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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

21701 การวจิยัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

Research in Curriculum and Instruction 

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ และทฤษฎดีา้นหลักสตูรและการสอนส าหรับการวจิัยได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดปัญหาการวจิัย ตลอดจนขอบเขตและรายละเอยีดของปัญหาการวจิัยได ้

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวจิัย และด าเนนิการวจิัยดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนได ้

4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกับปัญหาการวจิัยได ้

5. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการเรยีนการสอน และใชป้ระโยชน์ในการ

วจิัยตอ่ไปได ้

6. เพือ่ใหส้ามารถมจีรรยาบรรณของนักวจิัย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการวจิัยหลักสตูรและการสอน การก าหนดปัญหาการวจิัย การคน้ควา้วรรณกรรม 

การออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนา และการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือการวจัิย สถิตพิรรณนา สถิตอิา้งองิเพื่อทดสอบความแตกต่าง และเพื่อศกึษาความสัมพันธ ์

สถตินัินพาราเมตรกิ การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคุณภาพ การวจัิยเชงิประเมนิ โครงการวจิัย 

รายงานการวจัิยและการประเมนิคณุภาพงานวจัิย การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชน์จากการวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

โดยยดึมั่นในจรรยาบรรณนักวจิัย 

22759 ชวีวทิยาและเคมสี าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

Biology and Chemistry for Teachers 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคัญของววิัฒนาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาคและสรรีวทิยาของพืช

และสัตว ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม เทคโนโลยีชวีภาพ อะตอมและโมเลกุล 

กลไกส าคัญของปฏกิริยิาเคม ีเคมอีนินทรยี ์สารประกอบเชงิซอ้น สมบัตทิางกายภาพและทางเคมี

ของของแข็งและของไหล ปิโตรเคมคิอล เคมอีนิทรยี ์ส ิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม 

2. เพื่อใหส้ามารถเขยีนแผนการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร ์

เกีย่วกบัชวีวทิยาและเคม ี

3. เพื่อใหส้ามารถเลอืกและใชว้ธิสีอน เทคนิคการสอน สือ่การสอน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

และแหล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิน่ ไดส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการจัดการเรยีนรู ้เหมาะสมกับบรบิท

และผูเ้รยีน 

4 เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างชวีวทิยาและเคมมีาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ววิัฒนาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาคและสรรีวทิยาของพชืและสตัว ์ ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนเิวศ 

พันธุกรรม เทคโนโลยีชวีภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกส าคัญของปฏกิริยิาเคมี เคมีอนินทรีย์ สารประกอบเชงิซอ้น 

สมบัตทิางกายภาพและทางเคมขีองของแข็งและของไหล ปิโตรเคมคิอล เคมีอนิทรีย ์สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยี

สิง่แวดลอ้ม และการน าความรูท้างชวีวทิยาและเคมมีาจัดการเรยีนการสอน 
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22760 ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรส์ าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

Physics and Astronomy for Teachers 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคัญของวทิยาศาสตร์เกีย่วกับ กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลังงาน 

เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์นวิเคลยีร ์เทคโนโลยพีลังงาน 

เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีัสดุศาสตร ์และนาโนเทคโนโลยกีายภาพ 

แนวคดิส าคัญเกีย่วกับโลก อุตุนยิมวทิยา ธรณีวทิยา ภูมศิาสตร์ วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับอวกาศ ดาราศาสตร ์

และเทคโนโลยอีวกาศ 

2. เพื่อใหส้ามารถเขยีนแผนการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร ์

เกีย่วกบัฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรไ์ด ้

3. เพื่อใหส้ามารถเลอืกและใชว้ธิสีอน เทคนิคการสอน สือ่การสอน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

และแหล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิน่ ไดส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการจัดการเรยีนรู ้เหมาะสมกับบรบิท

และผูเ้รยีน 

4. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวัดและประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับ

ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรไ์ด ้

5. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การสบืคน้ขอ้มูล สือ่สารและการท างาน

ร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

กลศาสตร์ พลศาสตร์ ของไหล พลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ ความรอ้น คลื่น แสง เสียง ไฟฟ้า 

อเิล็กทรอนกิส ์นวิเคลยีร ์เทคโนโลยพีลังงาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีัสดุศาสตร ์

และนาโนเทคโนโลยีกายภาพ วทิยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกดา้นบรรยากาศ อุตุนิยมวทิยา พายุและหยาดน ้าฟ้า 

ภูมิอากาศ ธรณีวทิยา การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แผนที่ทางภูมิศาสตร์ วทิยาศาสตร์

เกีย่วกบัอวกาศ ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 

22761 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

Provision of Learning Experiences in Sciences 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายสิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร 

แสงและการเคลือ่นที ่พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับเนื้อหาสาระเรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ 

ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบตัขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลังงาน การเปลีย่นแปลงของโลก 

และดาราศาสตรก์ับอวกาศ 

3. เพื่อใหส้ามารถเขยีนแผนการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ าหรับเนื้อหาสาระเรือ่งสิง่มชีวีติกับ

กระบวนการด ารงชวีติ ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลังงาน 

การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การศกึษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง สิง่มีชวีติกับกระบวนการ

ด ารงชวีติ ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลังงาน การเปลีย่นแปลงของโลก

และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 
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27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

Electronic and Tele-communication Media in Education 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสงัคมยุคสารสนเทศ การสือ่สารอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม

การศกึษา และประเภทของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 

2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษาในโรงเรียน

  การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

สงัคมยุคสารสนเทศกับการศกึษา การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมกับการศกึษา โลกดจิติัล

กับการศกึษา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรก์ับการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกับการศกึษา ประเภทของสือ่อเิล็กทรอนกิส์

เพือ่การศกึษา โทรทศัน์เพือ่การศกึษา วทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษา วทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา ไมโครเวฟและ

ดาวเทยีมเพื่อการศกึษา การประยุกตส์ือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษา การใชส้ือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละ

โทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในระบบโรงเรยีน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

29701 สมัมนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

Seminar in Science Curriculum and Instruction 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู  ้และปัจจัยทีม่ีผลต่อการพัฒนา

หลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ด ้  

2. เพื่อใหส้ามารถออกแบบหลักสูตรวทิยาศาสตร์ระดับสถานศกึษาตามแนวคดิทฤษฎีและหลักการ

ออกแบบหลกัสตูรทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัและพัฒนาการรูว้ทิยาศาสตรไ์ด ้

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบโครงการและกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่พัฒนาผูเ้รยีนได ้

4. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดตวัแปรการวจัิยดา้นวทิยาศาสตรศ์กึษาทีห่ลากหลายได ้

5. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่การสบืคน้ขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรศ์กึษา

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ได ้

6. เพือ่ใหส้ามารถอภปิราย น าเสนอเกีย่วกบัแนวโนม้และการวจัิยทางวทิยาศาสตรศ์กึษาได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

ศกึษาและอภปิรายประเด็นเกีย่วกับธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ หลักสูตร หลักการ และแนวทางการ

พัฒนาหลกัสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลักสตูร หลกัสตูรกลุม่สาระวทิยาศาสตร ์ทฤษฎกีารเรยีนรู ้การจัดการเรยีนรู ้

ทีส่อดคลอ้งกับธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละความตอ้งการของสังคม ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสังคม 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้รบิทเป็นฐาน การสรา้งแบบจ าลองเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ธรรมชาต ิการแกปั้ญหาเป็นฐาน 

นวตักรรมและสือ่การเรยีนรู ้และการวดัประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์แนวโนม้และการวจัิยดา้นวทิยาศาสตรศ์กึษา 
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29702 หลกัการและทฤษฎกีารศกึษาเกีย่วกบัวชิาชพีครูวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

Principles and Theories of Education for Science Teaching Profession 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถอธบิายปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา และบรบิททางการศกึษา และการจัดการศกึษา

เพือ่สรา้งเสรมิการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายจติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพัฒนาการ และจติวทิยาแนะแนวและการใหค้ าปรกึษา 

3. เพื่อใหส้ามารถอธบิายระบบการจัดการศกึษาของไทยและของตา่งประเทศ วสิัยทัศน์ และแผนการ

พัฒนาการศกึษา 

4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายการใชภ้าษาไทยและอังกฤษในวชิาชพีครู นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ

  ในวชิาชพีครูวทิยาศาสตร ์

5. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายกฎหมาย หลกัธรรมาภบิาล คณุธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู มาตรฐานวชิาชพีครู

และสมรรถนะครูวทิยาศาสตร ์ความส าคัญและการพัฒนาวชิาชพี วถิ ีและความเป็นครูวทิยาศาสตร ์

การประกนัคณุภาพการศกึษาและการจัดการความรู ้

6. เพือ่ใหส้ามารถสะทอ้นความคดิ วถิแีละความเป็นครูวทิยาศาสตร ์จากสือ่ทีเ่ผยแพร่ในเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

7. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและอังกฤษในการสือ่สาร และแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับการท างาน

ในวชิาชพีครูวทิยาศาสตร ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิพืน้ฐานทางการศกึษา ระบบการจัดการศกึษา จติวทิยาพืน้ฐานในวชิาชพีครู สมรรถนะพืน้ฐานใน

วชิาชพีครูวทิยาศาสตร ์การสือ่สารในวชิาชพีครู การควบคมุและสง่เสรมิคณุภาพของการจัดการศกึษา 

29703 สารตัถะวทิยวธิทีางวทิยาศาสตรศ์กึษา (6 หนว่ยกติ) 

Foundations, Methodologies of Science Education 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย ปรัชญา ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

การจัดสือ่และสภาพแวดลอ้ม การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

2. เพื่อใหส้ามารถเขยีนแผนการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร ์

ทกัษะและความสามารถในศตวรรษที ่21 สอดคลอ้งกบับรบิทของผูเ้รยีน 

3. เพื่อใหส้ามารถเลอืกและใชว้ธิสีอน เทคนิคการสอน สือ่การสอน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

และแหล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิน่ ไดส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการจัดการเรยีนรู ้เหมาะสมกับบรบิท

และผูเ้รยีน 

4. เพื่อใหส้ามารถสรา้งและใชเ้ครื่องมอืในการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร ์

ของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การสบืคน้ขอ้มูล สือ่สารและการท างาน

ร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ปรัชญาวทิยาศาสตร์ ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ การรูว้ทิยาศาสตร์ จติวทิยาการเรียนรู ้ทฤษฎีและ

รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่ และแหลง่เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์และการวัดประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดท า

แผนการจัดการเรยีนรู ้การจัดการชัน้เรยีนการจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน  
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29704 สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in 

Science Learning 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถอธบิาย แนวคดิพื้นฐานทางดา้นสือ่ เทคโนโลยี นวัตกรรม สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละ

โทรคมนาคม สือ่โสตทัศน์ และการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย ในการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

การเลือกใชว้ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์เพื่อสรา้งและพัฒนา

นวัตกรรมสือ่การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การวจัิยที่เกีย่วขอ้งกับสือ่และนวัตกรรม การวัดและ

ประเมนิคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรร์ะดับประเทศและสากล 

2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ ผลติและใชช้ดุการเรยีน ชดุฝึกทักษะกระบวนการ ชดุฝึกทักษะปฏบิัตกิารทดลอง 

ของเลน่และเกม จัดกจิกรรมทางวทิยาศาสตรใ์นและนอกหอ้งเรยีนในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

3. เพื่อใหส้ามารถเลอืกและใชส้ือ่ นวัตกรรม วธิีสอน ไดส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู ้

เหมาะสมกบับรบิทและผูเ้รยีน จัดเก็บ ดแูลรักษาและซอ่มบ ารุง สือ่วสัด ุอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์

4. เพื่อใหส้ามารถสรา้งและใชเ้ครื่องมอืวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกับการ

ประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรร์ะดบันานาชาตไิด ้

5. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การสบืคน้ขอ้มูล สือ่สารและการท างาน

ร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับสือ่ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมทางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การเลอืกใชว้ัสด ุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ เพื่อสรา้งและพัฒนานวัตกรรมสือ่การเรียนการสอน

วทิยาศาสตร ์สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สือ่โสตทัศน์ การเรยีนการสอน

ผ่านเครอืขา่ย ชดุการเรยีน ชดุฝึกทางการสอนวทิยาศาสตร ์ สือ่กจิกรรมในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน การบรูณา

การสือ่ในการจัดการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ดว้ยวธิีสอนแบบต่างๆ การจัดระบบแหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การใชข้องเล่นและเกมในการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง สือ่วัสด ุ

อปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่และนวัตกรรมดา้นการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์แนวคดิ

เกีย่วกับการวัดและประเมนิผลการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์การสรา้งและการใชเ้ครื่องมอืวัดความรู ้ทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ ทักษะการคดิขัน้สูง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์ เจตคตทิาง

วทิยาศาสตร ์การวดัและประเมนิคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรร์ะดบัประเทศและสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

29708 การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีครูวทิยาศาสตรร์ะหวา่งเรยีน (1 หนว่ยกติ) 

Science Teacher Profession Practicum During Class 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องครูในการจัดการเรยีนการสอน 

2. เพื่อใหม้ทีักษะในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ออกแบบทดสอบ วัดและประเมนิผลผูเ้รียนตาม

จดุประสงคท์ีก่ าหนดใหไ้ด ้

3. เพือ่ใหฝึ้กปฏบิตักิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใหใ้นสถานการณ์จ าลองและในสถานศกึษาได ้

ค าอธบิายรายวชิา 

สงัเกตการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง

การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและในสถานศกึษา การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การออกแบบทดสอบ

ขอ้สอบหรอืเครื่องมอืวัดผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนน และการตัดสนิผลการเรียน การสอบภาคปฏบิัตแิละ

การใหค้ะแนน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ศึกษางานฝ่ายต่างๆ 

ในโรงเรยีน แผนงานโครงการ บรบิทของสถานศกึษา การแลกเปลีย่นประสบการณ์ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรยีน 

29709 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 1 (6 หนว่ยกติ) 

Teacher Profession Practicum I 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบริหารจัดการชัน้เรียน  

และงานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร ์

3. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพื่อสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

5. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่

6. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย การรูจ้ักปฏิบัตตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

7. เพือ่ปลกูฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธ ารงไวซ้ึง่

สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์
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ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การวัดและประเมนิผล และน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรูใ้นการสมัมนา

การศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบรหิารจัดการชัน้เรยีน งานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ  

ทีน่อกเหนือจากการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม การสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความ

เป็นครูวทิยาศาสตร ์การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู 

และสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนที่สถานศึกษาตัง้อยู ่ 

การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การปลูกฝังคณุลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบตอ่หนา้ที ่การปฏบิัตตินตาม

กฎระเบยีบขององคก์ร การมเีจตคตทิีด่แีละตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู  

29710 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 2 (6 หนว่ยกติ) 

Teacher Profession Practicum II 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการ

จัดการเรยีนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การบรหิารจัดการชัน้เรยีน และ

งานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร ์

3. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพือ่สง่เสรมิการท าวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

5. เพือ่สรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะและมนุษยสมัพันธใ์นองคก์ร 

สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

6. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่

7. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย การรูจ้ักปฏิบัตตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

8. เพือ่ปลกูฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธ ารงไวซ้ึง่

สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การวัดและประเมนิผล และน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรูใ้นการสมัมนา

การศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การวจัิยในชัน้เรยีนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน งานในหนา้ที่ครูอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองใหม้ี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร์ การสรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์และ

ความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร การสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมใน

ฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูเ้รยีนและ

บคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู่ การพัฒนาทักษะ การแกปั้ญหาทางวชิาชพี 

การปลกูฝังคณุลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบตอ่หนา้ที ่การปฏบิัตตินตามกฎระเบยีบขององคก์ร การมเีจตคตทิีด่แีละ

ตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู 
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29797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (วทิยาศาสตรศ์กึษา) (6 หนว่ยกติ) 

Independent Study (Science Education) 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหม้ทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่ง ๆ มาใชใ้นการศกึษา วเิคราะห์

และการวจัิยปัญหาทางการพัฒนาหลกัสตูรและการสอนในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญตอ่การพัฒนาการศกึษา

และหรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รือวจิัย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอรายงาน

ผลการวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจิัย 

29798 วทิยานพินธ ์(วทิยาศาสตรศ์กึษา) (12 หนว่ยกติ) 

Thesis (Science Education) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 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 
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6. เพื่อพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชีพ รวมทัง้การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

ค าอธบิายชุดวชิา 

คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู และการพัฒนาวชิาชพีครู การวเิคราะหห์ลักสตูรและการจัด

ประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู

วทิยาศาสตร ์การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี การสรา้งความกา้วหนา้และพัฒนาวชิาชพีครู

อย่างต่อเนื่อง การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะ

การแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู  

 

 

 

Last updated: 29-Dec-2021 


