
- 1 - 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช  2554 

************************** 

 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา 

ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Science Education 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

ภาษาไทย   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วทิยาศาสตรศกึษา) 

     :  ปร.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา) 

ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy (Science Education) 

     :  Ph.D. (Science Education) 

 

3. วชิาเอก  :  ไมมี 

 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 มีความรูและความเช่ียวชาญในการศึกษาวิจัยและการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถเช่ือมโยง

และบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรกับสาขาวิชาอื่นไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอการ

พัฒนาทองถิ่นและประเทศชาต ิ

4.2 มีความสามารถในการพัฒนาการวิจัย หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกาวทัน

ความกาวหนาทางวทิยาศาสตรในระดับสากล  

4.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองสังคมและ

ประเทศชาต ิ

 

5. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร   

5.1 แบบ 1.1    ไมนอยกวา 48 หนวยกติ 

5.2 แบบ 2.1    ไมนอยกวา 48 หนวยกติ 
 

6.  อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

6.1 ครูและอาจารยวทิยาศาสตร 

6.3 นักวทิยาศาสตร 

6.4 นักวจัิยวทิยาศาสตรศกึษา 
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7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

7.1 หลักสูตร 

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 48    หนวยกติ 

7.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

7.1.3  รายวชิา 

  แบบ 1.1    ไมนอยกวา 48 หนวยกติ 

คศ.วท.991 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 1      1(0-3-1) 

SCED991 Seminar in Science Education 1 

คศ.วท.992 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 2      1(0-3-1) 

SCED992 Seminar in Science Education 2 

คศ.วท.993 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 3      1(0-3-1) 

SCED993 Seminar in Science Education 3 

คศ.วท.997 วทิยานพินธ       48 

SCED997 Dissertation 

หมายเหตุ   หลักสูตร แบบ 1.1 บังคับเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษาทั้ง 3 รายวิชา  

โดยไมนับหนวยกติ 

แบบ 2.1 

 1)  วชิาเฉพาะ 

   1.1 วชิาเอกบังคับ     ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

คศ.วท.901   กระบวนทัศนและระเบยีบวธิวีจัิยขัน้สูงทางวทิยาศาสตรศึกษา 3(3-0-6)  

SCED901   Paradigm and Advanced Research Methodology in Science Education 

คศ.วท.902 การวเิคราะหปรัชญาทางวิทยาศาสตร   3(3-0-6) 

SCED902 Analysis of Science Philosophy  

คศ.วท.991 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 1      1(0-3-1) 

รายการ 
เกณฑสกอ. หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. หมวดวชิาเฉพาะ 

  1.1 วิชาเอก  

       เอกบังคับ 

       เอกเลอืก 

- 

 

 

ไมนอยกวา 12 

 

 

ไมนับหนวยกติ 

- 

ไมนอยกวา 12 

ไมนอยกวา 12 

6 

ไมนอยกวา 6 

2. วทิยานิพนธ ไมนอยกวา 48 ไมนอยกวา 36 ไมนอยกวา 48 ไมนอยกวา 36 

หนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 ไมนอยกวา 48 ไมนอยกวา 48 ไมนอยกวา 48 
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SCED991 Seminar in Science Education 1 

คศ.วท.992 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 2      1(0-3-1) 

SCED992 Seminar in Science Education 2 

คศ.วท.993 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 3      1(0-3-1) 

SCED993 Seminar in Science Education 3 

หมายเหตุ   หลักสูตร แบบ 2.1 บังคับเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษาทั้ง 3 รายวิชา 

โดยไมนับหนวยกติ 

  2) วชิาเอกเลอืก     ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

คศ.วท.903 การเรยีนวทิยาศาสตรในบรบิทการศกึษา   3(3-0-6) 

SCED903 Science Learning in Educational Contexts 

คศ.วท.904   เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสําหรับวทิยาศาสตรศึกษา3(3-0-6) 

SCED904   Information Technology and communication for Science Education 

คศ.วท.905 การประเมินคุณภาพการศกึษาทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

SCED905 Education Quality Assessment for Sciences 

คศ.วท.906 วทิยาศาสตรศกึษาเชิงแนวคดิขัน้สูง   3(3-0-6) 

SCED906 Advanced Conceptual Science Education 

คศ.วท.907 แนวคดิการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร  3(3-0-6) 

SCED907 Concepts of Science Instructional Development  

  3) วทิยานิพนธ   ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

คศ.วท.999 วทิยานพินธ       36 

SCED999 Dissertation 

 

7.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

1)  แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.991 

SCED991 

สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 1   

Seminar in Science Education 1 

(ไมนับหนวยกิต) 

1 0 3 1 

คศ.วท.997 

SCED997 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

8 0 0 16 

รวม 9 0 3 17 

ช่ัวโมง/สัปดาห  =  20 
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.992 

SCED992 

สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 2 

Seminar in Science Education 2 

(ไมนับหนวยกิต) 

1 0 3 1 

คศ.วท.997 

SCED997 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

8 0 0 16 

รวม 9 0 3 17 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 20 

 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.993 

SCED993 

สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 3  

Seminar in Science Education 3 

(ไมนับหนวยกิต) 

1 0 3 1 

คศ.วท.997 

SCED997 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

8 0 0 16 

รวม 9 0 3 17 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 20 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.997 

SCED997 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

8 0 0 16 

รวม 8 0 0 16 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 16 

 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.997 

SCED997 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

8 0 0 16 

รวม 8 0 0 16 

ช่ัวโมง/สัปดาห   =  16 
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.997 

SCED997 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

8 0 0 16 

รวม 8 0 0 16 

ช่ัวโมง/สัปดาห   =  16 

 

 2)  แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.901 

 

SCED901 

กระบวนทัศนและระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงู

ทางวทิยาศาสตรศกึษา 

Paradigm and Advanced Research 

Methodology in Science Education 

3 3 0 6 

คศ.วท.991 

SCED991 

สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 1   

Seminar in Science Education 1 

(ไมนับหนวยกิต) 

1 0 3 1 

คศ.วท.999 

SCED999 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

6 0 0 12 

รวม 10 3 3 19 

ช่ัวโมง/สัปดาห  =  25 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.902 

SCED902 

การวเิคราะหปรัชญาทางวทิยาศาสตร 

Analysis of Science Philosophy 

3 3 0 6 

คศ.วท.992 

SCED992 

สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 2 

Seminar in Science Education 2 

(ไมนับหนวยกิต) 

1 0 3 1 

คศ.วท.999 

SCED999 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

6 0 0 12 

รวม 10 3 3 19 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 25 
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.90X 

SCED90X 

วชิาเอกเลอืก 

Free Major Elective  

3 3 0 6 

คศ.วท.993 

SCED993 

สัมมนาทางวทิยาศาสตรศกึษา 3   

Seminar in Science Education 3 

(ไมนับหนวยกิต) 

1 0 3 1 

คศ.วท.999 

SCED999 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

6 0 0 12 

รวม 10 3 3 19 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 25 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.90X 

SCED90X 

วชิาเอกเลอืก 

Free Major Elective  

3 3 0 6 

คศ.วท.999 

SCED999 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

6 0 0 12 

รวม 9 3 0 18 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 21 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.999 

SCED999 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

6 0 0 12 

รวม 6 0 0 12 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 12 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ช้ันปท่ี  3 

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

คศ.วท.999 

SCED999 

วทิยานพินธ 

Dissertation 

6 0 0 12 

รวม 6 0 0 12 

ช่ัวโมง/สัปดาห  = 12 

 



- 7 - 

7.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา     หนวยกติ 

คศ.วท.901   กระบวนทัศนและระเบยีบวิธวีจัิยข้ันสูงทางวทิยาศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 

SCED901   Paradigm and Advanced Research Methodology in Science Education 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 กระบวนทัศน ลีลาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและการศึกษา การวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย จินตทัศนเชิงสังคมและ

วัฒนธรรมสําหรับการแสวงหาความรูทางการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล การรายงานการวิจัย คุณธรรม

และจรยิธรรมการวจัิยในวทิยาศาสตรศึกษา 

 Research paradigm, research styles, research methodology in education and 

sciences, quantitative and qualitative research in sciences, strategies for data collection in research, 

socio-cultural perspective for inquiry and data analysis, reporting and presenting research, moral and 

ethics in educational sciences. 
 

คศ.วท.902 การวเิคราะหปรัชญาทางวทิยาศาสตร   3(3-0-6) 

SCED902 Analysis of Science Philosophy 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 การวิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ยวกับประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร ญาณวิทยาและ          

ภววิทยาทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร ปรัชญาการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมทาง

วทิยาศาสตร 

 Critique perspectives on history and philosophy of sciences, epistemology and 

ontology in sciences, scientific methods, nature of sciences, philosophy of learning processes, moral 

and ethics in sciences. 
 

คศ.วท.903 การเรยีนวทิยาศาสตรในบรบิทการศึกษา   3(3-0-6) 

SCED903 Science Learning in Educational Contexts 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 การวิเคราะหหลักสูตรวิทยาศาสตร การเรียนรูทางวิทยาศาสตรและประเด็นของการ

เรยีนรูวทิยาศาสตร เจตคตติอการเรยีนรูวทิยาศาสตรในสถานศกึษา มโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิทยาศาสตร 

การสอน การวิจัยและการปฏิบัติการจากแนวคิดของประวัติและปรัชญาทางวิทยาศาสตร การพัฒนา

วชิาชีพวทิยาศาสตรและวธิกีารวัดและประเมนิผลทางวทิยาศาสตร 

 Analysis of science curriculum and learning processes, attitudes toward science 

learning processes in educational institutions, alternative conceptions in sciences, science teaching, 
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researching and practicing using history and philosophy of sciences, science professional development, 

science evaluation and assessment. 

 

คศ.วท.904   เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสําหรับวทิยาศาสตรศึกษา3(2-2-5) 

SCED904   Information Technology and Communication for Science Education 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 การใชเทคโนโลยีและโปรแกรมทางวิทยาศาสตรศึกษา สารสนเทศและการสื่อสาร การ

พัฒนาและผลติสื่อการเรยีนการสอนและการสื่อสารทางวทิยาศาสตรสูสังคม 

 Applications in educational science and technology programing, information and 

communication technology, development and production of instructional medias, and mass 

communication in sciences. 
 

คศ.วท.905 การประเมนิคุณภาพการศึกษาทางวทิยาศาสตร  3(3-0-6) 

SCED905 Education Quality Assessment for Sciences 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ ระบบการประเมินคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ การจัด

อันดับและการรับรองสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพ 

การจัดการระบบการประกันคุณภาพและการใชประโยชนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทาง

วทิยาศาสตร 

 Philosophy, concepts and principles of quality assessment and educational quality 

assurance systems, educational institutions ranking and accreditation, educational standards, management 

of information system for educational quality assessment and quality assurance systems. Application of 

educational science assurance system. 

 

คศ.วท.906 วทิยาศาสตรศึกษาเชงิแนวคิดข้ันสูง    3(3-0-6) 

SCED906 Advanced Conceptual Science Education 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 การวิเคราะหเชิงวิพากษแนวคิดและทฤษฎีของอะตอม  ระบบควอนตัม  โมเลกุล                

ชีวโมเลกุล พันธุกรรม พลังงานและวทิยาการใหมทางวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรศึกษา   

 Critique perspectives on atom theory, quantum system, molecules, biomolecules, 

heredity, energy, and innovation on educational sciences. 
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คศ.วท.907 แนวคิดการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร  3(3-0-6) 

SCED907 Concepts of Science Instructional Development  

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 ปรัชญา ทฤษฎี รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนทางดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

 Philosophy, theory, models and concepts on teaching and learning development in 

sciences and technology. 

 

คศ.วท.991 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1    1(0-3-1) 

SCED991 Seminar in Science Education 1 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 ศึกษาวิทยาการใหมทางวิทยาศาสตรศึกษาจากวารสาร ตํารา ฐานขอมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อนํามาอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูตอผูเขารวมสัมมนา ซึ่งนําไปสูการไดมาของหัวขอวิจัย 

 Study on innovation in educational sciences from journals, textbooks, database and 

information technology, discussion and sharing knowledge and experiences among participants leading 

to research title. 

 

คศ.วท.992 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2    1(0-3-1) 

SCED992 Seminar in Science Education 2 

 เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.วท.991 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศึกษา 1 

 เสนอโครงรางหรืองานที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน

และกัน เพื่อนํามาอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูตอผูเขารวมสัมมนา  

 Presenting dissertation and related proposals, discussion and sharing knowledge and 

experiences among participants. 
 

คศ.วท.993 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศึกษา 3    1(0-3-1) 

SCED993 Seminar in Science Education 3 

 เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.วท.993 สัมมนาทางวทิยาศาสตรศึกษา 2 

 เสนอผลการศึกษาและรายงานถึงความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูตอผูเขารวมสัมมนา  

 Presenting and reporting dissertation progressiveness, discussion and sharing 

knowledge and experiences among participants. 
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คศ.วท.997 วทิยานิพนธ        48 

SCED997 Dissertation 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 วจัิยในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรศึกษา ทั้งนี้เรื่องที่จะทําวิจัยจะตองเปนเรื่องที่ให

เกดิองคความรูใหมและมกีารเช่ือมโยงและบูรณาการความรูทางดานวทิยาศาสตรและการศกึษา 

 Performing research on science education topics involved innovation and intregated 

sciences and education. 

 

คศ.วท.999 วทิยานิพนธ        36 

SCED999 Dissertation 

 เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

 วจัิยในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับวทิยาศาสตรศึกษาที่กอใหเกิดองคความรูใหมและการบูรณาการ

ความรูทางดานวทิยาศาสตรและการศกึษา 

 Performing research on science education topics to build new knowledge and 

integrated knowledge of science and education 

 

 

 

 

 

 

 

 


