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หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

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)                                                                          

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร�) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.A. (Teaching Science) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตร�  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 ครูวิชาชีพต�องเข�าใจปรัชญาและธรรมชาติของสาขาวิชาท่ีสอน มีความรู�จริงในเนื้อหาวิชา และมีความรู�ใน

ศาสตร�และทักษะการสอน การจัดประสบการณ�การเรียนรู� การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร� จึงคํานึงถึง

ความสัมพันธ�ระหว�างความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร�ของครูและวิทยาศาสตร�ศึกษาในโรงเรียน  

 

ความสําคัญ 

 ครูสอนวิทยาศาสตร�เป�นสาขาที่ขาดแคลน หลักสูตรที่นําเสนอเป�นไปตามความต�องการของหน�วยงานที่ใช�ครู

วิทยาศาสตร� ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับสูง มีทักษะการจัดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิผล และมีจิต

วิญญาณความเป�นครูแบบครูมืออาชีพ 

 

วัตถุประสงค�  

 เพ่ือผลิตครูวิทยาศาสตร�ในระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษาเพ่ือสอนในสาขาวิชาฟ�สิกส� เคมี และชีววิทยา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณลักษณะดังต�อไปนี้ 

     1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป�นครูและเป�นครูมืออาชีพ 

     2. มีความรู�ความสามารถและเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ที่สอดคล�องตาม

เกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพครู 

 3. มีความสามารถใช�ภาษาต�างประเทศ เป�นเครื่องมือในการแสวงหาความรู� และถ�ายทอดความรู� 

 4. เป�นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู�ในศาสตร�ที่เชี่ยวชาญ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช� 

กระบวนการวิจัย 
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 5. เป�นนักคิดอย�างเป�นระบบ สามารถคิดสร�างสรรค� คิดวิจารณญาณ คิดแก�ป�ญหา และสามารถตัดสินใจ 

 6. เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับการเรียนรู�ยุคใหม� 

 7. เป�นผู�ที่มีผลการเรียนรู�สอดคล�องกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตร� ของสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี (สสวท) มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

เป�าหมายเชงิคณุภาพ 

 มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้เป�นผู�ท่ีมีคุณภาพสูงเย่ียมและเป�นผู�นําทางวิชาการสามารถจัดการเรียนการ

สอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร� และนักเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายได�อย�างดีเย่ียม 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน  วันจันทร� - วันศุกร�  เวลา 09.00-16.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี เป�นไปตามเกณฑ�การรับสมัครของ สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอกไม�ตํ่ากว�า 2.75  

 3.  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป�นไปตามเกณฑ�การรับสมัครของสถาบันส�งเสริมการสอน  

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�    

 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป�  

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2556 ดังนี ้

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต�ละรายวิชาที่นักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด การสอบใน  

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2.  การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ
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วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร�หรือ ตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย    ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A     ดีเย่ียม     4.0 

    B+     ดีมาก     3.5 

    B     ดี      3.0 

    C+     พอใช�     2.5 

    C     อ�อนมาก    2.0  

    F     ตก      0.0 

 7.  สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S  หมายความว�า  ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U  หมายความว�า  ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า   ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตาม ข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ 

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I  หมายความว�า  การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ� ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 
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การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2 

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ�และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่

จะรับปริญญา 

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชา ฝ�กปฏิบัติ ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  50 หน�วยกิต 

   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาแกน              15 หน�วยกิต 

   3) หมวดวิชาเฉพาะด�าน        17 หน�วยกิต 

   4) หมวดปฏิบัติการวิชาชีพ         6 หน�วยกิต 

       5) หมวดวิทยานิพนธ�              12  หน�วยกิต     

 

รายวิชาในหลกัสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม)  

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ

คัดเลือก รายวิชาเสริมพ้ืนฐานไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเป�นระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) 

 

                                     จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EDS  511    หัวข�อเรื่องคัดสรรทางฟ�สิกส�และดาราศาสตร� 1        3(3-0-6) 

       (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 
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EDS  512     หัวข�อเรื่องคัดสรรทางฟ�สิกส�และดาราศาสตร� 2   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Physics and Astronomy II) 

EDS  521   หัวข�อเรื่องคัดสรรทางเคมี 1                                                   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Chemistry I) 

EDS  522   หัวข�อเรื่องคัดสรรทางเคมี 2                                                   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Chemistry II) 

EDS  531    หัวข�อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1                                              3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Biology I) 

EDS  532     หัวข�อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2                                          3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Biology II)     

 

 2.  หมวดวิชาแกน                                                 15 หน�วยกิต 

EDS  600     การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน      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     การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�          2(2-0-4) 

   (Research for Learning Development) 

EDS 613  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร�        3(3-0-6) 

   (Language and Culture for Science Teachers) 

   

 3. หมวดวิชาเฉพาะด�าน                                       17  หน�วยกิต  

EDS  605  ปรชัญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร�                        3(2-2-5) 

   (Educational Philosophy and Science Curriculum Development)  

EDS  606   การจัดการการเรยีนรู�วิทยาศาสตร�                                        3(2-2-5) 

                (Science Learning Management) 

EDS  607    การวัดและประเมินผลการเรียนรู�วทิยาศาสตร�                              3(2-2-5) 

   (Measurement and Assessment of Science Learning) 

EDS  608    การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�วิทยาศาสตร�    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)              
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EDS 614  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน        2(1-3-4)                     

   (Professional Practicum)                                                     

 

 4.  หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ                                        6 หน�วยกิต  

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 หน�วยกิต 

EDS  699   วิทยานิพนธ�            12(0-36-18) 

        (Thesis) 
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แผนการศึกษา                                                

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

EDS 511  หัวข�อเร่ืองคัดสรรทางฟ�สิกส�           3(3-0-6)*                                                                             

          และดาราศาสตร� 1                                                           

          (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 

EDS 521  หัวข�อเร่ืองคัดสรรทางเคมี 1           3(3-0-6)*                                                                      

          (Selected Topics in Chemistry I) 

EDS 531   หัวข�อเร่ืองคัดสรรทางชีววิทยา 1      3(3-0-6)*                                                                      

          (Selected Topics in Biology I)                                                                                                  

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)  

          (Seminar on Teaching  Profession)   

EDS 604   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู�          2(2-0-4) 

           (Research for Learning Development) 

EDS 603   การประกันคุณภาพการศึกษา          2(2-0-4) 

           (Educational Quality Assurance) 

 

                                                                                                                                                                                                            

รวม   15  หน�วยกิต 

* วิชาปรับพื้นฐาน เลือกตามสาขาวิชาเอก  1 วิชา 

EDS 512 หัวข�อเร่ืองคัดสรรทางฟ�สิกส�             3(3-0-6)*                                                                             

         และดาราศาสตร� 2                                                           

         (Selected Topics in Physics and Astronomy II) 

EDS 522  หัวข�อเร่ืองคัดสรรทางเคมี 2            3(3-0-6)*                                                                      

          (Selected Topics in Chemistry II) 

EDS 532  หัวข�อเร่ืองคัดสรรทางชีววิทยา 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  การจัดการการเรียนรู�วิทยาศาสตร�        3(2-2-5)                                

          (Science  Learning Management) 

EDS 607  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�         3(2-2-5) 

          วิทยาศาสตร�                                                 

          (Measurement and Assessment of  

          Science Learning) 

EDS 614  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน      2(1-3-5)                     

          (Professional Practicum)  

รวม   14  หน�วยกิต 

*วิชาปรับพื้นฐาน เลือกตามสาขาวิชาเอก 1 วิชา 

ภาคฤดูร�อน 

EDS 613  ภาษาและวฒันธรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร�                                                         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    หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

EDS 608  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ         3(2-2-5) 

          พัฒนาการเรียนรู�วิทยาศาสตร�               

          (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  หน�วยกิต 

EDS 699  วิทยานิพนธ�                           6(0-18-9) 

          (Thesis)  

EDS 611  การปฏิบัติการสอน 2                   3(0-16-8)                                                   

          (Practicum in Teaching Science II)  

 

 

 

                                                           

รวม   9   หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

EDS  511   หัวข�อเรื่องคัดสรรทางฟ�สิกส�และดาราศาสตร� 1                      3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 

 แนวคิด องค�ความรู�ทางด�านฟ�สิกส�และดาราศาสตร� และหัวข�อหรือหัวข�อบรรยายรับเชิญด�านฟ�สิกส�และ

ดาราศาสตร�ที่อยู�ในความสนใจป�จจุบัน ทฤษฏีใหม�ๆ และความก�าวหน�าทางฟ�สิกส�และดาราศาสตร�ท่ีเก่ียวกับการ

สอนวิชาฟ�สิกส�และดาราศาสตร�ในหลักสูตรวิทยาศาสตร�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 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  หัวข�อเรื่องคัดสรรทางฟ�สิกส�และดาราศาสตร�  2                     3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Physics and Astronomy II)                                                          

 หัวข�อด�านฟ�สิกส�และดาราศาสตร� ที่อยู�ในความสนใจป�จจุบัน ทฤษฏีใหม�ๆ และความก�าวหน�าทางฟ�สิกส�

และดาราศาสตร� ที่เก่ียวข�องกับการสอนวิทยาศาสตร� หรือหัวข�อบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไม�ซ้ําซ�อนกับหัวข�อ

รายวิชาเรื่องคัดสรรทางด�านฟ�สิกส�และดาราศาสตร� 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  หัวข�อเรื่องคัดสรรทางเคมี 1                                         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Chemistry I) 

 แนวคิด องค�ความรู�ทางด�านเคมี และหัวข�อหรือหัวข�อบรรยายรับเชิญด�านเคมี ท่ีอยู�ในความสนใจป�จจุบัน 

ทฤษฏีใหม�ๆ  ความก�าวหน�าทางเคมีที่เก่ียวกับการสอนวิชาเคมีในหลักสูตรวิทยาศาสตร�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 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  หัวข�อเรื่องคัดสรรทางเคมี  2                                         3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Chemistry II)                                                          

 หัวข�อด�านเคมีที่อยู�ในความสนใจในป�จจุบัน ทฤษฏีใหม� ๆ ความก�าวหน�าทางเคมีท่ีเก่ียวข�อง กับการสอน

วิทยาศาสตร� หรือหัวข�อบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไม�ซ้ําซ�อนกับหัวข�อรายวิชาเรื่องคัดสรรทางด�านเคมี 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  หัวข�อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1                                   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Biology I) 

 แนวคิด องค�ความรู�ทางด�านชีววิทยา และหัวข�อหรือหัวข�อบรรยายรับเชิญด�านชีววิทยา ที่อยู�ในความสนใจ

ป�จจุบัน ทฤษฏีใหม�ๆ ความก�าวหน�าทางชีววิทยา ท่ีเก่ียวกับการสอนวิชาชีววิทยาในหลักสูตรวิทยาศาสตร�ระดับ

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  หัวข�อเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา  2                                   3(3-0-6) 

              (Selected Topics in Biology II)                                                          

 หัวข�อด�านชีววิทยาที่อยู�ในความสนใจในป�จจุบัน ทฤษฏีใหม�ๆ ความก�าวหน�าทางชีววิทยาที่เก่ียวข�องกับการ

สอนวิทยาศาสตร� หรือหัวข�อบรรยายรับเชิญ ที่มีเนื้อหาไม�ซ้ําซ�อนกับหัวข�อรายวิชาเรื่องคัดสรรทางด�านชีววิทยา 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  การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน                             3(3-0-6)  

    (Education for Sustainable Development)   

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาที่ย่ังยืน การพัฒนาครู องค�กร 

และสังคมอย�างย่ังยืน การพัฒนาเศรษฐกิจอย�างย่ังยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างย่ังยืน 

ความสําคัญและกลยุทธ�ของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน รูปแบบการเรียนรู�และยุทธศาสตร�การสอนเพ่ือ

การพัฒนาที่ย่ังยืน ป�จจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 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)  

 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย� จิตวิทยาการเรียนรู�และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะ

แนวและการให�คําปรึกษา จิตวิทยาสังคมในบริบทโรงเรียน จิตวิทยาวัยรุ�น จิตวิทยาสําหรับผู�เรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร� การนําหลักจิตวิทยาไปใช�ในการจัดการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ให�เหมาะสมกับผู�เรียนที่ มี

พัฒนาการทางสติป�ญญา สังคม ร�างกายและบุคลิกภาพที่แตกต�างกัน งานวิจัยที่เก่ียวข�องกับทฤษฎีการเรียนรู� 

แรงจงูใจ พัฒนาการทางสติป�ญญา สังคม ร�างกายและบุคลิก ภาพของผู�เรียน 

 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 หน�าท่ี ภาระงานของครูวิทยาศาสตร� พัฒนาการของวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร� ลักษณะของครูวิทยาศาสตร�ที่ดี การสร�างเจตคติที่ดีต�อวิชาชีพครูวิทยาศาสตร� การสร�างเสริมศักยภาพ

และสมรรถภาพความเป�นครูวิทยาศาสตร� การเป�นบุคคลแห�งการเรียนรู�และการเป�นผู�นําทางวิชาการ เกณฑ�มาตรฐาน

วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ูกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา การจัดการความรู�เก่ียวกับวิชาชีพครู การ

สร�างความก�าวหน�าและพัฒนาวิชาชีพครูอย�างต�อเนื่อง ปฏิบัติสัมพันธ�ระหว�างครูกับผู�เรียนที่ส�งเสริมศักยภาพผู�เรียน 

 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 ความสัมพันธ�ระหว�างระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เครื่องมือ

ในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การใช�ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพ

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 

สถิติเพ่ือการวิจัย เครื่องมือสําหรับการวิจัย หลักการเขียนโครงร�างงานวิจัย ศึกษางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 

ปฏิบัติการเขียนโครงร�างการวิจัย 

 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)  

 การใช�ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร� ในด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน 

การเขียนด�วยการสื่อสารโดยตรง และผ�านเครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร�างศักยภาพและ

สมรรถภาพในฐานะผู�นําทางคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณของความเป�นคร ู

 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. หมวดวิชาเฉพาะด�าน 

EDS  605  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร�               3(2-2-5) 

   (Educational Philosophy and Science Curriculum Development)  

 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ประวัติความเป�นมาของระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน�และ

แผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องค�ประกอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร� มาตรฐานและมาตรฐานช�วงชั้นของหลักสูตรวิทยาศาสตร� การพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา การ

ออกแบบและพัฒนาหน�วยการเรียนรู�วิทยาศาสตร� ป�ญหาและแนวโน�มในการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยทางการศึกษาที่

เก่ียวข�องกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร� 

 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  การจัดการการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                   3(2-2-5) 

   (Science Learning Management) 

 ทฤษฎีการเรียนรู�และการสอนวิทยาศาสตร� รูปแบบการเรียนรู�และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิธี

สอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร� การออกแบบการจัดประสบการณ�การเรียนรู� การจัดการเรียนรู�ท่ียึดผู�เรียนเป�น

สําคัญ การบูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร�กับวิธีการจัดการเรียนรู� การบูรณาการการเรียนรู�แบบเรียนรวม การใช� 

การผลิตสื่อการเรียนรู� การใช�แหล�งการเรียนรู� การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู� และการประเมินผลการเรียนรู�

วิทยาศาสตร� งานวิจัยทางการศึกษาที่เก่ียวข�องกับการจัดการเรียนรู�วิทยาศาสตร� การจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล�อม

เพ่ือการเรียนรู� สามารถสร�างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 

 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  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                   3(2-2-5) 

     (Measurement and Assessment of Science Learning) 

 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร�างและใช�เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ�มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินแบบ

ย�อยและแบบรวม หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู�วิทยาศาสตร� การออกแบบ สร�าง 

พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู�วิทยาศาสตร� ทั้งด�านความรู� ความคิดและทักษะกระบวนการ เจตคติ 

งานวิจัยทางการศึกษาที่เก่ียวข�องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 

 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  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู�วิทยาศาสตร�        3(2-2-5) 

   (Classroom Action Research for Science Learning Development) 

 ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร� การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา

วิทยาศาสตร� การค�นคว�า ศึกษางานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร�ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู�  และใช�

กระบวนการวิจัยในการแก�ป�ญหา จรรยาบรรณของครูนักวิจัยและกฎหมายที่เก่ียวข�อง การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย

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 และนวัตกรรมการศึกษาท่ีส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู� เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ การวิเคราะห�ป�ญหาที่เกิดจากการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล�งเรียนรู�และเครือข�ายการ

เรียนรู� การออกแบบ การสร�างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร� 

การประเมิน การปรับปรุงและการนําผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร�ไปใช� งานวิจัย

ทางการศึกษาที่เก่ียวข�องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร�   

 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  การฝ�กปฏิบัติวิชาชีพระหว�างเรียน      2(1-3-4) 

   (Professional Practicum)    

 สังเกตและเรียนรู�สภาพทั่วไปของสถานศึกษา และงานด�านต�างๆ ในสถานศึกษา การสังเกตการจัดการ

เรียนรู�และการฝ�กงานเป�นผู�ช�วยครูและบุคลากรทางการศึกษา การฝ�กเขียนแผนการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาผู�เรียน การ

ทดลองการจัดการเรียนรู�ในสถานการณ�จําลอง การฝ�กเขียนโครงการร�วมปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสาใน

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� (ฟ�สิกส�/เคมี/ชีววิทยา) ในโรงเรียนมัธยมปลาย ภาย ใต�การดูแลของ

อาจารย�นิเทศ และครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือให�ได�รับประสบการณ�ในการจัดทําแผนจัดการเรียนรู� การปฏิบัติการสอน การวัดผล

การเรียนรู� การบริหารจัดการในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  รวมทั้งข�อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
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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� (ฟ�สิกส�/เคมี/ชีววิทยา) ในโรงเรียนมัธยมปลาย ภายใต�การ ดูแลของ

อาจารย�นิเทศ  และครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือให�ได�รับประสบการณ�ในการจัดทําการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนการสัมมนา และ

การรายงานผลการจัดการเรียนรู�และการพัฒนาผู�เรียน 

 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) 

 การวิจัยในชั้นเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร� ในหัวข�อท่ีผู�เรียนสนใจ ภายใต�การแนะนําของ

อาจารย�ควบคุมการวิจัย 

 Classroom action research about science teaching and learning in a selected topic by individual 

students under supervision of a thesis advisor. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ� 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  วิทยานิพนธ� 

  วิจัยประเด็นที่เก่ียวข�องกับการสอนวิทยาศาสตร�เพ่ือพัฒนาการเรียนรู� และนําเสนอผลการวิจัย ตาม

รูปแบบมาตรฐานรายงานการวิจัย ตามระเบียบขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของ

อาจารย�ที่ปรึกษา 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  เป�นงานวิจัย การศึกษาค�นคว�า ที่สร�างสรรค�ได�องค�ความรู�ใหม� นําไปใช�ในวงการศึกษาท่ีเกิดประโยชน�

ต�อสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม  จริยธรรม ความรู� ทักษะทางป�ญญา ทักษะความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. ช�วงเวลา 

  วิทยานิพนธ�: แผน ก.แบบ ก 2 ชั้นป�ที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2                     

 4. จํานวนหน�วยกิต 

  วิทยานิพนธ�  12  หน�วยกิต (2 ภาคการศึกษา) 



 Rangsit University Graduate Bulletin 2017-2018  

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 16 

 5. การเตรียมการวิทยานิพนธ� 

  5.1 ผู�อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย�ในหลักสูตรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให�นักศึกษา  เพ่ือ

วิพากษ�เค�าโครงวิทยานิพนธ�ตามองค�ประกอบการวิจัย  

  5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�ตามองค�ประกอบการวิจัย (บทที่ 1-3) ต�อที่ประชุม

คณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

  5.3 นักศึกษารับข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร�างการวิจัยและดําเนินการวิจัยภายใต�

การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา    

 6. กระบวนการประเมินผล 

  6.1 สอบปากเปล�าวิทยานิพนธ�โดยคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

  6.2 ปรับปรุงแก�ไขวิทยานิพนธ�ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ ฯ 

  6.3 นักศึกษาเผยแพร�ผลงานวิจัยโดยการนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการและ/หรือเผยแพร�ตีพิมพ�เป�น

บทความวิชาการในวารสารการเรียนการสอนวิทยาศาสตร� 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. ครูสอนวิทยาศาสตร�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2. นักวิชาการศึกษา 

 3. นักวิจัย 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะศึกษาศาสตร� ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน� (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 1275, 1276 

www.rsu.ac.th/education 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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