ก าหนดใหใ้นสถานการณ์จ าลองและ 

ในสถานศกึษาได ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิัยแกปั้ญหาผูเ้รยีน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สงัเกตการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและในสถานศกึษา การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การออกแบบทดสอบ 

ขอ้สอบหรอืเครื่องมอืวัดผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนน และการตัดสนิผลการเรียน การสอบภาคปฏบิัตแิละ

การใหค้ะแนน การวจัิยแกปั้ญหาผูเ้รียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชพี การพัฒนาบุคลกิภาพ มนุษยสัมพันธ ์

ศกึษางานฝ่ายตา่งๆ ในโรงเรยีน แผนงานโครงการ บรบิทของสถานศกึษา การแลกเปลีย่นประสบการณ์ฝึกปฏบิัติ

วชิาชพีระหวา่งเรยีน 

29709 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Teacher Profession Practicum I 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้การเขยีนแผน 

การจัดการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบรหิารจัดการชัน้เรียน 

และงานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

 2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร ์

 3. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพื่อสรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสัมพันธ ์

ในองคก์ร สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 5. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่

 6. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย การรูจ้ักปฏิบัตตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

 7. เพื่อปลูกฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุค่าของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธ ารงไว ้

ซึง่สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การวัดและประเมนิผล และน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรูใ้นการสมัมนา

การศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบรหิารจัดการชัน้เรยีน งานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ  

ทีน่อกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ 

ความเป็นครูวทิยาศาสตร์ การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ

มนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร การสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตัวใหเ้ขา้กับ

สงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชน

ทีส่ถานศกึษาตัง้อยู่ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การปลูกฝังคุณลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ที ่

การปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบขององคก์ร การมเีจตคตทิีด่แีละตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู 
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29710 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Teacher Profession Practicum II 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้การเขยีนแผน 

การจัดการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบรหิารจัดการชัน้เรียน 

และงานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

 2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร ์

 3. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่สง่เสรมิการท าวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 5. เพื่อสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 6. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่

 7. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย การรูจ้ักปฏิบัตตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

 8. เพื่อปลูกฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุค่าของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธ ารงไว ้

ซึง่สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การวัดและประเมนิผล และน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรูใ้นการสมัมนา

การศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบริหารจัดการชัน้เรียน การวจัิยในชัน้เรียน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานในหนา้ที่ครูอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง 

ใหม้ีบุคลกิภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร์ การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ์และ

ความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสัมพันธ์ในองคก์ร การส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม 

ในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสัมพันธท์ีด่กีับผูเ้รยีน

และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนที่สถานศึกษาตัง้อยู่ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา 

ทางวชิาชพี การปลูกฝังคุณลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ที ่การปฏบิัตตินตามกฎระเบยีบขององคก์ร การมี

เจตคตทิีด่แีละตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู 

29797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (วทิยาศาสตรศ์กึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Science Education) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีทักษะในการน าแนวคิด ทฤษฎี และวธิีการที่ศ ึกษาจากชุดวชิาต่างๆ มาใชใ้นการศึกษา 

วเิคราะห ์และการวจิัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสตูรและการสอนในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคญัตอ่การพัฒนา

การศกึษาและหรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งที่จะท าการวเิคราะหห์รือวจิัย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอรายงาน

ผลการวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจิัย 
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29798  วทิยานพินธ ์(วทิยาศาสตรศ์กึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Science Education) 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่  

29799 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติวทิยาศาสตรศ์กึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Science Education 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่เสรมิความรูเ้กีย่วกับเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของครุุสภา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการศกึษาและระเบยีบขอ้บงัคับทีจ่ าเป็นส าหรับครู จรรยาบรรณวชิาชพีครู และการพัฒนาวชิาชพีครู 

2. เพื่อเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิาร

จัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

3. เพือ่พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 

4. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี 

5. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

6. เพื่อพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชีพ รวมทัง้การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูเ้กีย่วกับเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของครุุสภา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษา

และระเบยีบขอ้บังคับทีจ่ าเป็นส าหรับครู จรรยาบรรณวชิาชพีครู และการพัฒนาวชิาชพีครู การวเิคราะห์หลักสตูร

และการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ การพัฒนา

ตนเองใหม้ีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม และมีเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพี การส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการและ

วชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา

ทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
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