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สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร       
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Teaching Science 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of  Education (Teaching Science) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Ed.(Teaching Science) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 ครูวิชาชีพตองเขาใจปรัชญาและธรรมชาติของสาขาวิชาท่ีสอน มีความรูจริงในเนื้อหาวิชา และมีความรูใน
ศาสตรและทักษะการสอนการจัดประสบการณการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร จึงคํานึงถึง
ความสัมพันธระหวางความรูทางดานวิทยาศาสตรของครูและวิทยาศาสตรศึกษาในโรงเรียน 
 
ความสําคัญ 
 ครูสอนวิทยาศาสตรเปนสาขาอาชีพท่ีขาดแคลน หลักสูตรท่ีนําเสนอเปนไปตามความตองการของหนวยงาน
ท่ีใชครูวิทยาศาสตร ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับสูง มีทักษะการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล และ
มีจิตวิญญาณความเปนครูแบบครูมืออาชีพ 
 
วัตถุประสงค  
 เพ่ือผลิตครูวิทยาศาสตรในระดับมหาบัณฑิตทางการศึกษาเพ่ือสอนในสาขาวิชาฟสิกส เคมี หรือ ชีววิทยา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครูและเปนครูมืออาชีพ 
 2. มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3. มีความสามารถใชภาษาตางประเทศ เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และถายทอดความรู 
 4. เปนนักวิจัยท่ีสามารถพัฒนาความรูในศาสตรท่ีเชี่ยวชาญ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช
กระบวนการวิจัย 
 5.  เปนนักคิดอยางเปนระบบ สามารถคิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ คิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจ 
 6.  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม 
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 7. เปนผูท่ีมีผลการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  (สสวท.) มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สควค. หรือ 
 2.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการศึกษาเฉลี่ยรวมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 จาก 
  2.1   คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี หรือ สาขาชีววิทยา หรือ สาขาฟสิกส หรือ  
  2.2   คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ และไดลงทะเบียนเรียนวิชาทางดานเคมี หรือ ดานชีววิทยา หรือ ดาน

ฟสิกส ไมนอยกวา 12  หนวยกิต หรือ  
 3.  คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือ 
 4.  ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร  เวลา 09.00-16.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง  จ.ปทุมธาน ี
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
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 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  คาระดับข้ัน(ตอหนึ่งหนวยกิต) 
       A     ดีเยี่ยม    4.0 
         B+     ดีมาก    3.5 
       B     ดี     3.0 
       C+     พอใช    2.5 
        C     ออนมาก   2.0 
         F     ตก     0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร 
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ปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
 2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ
โดยบทความนําเสนอฉบับสมบรูณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 
 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 
 5.  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชา ฝกปฏิบัติ ทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  45 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาแกน               13 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเฉพาะดาน        14 หนวยกิต 
   4) หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ         6 หนวยกิต 
       5) หมวดวิทยานิพนธ              12 หนวยกิต     
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)  
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้                                 
                จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                            3(3-0-6) 
    (English for Graduate Studies) 
EDS 511    หัวขอเรื่องคัดสรรทางฟสิกสและดาราศาสตร 1                  3(3-0-6) 
        (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 
EDS 512    หัวขอเรื่องคัดสรรทางฟสิกสและดาราศาสตร 2                          3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Physics and Astronomy II) 
EDS 521    หัวขอเรื่องคัดสรรทางเคมี 1                                            3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Chemistry I) 
EDS 522    หัวขอเรื่องคัดสรรทางเคมี 2                                               3(3-0-6) 
     (Selected Topics in Chemistry II) 
EDS 531     หัวขอเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 1                            3(3-0-6) 
     (Selected Topics in Biology I)  
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EDS 532     หัวขอเรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2              3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Biology II) 
 
 2. หมวดวิชาแกน  13  หนวยกิต 
EDS 601  จิตวิทยาสําหรับครู                                                         3(3-0-6) 
                 (Psychology for Teachers)  
EDS 602  สัมมนาวิชาชีพครู                                                       2(1-2-3) 
                 (Teaching Profession Seminar) 
EDS 603  การประกันคุณภาพการศึกษา                                            2(2-0-4) 
                 (Educational Quality Assurance) 
EDS 613  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร                              3(3-0-6) 
                (Language and Culture for Science Teachers) 
EDS 615   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร                 3(3-0-6)                          
                 เพ่ือการพัฒนาทางการศึกษาท่ียั่งยืน            
                 (Educational Philosophy and Science Curriculum Development   
   for  Sustainable Education Development)   
   
 3. หมวดวิชาเฉพาะดาน  14 หนวยกิต  
EDS 606  การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตร                  3(2-2-5) 
                (Science Learning Management)  
EDS 607  การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร                        3(2-2-5) 
          (Measurement and Assessment of Science Learning) 
EDS 609  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร             3(2-2-5) 
               (Innovation and Information Technology in Science Education)              
EDS 614  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน                                        2(1-3-4)                     
                 (Professional Practicum)                                                        
EDS 616   การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน   3(3-0-6)         
   (Learning Development and Classroom Action Research) 
 
 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  
ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
EDS 601   จิตวิทยาสําหรบัครู                            3(3-0-6)             
         (Psychology for Teachers) 
EDS 602   สัมมนาวิชาชีพครู                             2(1-2-3)  
              (Teaching Profession Seminar)   
EDS 603   การประกันคุณภาพการศึกษา               2(2-0-4) 
              (Educational Quality Assurance)  
EDS 613  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับ                  3(3-0-6) 
              ครูวิทยาศาสตร                                   
              (Language and Culture for Science 
              Teachers)                                                       
EDS  615  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา            3(3-0-6) 
               หลักสูตรวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
               ทางการศึกษาท่ียั่งยืน            
               (Educational Philosophy and Science 
               Curriculum Development  for   
               Sustainable Education Development)                                                                                          
                                                   รวม   13 หนวยกิต 

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 609  นวัตกรรมและเทคโนโลยี-                   3(2-2-5) 
             สารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร                          
             (Innovation and Information Technology  
             in Science  Education)                        
EDS 614  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน         2(1-3-4)                     
             (Professional Practicum)    
EDS 616 การวิจัยเพ่ือการพัฒนา                       3(3-0-6) 
             การเยนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน   
             (Learning Developmen  and Classroom     
             Action Research)        
                                                รวม  14 หนวยกิต 

 
ชั้นปท่ี 29 

                           ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

EDS 699  วิทยานิพนธ                                   6(0-18-9) 
              (Thesis)  
EDS 610  การปฏิบัติกาสอนวิทยาศาสตร 1         3(0-16-8)                                                   
             (Practicum in Teaching Science I)  

รวม   9 หนวยกิต 

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

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                             3(3-0-6)   
       (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ีใช
ศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและการ
เขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
   
EDS 511  หัวขอเรื่องคัดสรรทางฟสิกสและดาราศาสตร 1   3(3-0-6) 
               (Selected Topics in Physics and Astronomy I) 
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 แนวคิดองคความรูทางดานฟสิกสและดาราศาสตร และหัวขอหรือหัวขอบรรยายรับเชิญดานฟสิกสและ
ดาราศาสตรท่ีอยูในความสนใจปจจุบัน ทฤษฏีใหมๆ และความกาวหนาทางฟสิกสและดาราศาสตรท่ีเก่ียวกับการ
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 ท่ีอยูในความสนใจปจจุบัน ทฤษฎีใหมๆ และความกาวหนาทางฟสิกส
และดาราศาสตร ท่ีเก่ียวของกับการสอนวิทยาศาสตร หรือหัวขอบรรยายรับเชิญ ท่ีมีเนื้อหาไมซํ้าซอนกับหัวขอ
รายวิชาเรื่องคัดสรรทางดานฟสิกสและดาราศาสตร 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 ท่ีอยูในความสนใจปจจุบัน 
ทฤษฎีใหม ๆ  ความกาวหนาทางเคมีท่ีเก่ียวกับการสอนวิชาเคมีในหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
  Concepts, body of knowledge, and topics or invited topics relating to contemporary 
chemistry; new 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)                                                          
 หัวขอดานเคมีท่ีอยูในความสนใจในปจจุบัน ทฤษฎีใหม ๆ ความกาวหนาทางเคมีท่ีเก่ียวของ กับการสอน
วิทยาศาสตร หรือหัวขอบรรยายรับเชิญ ท่ีมีเนื้อหาไมซํ้าซอนกับหัวขอรายวิชาเรื่องคัดสรรทางดานเคมี 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 ท่ีอยูในความสนใจ
ปจจุบัน ทฤษฎีใหมๆ ความกาวหนาทางชีววิทยา ท่ีเก่ียวกับการสอนวิชาชีววิทยาในหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
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 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)                                                          
 หัวขอดานชีววิทยาท่ีอยูในความสนใจในปจจุบัน ทฤษฎีใหมๆ ความกาวหนาทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับการ
สอนวิทยาศาสตร หรือหัวขอบรรยายรับเชิญ ท่ีมีเนื้อหาไมซํ้าซอนกับหัวขอรายวิชาเรื่องคัดสรรทางดานชีววิทยา 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 601  จิตวิทยาสําหรับครู                                                        3(3-0-6) 
    (Psychology for Teachers)  
 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
แนะแนวและการใหคําปรึกษา จิตวิทยาสังคมในบริบทโรงเรียน จิตวิทยาวัยรุน จิตวิทยาสําหรับผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร การนําหลักจิตวิทยาไปใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนท่ีมีพัฒนาการทางสติปญญา สังคม รางกายและบุคลิกภาพท่ีแตกตางกัน งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการ
เรียนรู 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 หนาท่ี ภาระงานของครูวิทยาศาสตร พัฒนาการของวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ลักษณะของครูวิทยาศาสตรท่ีดี การสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครูวิทยาศาสตร การสรางเสริม
ศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครูวิทยาศาสตร การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ 
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  การจัดการความรู
เก่ียวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ปฏิบัติสัมพันธระหวางครู  
ผูปกครอง และชุมชน กับผูเรียนท่ีสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
 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 
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teacher professional development; interactions between the teacher , parents , community and 
the learner in support of learning capacity.  
 
EDS 603  การประกันคุณภาพการศึกษา                                   2(2-0-4) 
    (Educational Quality Assurance) 
 หลักการแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประเมินคุณภาพภายนอก ความสัมพันธระหวางระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การใชผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 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 613     ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร   3(3-0-6) 
    (Language and Culture for Science Teachers)  
 การใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ในดานการฟง การพูด การอาน 
การเขียนดวยการสื่อสารโดยตรง และผานเครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 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.  
 
EDS 615    ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
   เพ่ือการพัฒนาทางการศึกษาท่ีย่ังยืน            
    (Educational Philosophy and Science Curriculum Development  
   for  Sustainable Education Development)            
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาประวัติความเปนมาของระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศนและ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร มาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตรวิทยาศาสตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
ออกแบบและพัฒนาหนวยการเรียนรูวิทยาศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กลยุทธของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ปจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 Philosophy, concepts, and theories of education; 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; culture, society, natural resources and the 
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environment for sustainable development ;strategies of education provision for sustainable 
development; success factors of education provision for sustainable development. 
 
  3. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
EDS 606  การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตร                                          3(2-2-5) 
   (Science Learning Management) 
 ทฤษฎีการเรียนรูและการสอนวิทยาศาสตร รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิธี
สอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร การออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียน
เปนสําคัญ การบูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรกับวิธีการจัดการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 
การใช การผลิตสื่อการเรียนรู การใชแหลงการเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และการประเมินผลการ
เรียนรูวิทยาศาสตร งานวิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร การจัดการชั้นเรียน 
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 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 การสรางและใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน
แบบยอยและแบบรวม หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร การออกแบบ 
สราง พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร ท้ังดานความรู 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 609     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร               3(2-2-5) 
   (Innovation and Information Technology in Science Education) 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การวิเคราะหปญหาท่ี
เกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การออกแบบ การสราง
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร การประเมิน การปรับปรุง
และการนําผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตรไปใช งานวิจัยทางการศึกษาท่ี
เก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาศาสตร   
  Concepts, theories, technology and innovation in education which support learning 
development  quality; Digital literacy ; 21st-Century Skill ; 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)    
 สังเกตและเรียนรูสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา และงานดานตางๆ ในสถานศึกษา การสังเกตการจัดการ
เรียนรูและการฝกงานเปนผูชวยครูและบุคลากรทางการศึกษา การฝกเขียนแผนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 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. 
 
EDS 616  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน          3(3-0-6) 
        (Learning Development and Classroom Action Research)        
 หลักการระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษา  ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทาง
การศึกษาวิทยาศาสตร การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร สถิติเพ่ือการวิจัย เครื่องมือสําหรับการ
วิจัย การคนควา ศึกษางานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตรในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  และใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหา จรรยาบรรณของครูนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การเสนอโครงรางเพ่ือทํา
วิจัยในชั้นเรียน และการนําเสนอผลงานวิจัย 
 Principles, methodologies of quantitative and qualitative research in education; Theories, 
types, and techniques of research in science education; research design in science education; 
statistics for research; research tools; 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 proposal and presentation of research findings 
 
 
 



 Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 13 

 4.  หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 
EDS 610  การปฏบัิติการสอนวิทยาศาสตร 1                                     3(0-16-8)                                                                       
   (Practicum in Teaching Science I) 
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา) ในโรงเรียนมัธยมปลาย ภาย ใตการดูแลของ
อาจารยนิเทศ และครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหไดรับประสบการณในการจัดทําแผนจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน การ
วัดผลการเรียนรู การบริหารจัดการในชั้นเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  รวมท้ังขอบังคับจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู   
 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  และครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหไดรับประสบการณในการจัดทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้น  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) 
 การวิจัยในชั้นเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ในหัวขอท่ีผูเรียนสนใจ ภายใตการแนะนําของ
อาจารยควบคุมการวิจัย 
 Classroom action research about science teaching and learning in a selected topic by 
individual students under supervision of a thesis advisor. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  วิจัยประเด็นท่ีเก่ียวของกับการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และนําเสนอผลการวิจัย ตาม
รูปแบบมาตรฐานรายงานการวิจัย ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษา
ของอาจารยท่ีปรึกษา 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัย การศึกษาคนควา ท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหม นําไปใชในวงการศึกษาท่ีเกิด ประโยชน
ตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
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ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3. ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ: แผน ก.แบบ ก 2 ชั้นปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2                     
 4. จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต (2 ภาคการศึกษา) 
 5. การเตรียมการวิทยานิพนธ 
  5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษา เพ่ือ

วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย  
  5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย (บทท่ี 1-3) ตอท่ีประชุม

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยและดําเนินการวิจัย

ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา    
 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัย 
  6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ ฯ 

  6.3 นักศึกษาเผยแพรผลงานวิจัยโดยการนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการและ/หรือเผยแพรตีพิมพ
เปนบทความวิชาการในวารสารการเรียนการสอนวทิยาศาสตร 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ครูสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. นักวิชาการศึกษา 
 3. นักวิจัย 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยครูสุริยเทพ    ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล   
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