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หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                                      
                           สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts  Program  in Teaching Science 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of  Arts  (Teaching  Science)                                           
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.A. (Teaching Science) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรชัญา   
 ครูวิชาชีพตองเขาใจปรัชญาและธรรมชาติของสาขาวิชาที่สอน มีความรูจริงในเนื้อหาวิชา และมีความรูใน
ศาสตรและทักษะการสอน  การจัดประสบการณการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร จึงคํานึงถึง
ความสัมพันธระหวางความรูทางดานวิทยาศาสตรของครูและวิทยาศาสตรศึกษาในโรงเรียน  
 
ความสําคัญ 
 ครูสอนวิทยาศาสตรเปนสาขาที่ขาดแคลน หลักสูตรท่ีนําเสนอเปนไปตามความตองการของหนวยงานท่ีใชครู
วิทยาศาสตร  ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับสูง  มีทักษะการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล  และมีจิต
วิญญาณความเปนครูแบบครูมืออาชีพ 
 
วัตถุประสงค  
 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตรในระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อสอนในสาขาวิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
     1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครูและเปนครูมืออาชีพ 
     2. มีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3. มีความสามารถใชภาษาตางประเทศ เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู และถายทอดความรู 
 4. เปนนักวิจัยท่ีสามารถพัฒนาความรูในศาสตรที่เช่ียวชาญ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช 
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กระบวนการวิจัย 
 5. เปนนักคิดอยางเปนระบบ สามารถคิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ คิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจ 
 6. เปนผูนําการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม 
 7. เปนผูที่มีผลการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท) มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 มหาบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้เปนผูที่มีคุณภาพสูงเย่ียมและเปนผูนําทางวิชาการสามารถจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และนักเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางดีเย่ียม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร  เวลา 09.00-16.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี เปนไปตามเกณฑการรับสมัครของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉล่ียวิชาเอกไมตํ่ากวา 2.75  
 3.  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑการรับสมัครของสถาบันสงเสริมการสอน  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.   ระยะเวลาการศึกษา  2  ป  
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด การสอบใน  
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2.  การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 
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 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพรหรือ ตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย    คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A     ดีเย่ียม     4.0 
    B+     ดีมาก     3.5 
    B     ดี      3.0 
    C+     พอใช     2.5 
    C     ออนมาก    2.0  
    F     ตก      0.0 
 7.  สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา   ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตาม ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ 
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I  หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
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ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่
จะรับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชา ฝกปฏิบัติ ทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  50 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาแกน              15 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเฉพาะดาน        17 หนวยกิต 
   4) หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ         6 หนวยกิต 
       5) หมวดวิทยานิพนธ              12  หนวยกิต     
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม)  
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก รายวิชาเสริมพื้นฐานไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานเปนระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ) 
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                                     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EDS  511    หัวขอเร่ืองคัดสรรทางฟสิกสและดาราศาสตร 1        3(3-0-6) 
       (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 
EDS  512     หัวขอเร่ืองคัดสรรทางฟสิกสและดาราศาสตร 2   3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Physics and Astronomy II) 
EDS  521   หัวขอเร่ืองคัดสรรทางเคมี 1                                                   3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Chemistry I) 
EDS  522   หัวขอเร่ืองคัดสรรทางเคมี 2                                                    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Chemistry II) 
EDS  531    หัวขอเร่ืองคัดสรรทางชีววิทยา 1                                              3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Biology I) 
EDS  532     หัวขอเร่ืองคัดสรรทางชีววิทยา 2                                          3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Biology II)     
 
 2.  หมวดวิชาแกน                                                 15 หนวยกิต 
EDS  600     การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(3-0-6) 
                (Education for Sustainable Development) 
EDS  601   จิตวิทยาสําหรับครู              3(3-0-6) 
   (Psychology for Teacher)  
EDS  602  สัมมนาวิชาชีพครู           2(1-2-3) 
   (Teaching Profession Seminar) 
EDS  603    การประกันคุณภาพการศึกษา        2(2-0-4) 
   (Educational Quality Assurance) 
EDS  604     การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู          2(2-0-4) 
   (Research for Learning Development) 
EDS 613  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร        3(3-0-6) 
   (Language and Culture for Science Teachers) 
   
 3. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                       17  หนวยกิต  
EDS  605  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร                        3(2-2-5) 
   (Educational Philosophy and Science Curriculum Development)  
EDS  606   การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        3(2-2-5) 
                (Science Learning Management) 
EDS  607    การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร                              3(2-2-5) 
   (Measurement and Assessment of Science Learning) 
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EDS  608    การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร    3(2-2-5) 
   (Classroom Action Research for Science Learning Development) 
EDS  609    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร               3(2-2-5) 
   (Innovation and Information Technology in Science Education)              
EDS 614  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน        2(1-3-4)                 
   (Professional Practicum)                                                     
 
 4.  หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ                                        6 หนวยกิต  
EDS  610  การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร 1        3(0-16-8)               
   (Practicum in Teaching Science I) 
EDS  611   การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร 2       3(0-16-8)                
   (Practicum in Teaching Science II)       
    
 5.  หมวดวิทยานิพนธ                            12 หนวยกิต 
EDS  699   วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
        (Thesis) 
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แผนการศึกษา                                                
ชัน้ปที ่1

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

EDS 511  หัวขอเรื่องคัดสรรทางฟสิกส          3(3-0-6)*  
          และดาราศาสตร 1                              
          (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 
EDS 521  หัวขอเรื่องคัดสรรทางเคมี 1           3(3-0-6)*  
          (Selected Topics in Chemistry I) 
EDS 531   หัวขอเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1      3(3-0-6)*  
          (Selected Topics in Biology I)                    
EDS 600   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน       3(3-0-6)
           (Education for Sustainable Development) 
EDS 601   จิตวิทยาสําหรับครู                   3(3-0-6)
   (Psychology for Teacher) 
EDS 602   สัมมนาวิชาชีพครู                    2(1-2-3) 
          (Seminar on Teaching  Profession)   
EDS 604   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู          2(2-0-4)
           (Research for Learning Development) 
EDS 603   การประกันคุณภาพการศึกษา          2(2-0-4)
           (Educational Quality Assurance) 
 

 
รวม   15  หนวยกิต

* วิชาปรับพื้นฐาน เลือกตามสาขาวิชาเอก  1 วิชา 

EDS 512 หัวขอเรื่องคัดสรรทางฟสิกส             3(3-0-6)*  
         และดาราศาสตร 2                               
         (Selected Topics in Physics and Astronomy II) 
EDS 522  หัวขอเรื่องคัดสรรทางเคมี 2            3(3-0-6)*  
          (Selected Topics in Chemistry II) 
EDS 532  หัวขอเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2        3(3-0-6)*  
          (Selected Topics in Biology II)                
EDS 605  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา         3(2-2-5)
          หลักสูตรวิทยาศาสตร                  
          (Educational Philosophy and Science  
          Curriculum Development)                         
EDS 606  การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตร        3(2-2-5)  
          (Science  Learning Management) 
EDS 607  การวัดและประเมินผลการเรียนรู         3(2-2-5)
          วิทยาศาสตร                                    
          (Measurement and Assessment of  
          Science Learning) 
EDS 614  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน      2(1-3-5)    
          (Professional Practicum)  

รวม   14  หนวยกิต
*วิชาปรับพื้นฐาน เลือกตามสาขาวิชาเอก 1 วิชา 

ภาคฤดรูอน
EDS 613  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร                                                         3(3-0-6)
          (Language and Culture for Science Teachers) 
EDS 609  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร                                        3(2-2-5)
          (Innovation and IT in Science  Education) 

                                            รวม     6    หนวยกิต
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ชัน้ปที ่2
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

EDS 608  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ       3(2-2-5)
          พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร               
          (Classroom Action Research for         
          Science Learning Development) 
EDS 699  วิทยานิพนธ                           6(0-18-9) 
          (Thesis)  
EDS 610  การปฏิบัติการสอน 1                   3(0-16-8)  
          (Practicum in Teaching Science I) 
                                      รวม   12  หนวยกิต

EDS 699  วิทยานิพนธ                           6(0-18-9)
          (Thesis)  
EDS 611  การปฏิบัติการสอน 2                   3(0-16-8)  
          (Practicum in Teaching Science II)  

 
รวม   9   หนวยกิต

 
คําอธบิายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
EDS  511   หัวขอเรื่องคัดสรรทางฟสิกสและดาราศาสตร 1                      3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 
 แนวคิด องคความรูทางดานฟสิกสและดาราศาสตร และหัวขอหรือหัวขอบรรยายรับเชิญดานฟสิกสและ
ดาราศาสตรที่อยูในความสนใจปจจุบัน ทฤษฏีใหมๆ และความกาวหนาทางฟสิกสและดาราศาสตรที่เก่ียวกับการ
สอนวิชาฟสิกสและดาราศาสตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 Concepts, body of knowledge, and topics or invited topics relating to contemporary Physics and 
Astronomy; new theories and advancement of Physics concept, contents relating to the teaching of  Physics 
and Astronomy in the upper secondary science curriculum.  
 
EDS  512  หัวขอเรื่องคัดสรรทางฟสิกสและดาราศาสตร  2                     3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Physics and Astronomy II)                                                         
 หัวขอดานฟสิกสและดาราศาสตร ที่อยูในความสนใจปจจุบัน ทฤษฏีใหมๆ และความกาวหนาทางฟสิกส
และดาราศาสตร ที่เก่ียวของกับการสอนวิทยาศาสตร หรือหัวขอบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไมซ้ําซอนกับหัวขอ
รายวิชาเร่ืองคัดสรรทางดานฟสิกสและดาราศาสตร 1 
 Contemporary Physics and Astronomy; new theories and advancement of Physics and  Astronomy 
relating to science teaching, or invited topics which are different from those taught in Selected Topics in 
Physics and Astronomy I course. 
 
EDS  521  หัวขอเรื่องคัดสรรทางเคมี 1                                         3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Chemistry I) 
 แนวคิด องคความรูทางดานเคมี และหัวขอหรือหัวขอบรรยายรับเชิญดานเคมี ที่อยูในความสนใจปจจุบัน 
ทฤษฏีใหมๆ  ความกาวหนาทางเคมีที่เก่ียวกับการสอนวิชาเคมีในหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 Concepts, body of knowledge, and topics or invited topics relating to contemporary Chemistry; new  
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theories and advancement of Chemistry relating to Chemistry teaching in the upper secondary science 
curriculum.  
 
EDS  522  หัวขอเรื่องคัดสรรทางเคมี  2                                         3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Chemistry II)                                                          
 หัวขอดานเคมีที่อยูในความสนใจในปจจุบัน ทฤษฏีใหม ๆ ความกาวหนาทางเคมีที่เก่ียวของ กับการสอน
วิทยาศาสตร หรือหัวขอบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไมซ้ําซอนกับหัวขอรายวิชาเร่ืองคัดสรรทางดานเคมี 1 
 Contemporary Chemistry; new theories, advancement of Chemistry relating to science teaching or 
invited topics which are different from those taught in Selected Topics in Chemistry I course. 
 
EDS  531  หัวขอเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1                                   3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Biology I) 
 แนวคิด องคความรูทางดานชีววิทยา และหัวขอหรือหัวขอบรรยายรับเชิญดานชีววิทยา ที่อยูในความสนใจ
ปจจุบัน ทฤษฏีใหมๆ ความกาวหนาทางชีววิทยา ที่เก่ียวกับการสอนวิชาชีววิทยาในหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  Concepts, body of knowledge, and topics or invited topics relating to contemporary Biology; new 
theories, advancement of concept, contents relating to Biology teaching in the upper secondary science 
curriculum.  
 
EDS  532  หัวขอเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา  2                                   3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Biology II)                                                          
 หัวขอดานชีววิทยาที่อยูในความสนใจในปจจุบัน ทฤษฏีใหมๆ ความกาวหนาทางชีววิทยาที่เก่ียวของกับการ
สอนวิทยาศาสตร หรือหัวขอบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไมซ้ําซอนกับหัวขอรายวิชาเร่ืองคัดสรรทางดานชีววิทยา 1 
 Contemporary Biology; new theories, advancement of Biology relating to science teaching, or invited 
topics which are different from those taught in Selected Topics in Biology I course. 
                    
 2.  หมวดวิชาแกน 
EDS  600  การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                             3(3-0-6)  
    (Education for Sustainable Development)   
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาครู องคกร 
และสังคมอยางยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
ความสําคัญและกลยุทธของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รูปแบบการเรียนรูและยุทธศาสตรการสอนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 Philosophy, concepts, and theories of education; meaning and concept of sustainable development: 
sustainable social development; sustainable economic development; sustainable natural resources and 
environmental management; importance and strategies of education provision for sustainable development; 
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learning models and teaching strategies for sustainable development; success factors of education provision 
for sustainable development. 
 
EDS  601  จิตวิทยาสําหรับครู                                      3(3-0-6) 
   (Psychology for Teacher)  
 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะ
แนวและการใหคําปรึกษา จิตวิทยาสังคมในบริบทโรงเรียน จิตวิทยาวัยรุน จิตวิทยาสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร การนําหลักจิตวิทยาไปใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มี
พัฒนาการทางสติปญญา สังคม รางกายและบุคลิกภาพที่แตกตางกัน งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรู 
แรงจูงใจ พัฒนาการทางสติปญญา สังคม รางกายและบุคลิก ภาพของผูเรียน 
 Fundamental and human development  psychology; learning and educational psychology; counseling 
and guidance psychology; social psychology in school context; adolescent psychology; psychology for talented 
learners in science; application of psychology principles in science learning management appropriate to 
learners’ intellectual, social, physical and personality development; research relating to learning theories, 
motivation, intellectual, social, physical and personality development. 
 
EDS  602  สัมมนาวิชาชีพครู                                        2(1-2-3) 
    (Teaching Profession Seminar)    
 ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หนาที่ ภาระงานของครูวิทยาศาสตร พัฒนาการของวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ลักษณะของครูวิทยาศาสตรที่ดี การสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูวิทยาศาสตร การสรางเสริมศักยภาพ
และสมรรถภาพความเปนครูวิทยาศาสตร การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การ
สรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ปฏิบัติสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมศักยภาพผูเรียน 
 Importance of  teaching profession; roles, duties, and workload of a science teacher; development of 
a science teaching profession; attributes of a good science teacher; building positive attitudes towards a 
science teaching profession; professional development of a science teacher; be a learning individual and 
academic leader; standards, ethics of teaching profession; education laws; knowledge management of the 
teaching profession; continuation of progress in teacher professional development; interactions between the 
teacher and the learner in support of learning capacity.  
 
EDS  603  การประกันคุณภาพการศึกษา                      2(2-0-4) 
               (Educational Quality Assurance) 
 หลักการ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประเมินคุณภาพภายนอก ความสัมพันธระหวางระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เคร่ืองมือ
ในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การใชผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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 Principles, concept of educational quality assurance; educational quality assurance systems, both 
internal quality assurance and external quality assessment; relationship between internal and external quality 
assurance systems; tools for internal and external quality assessment; use of quality assessment results in 
improving quality of education. 
 
EDS  604  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู                                  2(2-0-4) 
   (Research for Learning Development) 
 หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา  การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 
สถิติเพื่อการวิจัย เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย หลักการเขียนโครงรางงานวิจัย ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัย 
 Principles, methodologies of quantitative and qualitative research in education; research design, 
research process; statistics for research; research tools; principles of writing a research proposal; study of 
research projects about learning development; a research proposal writing practice. 
 
EDS  613  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร                     3(3-0-6) 
              (Language and Culture for Science Teachers)  
 การใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ในดานการฟง การพูด การอาน 
การเขียนดวยการส่ือสารโดยตรง และผานเคร่ืองมือสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสรางศักยภาพและ
สมรรถภาพในฐานะผูนําทางคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณของความเปนครู 
 Using Thai and foreign language for development of science teachers in listening, speaking, reading 
and writing skills through direct communication or tools of information technology; development of leadership 
teachers’ potentiality and capabilities, moral, morality, teaching professional ethics 
 
  3. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
EDS  605  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร               3(2-2-5) 
   (Educational Philosophy and Science Curriculum Development)  
 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ประวัติความเปนมาของระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศนและ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร มาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตรวิทยาศาสตร การพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา การ
ออกแบบและพัฒนาหนวยการเรียนรูวิทยาศาสตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  งานวิจัยทางการศึกษา
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร 
 Philosophy and educational concepts; history and development of Thai educational system; vision and 
Thai educational development plan; curriculum theories; curriculum components and development; philosophy 
and nature of science; science curriculum standards and key-stage science standards; school curriculum 
development; design and development of a science learning unit; problems and trend of curriculum 
development; education research relating to science curriculum development. 
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EDS  606  การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตร                   3(2-2-5) 
   (Science Learning Management) 
 ทฤษฎีการเรียนรูและการสอนวิทยาศาสตร รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิธี
สอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร การออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การบูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรกับวิธีการจัดการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การใช 
การผลิตส่ือการเรียนรู การใชแหลงการเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู
วิทยาศาสตร งานวิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร การจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 Learning theories and science teaching; learning styles and development of instructional models; 
teaching approaches and techniques in science; designing and provision of learning experiences; management 
of child-centered learning; integration of science subject matter with learning management; integration of 
inclusive learning; utilization, learning media production, use of learning sources;  learning innovation 
development and assessment of  science learning; education research relating to science learning 
management; Classroom management; learning-support classroom environment. 
 
EDS  607  การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร                   3(2-2-5) 
     (Measurement and Assessment of Science Learning) 
 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางและใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินแบบ
ยอยและแบบรวม หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร การออกแบบ สราง 
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ทั้งดานความรู ความคิดและทักษะกระบวนการ เจตคติ 
งานวิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 Principles and techniques of measurement and assessment in education; construction and utilization 
of measurement and assessment tools in education; authentic assessment. portfolio assessment, performance 
assessment, and formative and summative assessment; principles, types and techniques of measurement and 
assessment in science; design, construction, development of  measurement and assessment tools of science 
knowledge, thinking and  process skill,  attitudes; education research relating to science measurement and 
assessment. 
 
EDS  608  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร        3(2-2-5) 
   (Classroom Action Research for Science Learning Development) 
 ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา
วิทยาศาสตร การคนควา ศึกษางานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตรในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  และใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหา จรรยาบรรณของครูนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย
ในชั้นเรียน ดําเนินการ และการนําเสนอผลงานวิจัย 
 Theories, types, and techniques of research in science education; research design in science  
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education; searching and studying research in science education relating to learning process development and 
use of research process in solving problem; ethics for research teachers and related laws; proposing a 
classroom research project, conducting the research project and presentation of research findings. 
 
EDS  609  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร          3(2-2-5) 
   (Innovation and Information Technology in Science Education) 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและเครือขายการ
เรียนรู การออกแบบ การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
การประเมนิ การปรับปรุงและการนําผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตรไปใช งานวิจัย
ทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร   
 Concepts, theories, technology and innovation in education which support learning development  
quality; technology and information; analysis of problems resulting from the use of innovation and technology; 
learning sources and networks; designing, construction of  innovation and information technology in education 
for teaching science; evaluation, improvement of innovation  and  use of the improved innovation and 
information technology in science education; education research relating to innovation and information 
technology in science education.     
 
EDS  614  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน      2(1-3-4) 
   (Professional Practicum)    
 สังเกตและเรียนรูสภาพทั่วไปของสถานศึกษา และงานดานตางๆ ในสถานศึกษา การสังเกตการจัดการ
เรียนรูและการฝกงานเปนผูชวยครูและบุคลากรทางการศึกษา การฝกเขียนแผนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน การ
ทดลองการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง การฝกเขียนโครงการรวมปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสาใน
สถานศึกษา 
 Observation and learning of the general context and operations  of the school; classroom observation 
for details of work and related work as an assistant teacher; practices in designing and constructing learner-
centered lesson plans; experimental or empirical work in teaching simulations; practices in designing  
participation of  meditation practice projects or volunteering projects as in-school extra-curricular activities. 
 
 4.  หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ 
EDS  610  การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร 1                      3(0-16-8)                
   (Practicum in Teaching Science I) 
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา) ในโรงเรียนมัธยมปลาย ภาย ใตการดูแลของ
อาจารยนิเทศ และครูพี่เล้ียง เพื่อใหไดรับประสบการณในการจัดทําแผนจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน การวัดผล
การเรียนรู การบริหารจัดการในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  รวมท้ังขอบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
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 Practicum in teaching a science subject  (physics/chemistry/biology) in an upper secondary school 
under supervision of faculty supervisors and a school mentor in order to gain experiences in doing learning 
management plan, teaching, assessing learning achievement, classroom management, and instructional 
materials development; code of ethics.  
 
EDS  611  การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร 2                            3(0-16-8)      
   (Practicum in Teaching Science II) 
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา) ในโรงเรียนมัธยมปลาย ภายใตการ ดูแลของ
อาจารยนิเทศ  และครูพี่เลี้ยง เพื่อใหไดรับประสบการณในการจัดทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้น  เรียนการสัมมนา 
และการรายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 
 Practicum in teaching a science subject (physics/chemistry/biology) in an upper secondary school 
under supervision of faculty supervisors and a school mentor in order to gain experiences in doing classroom 
action research, seminar and report of result of learning management  and development of learners. 
 
 5.  หมวดวิทยานิพนธ 
EDS  699  วิทยานิพนธ                   12(0-36-18)                 
   (Thesis) 
 การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ในหัวขอที่ผูเรียนสนใจ ภายใตการแนะนําของ
อาจารยควบคุมการวิจัย 
 Classroom action research about science teaching and learning in a selected topic by individual 
students under supervision of a thesis advisor. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  วิทยานิพนธ 
  วิจัยประเด็นที่เก่ียวของกับการสอนวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาการเรียนรู และนําเสนอผลการวิจัย ตาม
รูปแบบมาตรฐานรายงานการวิจัย ตามระเบียบข้ันตอนตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษา 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัย การศึกษาคนควา ที่สรางสรรคไดองคความรูใหม นําไปใชในวงการศึกษาท่ีเกิดประโยชน
ตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ: แผน ก.แบบ ก 2 ชั้นปที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2                     
 4. จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต (2 ภาคการศึกษา) 
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 5. การเตรียมการวิทยานิพนธ 
  5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษา  เพื่อ

วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย  
  5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย (บทที่ 1-3) ตอที่ประชุม

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวทิยาลัย 
  5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยและดําเนินการวิจัยภายใต

การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา    
 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ ฯ 

  6.3 นักศึกษาเผยแพรผลงานวิจัยโดยการนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการและ/หรือเผยแพรตีพิมพเปน
บทความวิชาการในวารสารการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ครูสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. นักวิชาการศึกษา 
 3. นักวิจัย 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะศึกษาศาสตร ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275, 1276 
www.rsu.ac.th/education 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน             
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


