หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Master of Education Program in Science Education

2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย

:

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)
M.Ed. (Science Education)

ภาษาอังกฤษ

:

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีความสามารถเชี่ยวชาญในการพัฒนาและจัดการเรี ยนการสอน สาระวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ และบริ บทของนักเรี ยน โรงเรี ยน โดยยึดมัน่ ในจริ ยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2) มีความรู ้ในวิชาชีพครู มีความรู ้เรื่ องจิตวิทยา มีศาสตร์ การสอนเนื้อหาวิชา (Pedagogical content knowledge)
และมีจิตวิญาณความเป็ นครู
3) มี ความสามารถในการพัฒ นาหลัก สู ตรสาระวิท ยาศาสตร์ ตลอดจนหลักสู ต รสถานศึ กษาและหลักสู ต ร
ท้องถิ่น
4) เป็ นนักคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถวิเคราะห์ ปัญ หาและแนวโน้มที่ เกิ ดขึ้นในการ
จัดการเรี ยนการสอนสาระวิทยาศาสตร์
5) มีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสารสนเทศวิทยาศาสตร์
6) สามารถเป็ นนักวิจยั ที่สามารถพัฒนาความรู ้ในวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยกระบวนการวิจยั
7) สามารถเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ยุคใหม่และสามารถจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ
4. โครงสร้ างหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2 ไม่ น้อยกว่ า 45 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) หมวดวิชาบังคับ
21
9
2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน *
3) หมวดวิชาเลือก
12
4) วิชาวิทยานิพนธ์
12
หมายเหตุ * หมายถึง สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ เข้าเรี ยนในหลักสู ตร ซึ่ งบุคคลดังกล่าว
อาจมีพ้นื ฐานการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ในโรงเรี ยนไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องเรี ยนในหมวดวิชาปรับ
พื้นฐาน ตามที่หลักสู ตรกําหนด

5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 21 หน่วยกิต
**232 703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
Innovations and Information Communication Technology for Science
Learning
217 720 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา
Research Methodology in Education
232 711 ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ศึกษา
History and Philosophy of Science in Science Education
**232 712 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
Science Curriculum Design and Development
*232 731 สรรคนิยมในวิทยาศาสตร์ศึกษาและครู วทิ ยาศาสตร์มืออาชีพ
Constructivism in Science Education and Science Professional Teacher
*232 732 การจัดการห้องเรี ยนและการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์สาํ หรับการศึกษาพื้นฐาน
Science Learning and Classroom Management for Basic Education
232 891 สัมมนาทางการวิจยั วิทยาศาสตร์ศึกษา
Seminar in Science Education Research

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5.2 หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 9 หน่วยกิต ให้นกั ศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญา
ตรี ทางวิทยาศาสตร์จะต้องเรี ยนวิชา หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
3(3-0-6)
*232 701 การประเมินผลสําหรับการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
Assessment for Science Learning
3(2-2-5)
*232 702 จิตวิทยาสําหรับครู วทิ ยาศาสตร์
Psychology for Science Teacher
1(0-2-1)
*232 704 คุณลักษณะวิชาชีพครู และความเป็ นครู
Science teacher characteristics and professionalism
1(0-3-2)
*232 750 ประสบการณ์วชิ าชีพครู วทิ ยาศาสตร์
Science Teaching Profession Experience
1(0-3-2)
*232 751 ประสบการณ์วชิ าชีพครู ในบริ บทการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยภาษาอังกฤษ
Science Teaching Profession Experience in English Context
5.3 หมวดวิชาเลือก จํานวน 12 หน่วยกิต ให้นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยนตามรายวิชาต่อไปนี้ หรื อรายวิชา
อื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรื อในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
(1) รายวิชาเลือกเกีย่ วกับพืน้ ฐานการวิจัยและวิทยาศาสตร์ ศึกษา
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนตามรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
217 710 สถิติเพื่อการวิจยั การศึกษา
Statistics for Education Research
*232 710 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในวิทยาศาสตร์ศึกษา

3(3-0-6)
3(2-2-5)

232 721
232 723
232 727
232 728
232 729
232 730
*232 744

Research Methodology in Science Education
เครื่ องมือวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ศึกษา
Research instrumentation in science education
การประเมินหลักสู ตรและการสอนวิทยาศาสตร์
Evaluation of Science Curriculum and Instruction
มโนมติทางฟิ สิ กส์และตัวแทนความคิด
Conceptual Physics and Mental Representation
มโนมติทางชีววิทยาและตัวแทนความคิด
Conceptual Biology and Mental Representation
มโนมติทางเคมีและตัวแทนความคิด
Conceptual Chemistry and Mental Representation
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม กับการพัฒนาที่ยงั ยืน
Science, Technology, Society and Sustainable Development
การจัดแหล่งเรี ยนรู ้และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
Management of Science Learning Resource and Environment

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-9)
3(2-2-5)

(2) รายวิชาเลือกเกีย่ วกับประสบการณ์ วชิ าชีพครูวทิ ยาศาสตร์
ให้นกั ศึกษา ที่ไม่ได้สําเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ หรื อ ครุ ศาสตร์ ด้านการสอน
วิท ยาศาสตร์ หรื อ นักศึ ก ษาที่ มี ความสนใจการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้ภาษาอังกฤษสามารถเลื อกเรี ยนตาม
รายวิชา อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้
(2.1) การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ภาษาอังกฤษ ต้องเลือกเรี ยนรายวิชาดังนี้
*232 754 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาที่มีบริ บทการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(0-6-3)
School Internship in English Speaking Context I
3(0-6-3)
*232 755 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาที่มีบริ บทการใช้ภาษาอังกฤษ 2
School Internship in English Speaking Context II
(2.2) การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ภาษาไทย ต้องเลือกเรี ยนรายวิชาดังนี้
*232 752 การปฏิบตั ิการสอนวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา 1
3(0-6-3)
Science School Context I
3(0-6-3)
*232 753 การปฏิบตั ิการสอนวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา 2
Science School Context II
(3) รายวิชาเลือกเกีย่ วกับวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้นกั ศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ หรื อครุ ศาสตร์ ด้านการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ เลื อ กเรี ยนรายวิ ช าในสั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
6 หน่วยกิต หรื อตามความเห็นชอบของกรรมการบริ หารหลักสู ตร
331 700 ชีววิทยาฐานชุมชน
3(1-6-6)
Community – based Biology
3(3-0-6)
332 841 การจัดการสารเคมีและเคมีสิ่งแวดล้อม
Management of Chemicals and Environmental Chemistry

332 851 อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์
Petrochemicals and Polymer Industry
332 853 เคมีในชีวติ ประจําวัน
Chemistry in Everyday Life
332 854 ปฏิบตั ิการเคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry in Everyday Life Laboratory

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-2)

6. แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
*232 703 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
Innovations and Information Communication Technology for
Science Learning
217 720 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการศึกษา
Research Methods in Education
232 711 ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ ในวิทยาศาสตร์ ศึกษา
History and Philosophy of Science in Science Education

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(3–0–6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

232 xxx วิชาเลือก
Elective Course
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
*232 712 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
Science Curriculum Design and Development
*232 732 การจัดการห้องเรี ยนและการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาํ หรับการศึกษาพื้นฐาน
Science Learning and Classroom Management for Basic Education
232 891 สัมมนาทางการวิจยั วิทยาศาสตร์ศึกษา
Seminar in Science Education Research
232 xxx วิชาเลือก
Elective Course
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม

12
12
หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
12
24

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
*232 731 สรรคนิยมในวิทยาศาสตร์ศึกษาและครู วทิ ยาศาสตร์ มืออาชีพ
Constructivism in Science Education and Science Professional Teacher
232 xxx วิชาเลือก
Elective Course
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
232 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
232 xxx วิชาเลือก
Elective Course
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
232 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(2–2–5)
3
6
30
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
6
3
9
39
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
6
6
45

