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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้พิจำรณำรับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภำษำไทย  :  วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
ภำษำอังกฤษ  :  Master of Science Program in Science and Technology Education 

(International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภำษำไทย  ช่ือเต็ม :  วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) 

   ช่ือย่อ :  วท.ม. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) 
 ภำษำอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Master of Science (Science and Technology Education) 
   ช่ือย่อ :  M.Sc. (Science and Technology Education) 

3. ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 
มุ่งผลิตมหำบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ ที่มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณทำง

วิชำกำรและวิชำชีพ สำมำรถวิจัยและประยุกต์นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ได้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของ
สังคม และถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแล้ว มหำบัณฑิตจะมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดังนี้  

(1) แสดงออกถึงควำมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

(2) ประยุกต์ควำมรู้ หลักกำร และทฤษฎีส ำคัญทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ เพื่อพัฒนำปรับปรุง
งำนนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับบริบทของ
สังคม 

(3) คิดเป็น ท ำเป็น มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกกำรค้นคว้ำจำกแหล่งต่ำงๆ 
และผู้เชี่ยวชำญได้ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

(4) สื่อสำรและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) ผลิตและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีผลต่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อหรือ

กระบวนกำรที่เหมำะสมและปฏิบัติได้ 
(6) มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์ (ทุกสำขำ) ครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ ศิลปศำสตร์ 

(เอกวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี)  วิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
(3) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่ำน เขียน   
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกเกณฑ์ข้ำงต้น อำจได้รับกำรพิจำรณำให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ

ตำมดุลยพินิจของประธำนหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
 
 
 



2 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้พิจำรณำรับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2555 

6. โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชำปรับพื้นฐำน ไม่นับหน่วยกติ 

หมวดวิชำบังคับ 12  หน่วยกิต 

หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 12  หน่วยกิต 

วิทยำนิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

 
7. รายวิชาในหลักสูตร 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
(1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ก ำหนดให้ศึกษำเฉพำะผู้ที่ไม่มีควำมรู้พื้นฐำนทำงกำรศึกษำ) 

ILSE 603 Basic Knowledge in Education 2 (2-0-4) 
(2) หมวดวิชาบังคับ 

ILSE 601 Science Teaching 2 (2-0-4) 
ILSE 608 Evolution of Science, Mathematics, and Technology 2 (2-0-4) 
ILSE 613      Innovations in Science and Technology Education 3 (3-0-6) 
ILSE 616 Research in Science and Technology Education 3 (3-0-6) 
ILSE 623 Seminar in Science and Technology Education 1 (1-0-2) 
ILSE 624 Seminar in Innovative Learning 1 (1-0-2) 

(3) หมวดวิชาเลือก  
ILSE 604 Computers and Other Technologies in Science Teaching 3 (3-2-5) 
ILSE 606 Mini Project Research in Science, Mathematics and 

Technology Education 
4 (0-12-24) 

 
ILSE 614 Scientific Attitude for Science Educators 2 (2-0-4) 
ILSE 625       Chemistry Education 2 (2-0-4) 
ILSE 631 Biology Education 2 (2-0-4) 
ILSE 642 Physics Education 2 (2-0-4) 
ILSE 652 Mathematics Education 2 (2-0-4) 
ILSE 653 Computer Science Education 2 (2-0-4) 
ILSE 654 Technology Education 2 (2-0-4) 
ILSE 655 Measurement and Evaluation in Education 2 (2-0-4) 

 นอกจำกรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกข้ำงต้นแล้ว  นักศึกษำสำมำรถเลือกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำอื่นๆ ที่เปิดสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล หรือจำกมหำวิทยำลัยอื่นๆ ตำมควำมสนใจ และตำมทีป่ระธำนหลักสูตรหรืออำจำรย์
ที่ปรึกษำเห็นสมควร   

(4) วิทยานิพนธ์ 
ILSE 698 Thesis (0-48-0) 
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8. โครงการวิจัยของหลักสูตร 
กำรวิจัยทำงด้ำนนวัตกรรมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเน้นเนื้อหำวิชำ และสร้ำงสื่อกำรเรียนทำงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ โดยปรับปรุงจำกของเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เหมำะสมกับบริบทกำรศึกษำไทย โดยก ำหนดแนวทำงกำร
ท ำวิจัยในกลุ่มควำมรู้ต่อไปนี ้

(1) ระบบปรับเหมำะส ำหรับกำรเรียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) กำรพัฒนำแบบจ ำลองวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน 
(3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อกำรสือนในรูปแบบเกมและกำรจ ำลอง

สถำนกำรณ์ 
(4) กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนและสร้ำงควำมรู้ได้เอง 

9. แผนการศึกษา 

ชั้นปี
ที่ 

ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

1 วิชำปรับพื้นฐำน* 
 

ILSE 601 Science Teaching  
ILSE 608 Evolution of Science, 
Science, Mathematics, and 
Technology 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

ILSE 613 Innovations in Science and 
Technology Education 
ILSE 623 Seminar in Science and 
Technology Education  

3 (3-0-6) 
 
1 (1-0-2) 

  ILSE 616 Research in Science and 
Technology Education 

3 (3-0-6) วิชำเลือก                                          8 หน่วยกิต 

  วิชำเลือก                                           2 หน่วยกิต   

  รวม 9 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
2  ILSE 698 Thesis                 6 (0-24-0) ILSE 698 Thesis                 6 (0-24-0) 

ILSE 624  Seminar in Innovative 
Learning  

1 (1-0-2)   

วิชำเลือก                                           2 หน่วยกิต   
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์    

รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
สอบวิทยานิพนธ์และส าเร็จการศึกษา 

 * ก ำหนดให้ศึกษำเฉพำะผู้ที่ไม่มีควำมรู้พื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  

10. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(1) ใช้เวลำในกำรศึกษำตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ 
(2) ต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร คือ ศึกษำรำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต และท ำ

วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจ ำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษำตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

(3) ต้องสอบผ่ำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล 
(4) ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดลว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ 
(5) ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์จะต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้

เผยแพร่ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) ตำม
ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย 



4 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้พิจำรณำรับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2555 

11. ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

นววศ ๖๐๓    ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา         ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 603 Basic Knowledge in Education 
   องค์ประกอบทำงกำรศึกษำ จิตวิทยำกำรศึกษำ แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญำกำรศึกษำ กำรปฏิรูป
กำรศึกษำ หลักสูตร ทฤษฎีกำรเรียนรู้ วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  จรรยำบรรณส ำหรับครู กำรวัดและกำรประเมินผลทำง
กำรศึกษำ 
   Educational components; education psychology; concepts, theories, and philosophy of 
education; educational reform; curriculum; learning theories; learning-teaching approaches; ethics for 
teacher; measurement and evaluation in education  
 
นววศ ๖๐๑    การสอนวิทยาศาสตร์        ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 601  Science Teaching 

กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตร์ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ หลักกำรจัดกำรสอน
วิทยำศำสตร์ จรรยำบรรณกำรสอนวิทยำศำสตร์ ควำมรู้ในเนื้อหำและศำสตร์กำรสอน วิธีสอนวิทยำศำสตร์ กำรส ำรวจกำร
รับรู้ของผู้เรียน กำรประเมินกำรเรียนรู้ แผนกำรสอน กำรสอนจุลภำค  

Reform in learning and science teaching; science curricula; learning theories; principles 
in science teaching; ethics for science teaching; content knowledge and teaching pedagogy; science 
teaching methods; exploring student perception; learning assessment; teaching plans; micro-teaching 
 
นววศ ๖๐๘    วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 608  Evolution of Science, Mathematics, and Technology 
       ธรรมชำติ บทบำท และวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี วิวัฒนำกำรของควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี กำรค้นพบทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีของบุคคลส ำคัญ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงวิทยำศำสตร์กับสังคม คุณธรรมและจริยธรรมในกำรสร้ำงควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี 
     Nature, role, and methodology of science, mathematics, and technology; evolution of 
knowledge in science, mathematics, and technology; discovery in science, mathematics, and technology 
of notable persons; interaction between science and society; morals and ethics in the construction of 
knowledge in science, mathematics, and technology 
 
นววศ ๖๑๓    นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา                ๓ (๓-๐-๖) 
ILSE   613 Innovations in Science and Technology Education  

 ควำมสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ฐำนข้อมูลส ำคัญส ำหรับนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ศึกษำ นวัตกรรม
กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี คุณธรรมและจริยธรรมในกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษำ คุณธรรมและจริยธรรมในกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทำ งวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ กำรออกแบบช้ินงำนนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรประเมินคุณภำพของผลงำนนวัตกรรมทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ 

Creativity and innovation; key databases of innovations in science education; 
educational innovations in science, mathematics and technology; morals and ethics in the development 
of innovations in science and technology education; morals and ethics in using innovations to develop 
learning processes in science and mathematics; designing innovations to enhance learning; evaluation of 
the quality of innovations in science and technology education 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
นววศ ๖๑๖   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
ILSE 616   Research in Science and Technology Education 

กระบวนทัศน์กำรวิจัย กำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ค ำถำมวิจัย กรอบกำรวิจัย ระเบียบวิธี
วิจยั กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล จริยธรรมส ำหรับกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ กำรประเมิน
งำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ 

Research paradigms; quantitative research; qualitative research; research question; 
research framework; research methodology; data collection; data analysis; ethics for research in science 
and technology education; evaluation of research in science and technology education; writing research 
proposal in science and technology education 

 
นววศ ๖๒๓   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  ๑ (๑-๐-๒) 
ILSE 623   Seminar in Science and Technology Education 

กำรสัมมนำเกี่ยวกับแนวคิดและงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ หัวข้อพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ ประเด็นด้ำนจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ หัวข้อ
ร่วมสมัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ  

Seminar concerning the ideas and research work on science and technology education; 
special topics in science and technology education; ethical issue concerning research in science and 
technology education; current topics in science and technology education  
 
นววศ ๖๒๔   สัมมนาทางนวัตกรรมการเรียนรู้  ๑ (๑-๐-๒) 
ILSE 624   Seminar in Innovative Learning 

กำรสัมมนำประเด็นนวัตกรรมกำรเรียนรู้กับกำรพัฒนำประเทศ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ส ำหรับห้องเรียนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อกำรเรียนรู้ หัวข้อที่เลือกสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรม
กำรเรียนรู้และสังคมไทย ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ กำรเลือกหัวข้องำนเกี่ยวกั บ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

Seminar on innovative learning and country development; special topics concerning 
innovative learning in scientific laboratory class; selected topics concerning innovative instructional 
learning media; selected topics concerning innovative learning and Thai society; ethical issues concerning 
the development of innovations for learning; selecting research topic on innovative learning 

 
 
 

 (๓) หมวดวิชาเลือก 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

นววศ ๖๐๔    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการสอนทางวิทยาศาสตร์   ๓ (๒-๒-๕) 
ILSE 604 Computers and Other Technologies in Science Teaching 

เทคโนโลยีสำรสนเทศมูลฐำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนกำรสอน ระบบควำมเป็นจริง
เสมือน แบบจ ำลองในช้ันเรียนวิทยำศำสตร์ กำรจ ำลองด้วยคอมพิวเตอร์ เกมส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ กำร
ออกแบบกำรสอน กำรเขียนเรียบเรียงฉำกหรือเรื่องรำว โปรแกรมประยุกต์ในกำรประพันธ์สื่อกำรสอน กำรใช้สื่อกำรสอน
ส ำหรับช้ันเรียนวิทยำศำสตร์ กำรประเมินประสิทธิภำพของสื่อกำรสอน 
   Fundamental information technology; information technologies in learning and teaching; 
virtual reality systems; models in science classrooms; computer simulation; games to enhance science 
learning, instructional teaching design; storyboard writing; application programs for authoring instructional 
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media; implementation instructional media in science classrooms; evaluation of the effectiveness of 
instructional teaching media 
 
นววศ ๖๐๖    โครงการวิจัยขนาดเล็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา               ๔ (๐-๑๒-๔) 
ILSE 606  Mini Project Research in Science, Mathematics, and Technology Education 

กำรออกแบบโครงกำรวิจัยขนำดเล็กทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีศึกษำ กำรบูรณำกำร
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีกับกระบวนกำรเรียนรู้ องค์ประกอบต่ำงๆ ในกำรพัฒนำกำรวิจัย 
เครื่องมือส ำหรับเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย จริยธรรมส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรในช้ันเรียน กำรเขียน
และน ำเสนอผลงำนวิจัย 

Designing of mini project research in science, mathematics and technology education; 
integration of scientific, mathematics, and technological knowledge with learning process; components in 
research development; tools for data collection and analysis; ethics for educational research; classroom 
management; writing and presenting research work 

 
นววศ ๖๑๔    เจตคติทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา    ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 614  Scientific Attitude for Science Educators 
            ควำมหมำยของเจตคติทำงวิทยำศำสตร์ รูปแบบของเจตคติทำงวิทยำศำสตร์ องค์ประกอบของเจตคติทำง
วิทยำศำสตร์ ลักษณะเฉพำะของผู้ที่มีเจตคติทำงวิทยำศำสตรท์ี่เหมำะสม เจตคติทำงวิทยำศำสตร์กับจุดมุ่งหมำยของกำรสอน
วิทยำศำสตร์ เจตคติทำงวิทยำศำสตร์กับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ 
   Definition of scientific attitude; types of scientific attitudes; components of scientific 
attitude; characteristics of persons with proper scientific attitude; scientific attitude and objectives of 
science teaching; scientific attitude and science and technology education 
 

 
นววศ ๖๒๕ เคมีศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 625 Chemistry Education 

  ธรรมชำติของกำรเรียนวิชำเคมี ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในกำรเรยีนวิชำเคมี แนวคิดเกี่ยวกับอนุภำคของ
สสำร ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและสมบัติของสสำร ปฏิกิริยำกรดด่ำง หัวข้อพิเศษทำงเคมีศึกษำ 

Nature of learning chemistry; misconceptions in learning chemistry; the particle concept 
of matter; structure-property relationships in matter; acid-base reactions; special topics in chemistry 
education 

 
นววศ ๖๓๑ ชีววิทยาศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 631 Biology Education 
   กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำชีววิทยำอันเป็นผลจำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
หลักสูตรชีววิทยำ กำรประยุกต์ทฤษฎีกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีววิทยำ กำรพัฒนำครูให้สำมำรถบูรณำ
กำรควำมรู้และศำสตร์กำรสอนเพื่อจัดกำรเรียนรู้วิชำชีววิทยำที่มีประสิทธิภำพ กำรส ำรวจแนวคิดคลำดเคลื่อนทำงชีววิทยำ
ของผู้เรียน วิธีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนในวิชำชีววิทยำ กำรวัดและกำรประเมินผลสัมฤทธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
กำรเขียนแผนกำรสอนในวิชำชีววิทยำ กำรสอนจุลภำค 
    Transformation of biology education as a result of the educational reform; 
development of biology curricula; application of learning theories for learning and teaching biology 
subject; development of teachers’ pedagogical content knowledge for effective life science teaching; 
exploring students misconceptions in biology; teaching approaches in biology subject; measurement and 
evaluation of students learning achievement; writing of teaching plan in biology subject; micro-teaching  
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
นววศ ๖๔๒   ฟิสิกส์ศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 642   Physics Education 
   ธรรมชำติและแนวทำงกำรท ำวิจัยทำงด้ำนฟิสิกส์ศึกษำ งำนวิจัยของนักฟิสิกส์ศึกษำที่มีช่ือเสียง กำร
พัฒนำงำนวิจัยทำงด้ำนฟิสิกส์ศึกษำตำมบริบทท้องถิ่น 
   Nature and protocol of physics educational research; research of well known physics 
educational researchers; development of physics educational research based on local context 
 
นววศ ๖๕๒ คณิตศาสตร์ศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 652 Mathematics Education 

กำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มีผลต่อกำรสอนและกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ หลักสูตรคณิตศำสตร์ กำรสังเครำะห์
ทฤษฏีกำรเรียนรู้และวิธีกำรสอนในกำรสง่เสรมิกำรเรียนรูเ้รือ่งจ ำนวนและกำรด ำเนินกำร เรขำคณิต สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
และพีชคณิต กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ กำรเลือกใช้เครื่องมือเพื่อวัดและประเมินผล กำร
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำคณิตศำสตร์ กำรสอนรำยวิชำคณิตศำสตร์แบบจุลภำค  

Educational reform that effects the teaching and learning of mathematics; mathematics 
curricula; synthesis of learning theories and teaching approaches in promoting the learning of number 
and operation, geometry, statistics and probability, and algebra; the use of technology in the learning-
teaching of mathematics; instruments selection for measurement and evaluation; constructing of 
teaching-learning plans in mathematics; micro-teaching of a mathematics subject 

 
นววศ ๖๕๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
ILSE 653 Computer Science Education 

กำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มีผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ กำรสังเครำะห์ทฤษฏีกำรเรียนรู้และวิธีกำรสอนในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่องกำรเขียนโปรแกรม โครงสร้ำง
ข้อมูล และอัลกอริทึม กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กำรเลือกใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กำรสอนรำยวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
แบบจุลภำค  

Educational reform that effects the learning and teaching of computer science; 
computer science curricula; synthesis of learning theories and teaching-learning approaches in promoting 
the learning of programming, data structure, and algorithm; the use of technology in learning and 
teaching of computer science; instrument selection for measurement and evaluation; constructing 
learning and teaching plans in computer science; micro-teaching of a computer-science subject 

 
นววศ ๖๕๔ เทคโนโลยศีึกษา  ๒ (๒-๐-๔)
ILSE 654 Technology Education 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ บทบำทของเทคโนโลยีต่อกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จริยธรรมกับกำรใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ 
เทคโนโลยีส ำหรับกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์ และสังคม  
   Relationships between technology and educational reform; roles of technology in the 
development of learning process; using technology in learning and teaching; ethics in using educational 
technologies for learning; technology for measurement and evaluation in education; relationships among 
technology, science, and society 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
นววศ ๖๕๕ การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)
ILSE 655 Measurement and Evaluation in Education 

บทบำทของกำรวัดและกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ วิธีกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียน วิธีกำรวัด
และประเมินผลหลังเรียน วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง เครื่องมือวัดและประเมินผลด้ำนพุทธปัญญำ เครื่องมือวัด
และประเมินผลด้ำนจิตปัญญำ เครื่องมือวัดและประเมินผลด้ำนทักษะปัญญำ คุณธรรมและจริยธรรมในกำรวัดและ
ประเมินผล 
   Roles of measurement and evaluation in education; approached for measurement and 
evaluation during learning; approaches for measurement and evaluation at the end of learning; 
approaches for authentic measurement and evaluation; instruments for measurement and evaluation in 
cognitive domain; instruments for measurement and evaluation in affective domain; instruments for 
measurement and evaluation in psychomotor domain; morals and ethics in measurement and 
evaluation 
 
 (๔)  วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
นววศ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์                                                                                   ๑๒(๐-๔๘-๐) 
ILSE 698 Thesis 
          กำรก ำหนดโครงกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ กำรด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงมีจริยธรรม กำร
วิเครำะห์ผลงำนวิจัย กำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัยและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร จริยธรรม
กำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอเพื่อเผยแพร่ 
          Identifying science and technology educational research proposal; conducting research 
with ethics; analyzing research findings; presenting and publishing research in academic journals or 
conference proceedings; ethics for presenting and publishing research findings    
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้พิจำรณำรับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2555 

รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน:  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

๑. ผศ.ดร. ทัศนียำ ร. นพรัตน์แจ่มจ ำรัส ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์: ๒๕๔๙ 
ป.บัณฑิต (วิชำชีพครูวิทยำศำสตร์) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์: ๒๕๔๑ 
วท.บ. (ชีววิทยำ)  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์: ๒๕๔๐ 

๒. ผศ.ดร. สุชัย  นพรัตน์แจ่มจ ำรัส ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๕๑ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลยัมหิดล: ๒๕๔๖ 
วท.บ. (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์: ๒๕๔๐ 

๓. อ.ดร. น้ ำค้ำง  ศรีวัฒนำโรทยั ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๕๒ 
วท.ม. (ชีวเคมี) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (ชีววิทยำ) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๖ 

๔. 
 

อ.ดร. ปรเมศวร์  เหล่ำสินชัย ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ)  มหำวิทยำลยัมหิดล: ๒๕๕๔ 
M.S. (Finance) Washington University in Saint Louis: ๒๕๔๑ 
M.B.A. (Finance and Investment) Baruch College, CUNY: ๒๕๓๖ 
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย: ๒๕๒๙ 

๕. อ.ดร. ปิยะฉัตร  จิตต์ธรรม 
 

ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหิดล:  ๒๕๕๑ 
วท.ม. (ชีวเคมี) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (วิทยำศำสตร์ทั่วไป) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์: ๒๕๓๙  

๖. อ.ดร.วรำรัตน์  วงศ์เกี่ย ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหิดล : ๒๕๕๕ 
ป.บัณฑิต (กำรสอนวิทยำศำสตร์) มหำวทิยำลัยมหิดล: ๒๕๔๙ 
วท.บ.(คณิตศำสตร์) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๔๘ 

อาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน: ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 

๑. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์  บัวระพันธ ์
 

ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ศึกษำ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์: ๒๕๔๙ 
ค.บ. (ฟิสิกส์) สถำบันรำชภฏัเชียงรำย: ๒๕๓๙ 

๒. 
 

 

ผศ.ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี 
 

ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๕๓ 
ป.บัณฑิต (วิชำชีพครู) สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๘ 

๓. อ.ดร.ภิรมย์  เชนประโคน ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๕๔ 
ป.บัณฑิต (วิชำชีพครู) มหำวิทยำลยัศิลปำกร: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (เคมี) มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี: ๒๕๔๗ 

๔. อ.ดร.มนต์อมร  ปรีชำรัตน์ ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๕๔ 
ป.บัณฑิต (วิชำชีพครู) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์: ๒๕๔๘ 

๕. อ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ ปร.ด.(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ)  มหำวิทยำลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
ป.บัณฑิต (กำรสอนวิทยำศำสตร์) มหำวทิยำลัยมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ.(ชีววิทยำ) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๔๖ 

๖. อ.ดร.สุพรรณ  ยอดยิ่งยง ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ) มหำวิทยำลัยมหิดล: ๒๕๕๓ 
ป.บัณฑิต (วิชำชีพครู) มหำวิทยำลยัรำชภัฎมหำสำรคำม: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (เคมี) มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม: ๒๕๔๗  

 


