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  2.   ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม:      

ภาษาไทย    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตรศึกษา) 
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ชื่อยอ:  
  ภาษาไทย    ค.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

   ภาษาอังกฤษ    M. Ed. (Science Education) 
 

3.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 3.1  เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกทางวิทยาศาสตร หรือ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง 
 3.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการเขา
ศึกษา ตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.3  ผูที่มีคุณสมบัติไมผานเกณฑในกรณีใดกรณีหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เปนผูพิจารณาความเหมาะสมกอนจะรับเขาศึกษา 
 
 

4.  หลักสูตร 
 เปนหลักสูตรปริญญโท แผน ก (2) เนนการทําวิทยานิพนธ และการเรียนรายวิชา 
 4.1  จํานวนหนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
 
  
 



4.2  โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ 14 
2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 
     2.1  บังคับ 
     2.2  เลือก 

12 
9 
3 

3.  วิทยานิพนธ 12 
รวม 38 

 

 4.3  รายวิชา 
4.3.1  หมวดวิชาสัมพันธ         14  หนวยกิต 

       1005101   ปรัชญา และประวัติวิทยาศาสตร        3 (3-0-6) 
      1005901   สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา       2 (1-2-3) 
       1025201   การพัฒนาหลกัสูตร และการนิเทศการเรียนการสอน 
    วิทยาศาสตร  3 (2-2-5) 
        1045101   การพัฒนาเครือ่งมือวัด และประเมินผลการเรียนการสอน 
     วิทยาศาสตร 3 (2-2-5) 
        1045401  วิธีวิจยัและสถติิสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา       3 (2-2-5) 
 4.3.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่งไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
 

 แขนงวชิาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
   วิชาบังคับ  ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  9  หนวยกิต 
 4005001 วิทยาศาสตรสําหรับครู 1       3 (2-2-5)  
 4005002 วิทยาศาสตรสําหรับครู 2       3 (2-2-5)  
 4005003 วิทยาศาสตรสําหรับครู 3         3 (2-2-5) 
    วิชาเลือก  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนวิชาตาง ๆ จากรายวิชาใน แขนงวิชาฟสิกส  หรือแขนงวิชาเคมี  หรือ
แขนงวิชาชีววิทยา  หรือจากรายวิชาตอไปนี้ 
 4006001 วิทยาศาสตรสําหรับครู 4      3 (3-0-6) 
 

 แขนงวิชาฟสิกส 
  วิชาบังคับ  ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  9  หนวยกิต 
 4105001 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1       3 (2-2-5) 



 4105002 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2       3 (2-2-5)  
 4105003 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 3       3 (2-2-5) 
    วิชาเลือก  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
         4105102  กลศาสตรแบบคลาสสิก     3 (3-0-6) 
          4105302 แมเหล็กไฟฟา 3 (2-2-5) 
  4105601 กลศาสตรควอนตัม     3 (2-2-5) 
  4106203 คล่ืนและทัศนศาสตร     3 (2-2-5) 
  4106403 เทอรโมไดนามิกส     3 (2-2-5) 
  4106404  ฟสิกสเชิงสถิติ     3 (2-2-5) 
  4106405 โซลิดสเตตฟสิกส     3 (2-2-5) 
  4106602 นิวเคลียรฟสิกส     3 (2-2-5) 
  4106701 การสรางและการใชส่ือการสอนฟสิกส     3 (1-3-5) 
  4106702 ฟสิกสพลังงาน     3 (1-3-5) 
  4106703 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง     3 (1-3-5) 
  4505601 คณิตศาสตรสําหรับการสอนฟสิกส     3 (3-0-6) 
  4606704 คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส     3 (1-3-5) 
    ขอกําหนดเฉพาะแขนง  สําหรับผูไมเคยผานการเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้ ในระดับ
ปริญญาตรี* ใหเรียนเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต  
  4102103 กลศาสตร 1       3 (3-0-6) 
  4103201 ฟสิกสของคลื่น       3 (3-0-6)   
  4103301 ไฟฟา และแมเหล็ก 1       3 (3-0-6) 
  4103601 ฟสิกสแผนใหม      3 (3-0-6)   
   * การพิจารณารายวิชาที่ตองเรียนเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 แขนงวชิาเคม ี
  วิชาบังคับ  ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  9  หนวยกิต 
 4205001 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1       3 (2-2-5)  
 4205002 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2       3 (2-2-5)  
 4205003 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 3      3 (2-2-5) 
    วิชาเลือก  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
  4205401 เคมีอนินทรียขั้นสูง       3 (2-2-5) 
  4205501 เคมีอินทรียขั้นสูง       3 (2-2-5) 



       4206201 เคมีวิเคราะหขั้นสูง       3 (2-2-5) 
 4206301 ชีวเคมีขั้นสูง       3 (2-2-5) 
 4206501 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ       2 (2-2-5) 
 4206601 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง       3 (2-2-5) 
 4266102 เครื่องสําอางธรรมชาติ      3 (2-2-5) 
  4406101 ผลิตภัณฑน้ํายาง      3 (2-2-5) 
  4456101 เคมีส่ิงแวดลอม       3 (2-2-5) 
   ขอกําหนดเฉพาะแขนง  สําหรับผูไมเคยผานการเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้ในระดับ
ปริญญาตรี*  ใหเรียนเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต 
  4201401 เคมีอนินทรีย       3 (2-2-5) 
  4201501  เคมีอินทรีย      3 (2-2-5) 
  4202201 เคมีวิเคราะห      3 (2-2-5) 
  4202301 ชีวเคมี                     3 (2-2-5) 
  4202601 เคมีเชิงฟสิกส       3 (2-2-5) 
   * การพิจารณารายวิชาที่ตองเรียนเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 แขนงวิชาชีววิทยา 
  วิชาบังคับ  ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  9  หนวยกิต 
 4305001 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1       3 (2-2-5)  
 4305002 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2       3 (2-2-5) 
 4305003 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 3       3 (2-2-5) 
    วิชาเลือก  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 4305101 สัมมนาทางชีววิทยา 1      1 (0-2-5)  
 4305102  สัมมนาทางชีววิทยา 2      1 (0-2-5)  
  4305104 ชีววิทยาของเซลล      3 (2-2-5) 
   4306102 ชีววิทยาโมเลกุล      3 (2-2-5) 
   4306103 ชีววิทยาของการเจริญ      3 (2-2-5) 
   4306105 ชีววิทยาสภาวะแวดลอมและการแกปญหามลพิษ      3 (2-2-5) 
   4306107 การเก็บรวบรวมตัวอยางและการจัดแสดง      3 (2-2-5) 
  4306201 สรีรวิทยาของพืช      3 (2-2-5) 
  4306203 โรคพืชวิทยา      3 (2-2-5) 
  4306204 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ      3 (2-2-5) 



  4306301 สรีรวิทยาของสัตว      3 (2-2-5)            
  4306302 ปรสิตวิทยา      3 (2-2-5)  
  4306303 ชีววิทยาของตอมไรทอ 3 (2-2-5) 
  4306401 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล      3 (2-2-5)          
  4306402 พันธุวิศวกรรม      3 (2-2-5) 
   4306501 ไมโครเทคนิค      3 (2-2-5) 
         4306502 เทคนิคทางชีววิทยา      3 (2-2-5) 
  4306503 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลลสัตว                 3 (2-2-5) 
  4306601 จุลินทรียอาหาร  อุตสาหกรรมและการเกษตร      3 (2-2-5) 
  4306602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      3 (0-4-5) 
  4306901 การศึกษาคนควาชีววิทยาดวยตนเอง      3 (2-2-5) 
    ขอกําหนดเฉพาะแขนง  สําหรับผูไมเคยผานการเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้ในระดับ
ปริญญาตรี* ใหเรียนเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต 
 4302201 พฤกษศาสตร     3 (2-2-5) 
 4303101 นิเวศวิทยา     3 (2-2-5) 
  4303301 สัตววิทยา     3 (2-2-5) 
 4303401 พันธุศาสตร     3 (2-2-5) 
 4312102 จุลชีววิทยา     3 (2-2-5) 
 4.3.3  วิทยานิพนธ   12  หนวยกิต 

1006903 วิทยานิพนธ  12  (0-0-36) 
 4.3.4  รายวิชาเสริม 
 1)  เพื่อเปนพื้นฐานในการเขียนเอกสารทางวิชาการ หรือเขียนวิทยานิพนธ 
นักศึกษาควรเรียนเสริมในรายวิชา  
 1015119   การเขียนเอกสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ 3 (2-2-5) 
   2)  นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบทักษะภาษาอังกฤษ ตองเรียนเพิ่มในรายวิชา 
 1555101    ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 (2-2-5) 
   3)  นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบทักษะคอมพิวเตอร ตองเรียนเพิ่มในรายวิชา 
 4125101    คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 (2-2-5) 
   4)  นักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให
เรียนเสริมใน 2 รายวิชา ตอไปนี้ 
 1014101    หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู        3 (3-0-6) 
 1024101    ทฤษฎีและวิธีสอนวิทยาศาสตร        3 (3-0-6) 



 
 4.5  แผนการศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 9  หนวยกิต 
 หมวดวิชาสัมพันธ 
 1005101   ปรัชญา และประวัตวิิทยาศาสตร         3 (3-0-6) 
 1045101    การพัฒนาเครือ่งมือวัด และประเมินผลการเรียนการสอน 
  วิทยาศาสตร       3 (2-2-5) 
      หมวดวิชาเฉพาะดาน 
   วิชาเฉพาะแขนง บังคับ วชิาที่ 1    3 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาที่ 2 11  หนวยกิต 
 หมวดวิชาสัมพันธ 
  1045401   วิธีวิจยัและสถติิสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา        3 (2-2-5) 
 1025201   การพัฒนาหลกัสูตร และการนิเทศการเรียนการสอน 
    วิทยาศาสตร       3 (3-0-6) 
 1005901   สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา       2 (1-2-3) 
 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
   วิชาเฉพาะแขนง บังคับ วชิาที่ 2    3 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาที่ 3   9  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 วิชาเฉพาะแขนง บังคับ วิชาที่ 3    3 หนวยกิต 
 วิชาเฉพาะแขนง เลือก    3 หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ 
 1006903   วิทยานิพนธ (เสนอเคาโครง)       3 (0-0-9) 
 

 ภาคการศึกษาที่ 4   9  หนวยกิต 
 1006903   วิทยานิพนธ     9 (0-0-27) 
 
 
 
 
 



 
 4.6  คําอธิบายรายวิชา 
 4.6.1.  หมวดวิชาสัมพันธ 
 

รหัสวิชา ชื่อ และคําอธิบายรายวชิา             น (ท-ป-อ) 
 

1005101 ปรัชญาและประวัติวิทยาศาสตร     3 (3-0-6) 
     Philosophy and History of Science 
  ศึกษาและวิเคราะหประวัติวิทยาศาสตร โดยเนนวิวัฒนาการของความคิด

ที่มีผลตอการศึกษาคนควาและวิจัยทางวิทยาศาสตรนําไปสูความเขาใจในธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร และวิธีการที่นักวิทยาศาสตรใชในการสรางขอสรุปที่เปนองคความรู 
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตรและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ความสัมพันธ
ของความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรกับความเปนสากลของวิทยาศาสตร 
ความสัมพันธระหวางเหตุและผล  วิ ธีการทางวิทยาศาสตร  ลักษณะและ
จรรยาบรรณของวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับสังคม โดยเนนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
คานิยม และคุณธรรม 

 

1005901  สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา        2 (1-2-3) 
 Seminar in Science Education 
  คนควานวัตกรรมและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา อภิปราย วิเคราะห  

และ สังเคราะหปญหาวิทยาศาสตรในโรงเรียนทุกดาน โดยเนนหลักสูตร เทคนิค
วิธีสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และหัวขออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรศึกษา รวมทั้งผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา นําเสนอเปนกรณีศึกษา 

 

1025201   การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 3 (2-2-5) 
 Developing of Curriculum and Supervision in Science Learning  and Teaching 
  ศึกษา วิเคราะห ความหมาย องคประกอบ และกระบวนการพัฒนา หลักสูตร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรรวมทั้งหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับความ กาวหนาทางวิทยาศาสตร 
และ เทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต  ความเปนมา และความกาวหนาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรในประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับตางประเทศ ศึกษาทฤษฎี และ แนวปฏิบัติในการเปนผูนํา
และการนิเทศงานทางดานวิทยาศาสตรศึกษา ฝกปฏิบัติพัฒนาหลักสูตร 

 



 
1045101 การพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  3 (2-2-5)  
 Development of Measurement and Evaluation Instruments in Science 
 Learning and Teaching 
  ศึกษา วิเคราะห ปรัชญาและจุดมุงหมายของการเรียนการสอน วิทยาศาสตร 

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลผลการเรียน การสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ดานความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การ
วิเคราะหและปรับปรุงเครื่องมือวัดใหมีคุณภาพ ฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ 

 

1045401 วิธีวิจัยและสถิติสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา 3 (2-2-5) 
 Research  Methodologies and Statistics  for Science Education 
  ศึกษา  ความหมายและประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวางแผน

และการเสนอผล การวิจัย  สถิติที่ใชในการวิจัย  หลักการ เทคนิคการเลือก การ
ประยุกตใชเทคนิค และวิธีวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา ฝก
ปฏิบัติวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย 
การเขียนรายงาน และการเผยแพรผลการวิจัย 

 

 4.6.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 
 

 แขนงวชิาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 วิชาบงัคับ 

 

4005001   วิทยาศาสตรสําหรับครู 1         3 (2-2-5)  
   Science for Teacher I 
    ศึกษากฏเกณฑ ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ทั้งทาง ฟสิกส 

เคมี และชีววิทยาในเชิงลึก อันจะนําไปสูกระบวนการจัดการ เรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และจัดใหมีการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับ
เนื้อหาขางตน 

 

4005002   วิทยาศาสตรสําหรับครู 2         3 (2-2-5)  
   Science for Teacher II 

ศึกษา และ วิเคราะห หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการวัด และระบบการทํางาน
ของเครื่องมือวัดตาง ๆ  ไดแก เครื่องมือวัดทางฟสิกส เครื่องมือวัดทางเคมี และ



เครื่องมือวัดทางชีววิทยา พัฒนาความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรที่เนนการศึกษา
วิทยาศาสตรที่สัมพันธกันในระบบโลก ทั้งธรณีภาค อุทกภาค และ บรรยากาศ  
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลตอส่ิงมีชีวิต สังคม และ ส่ิงแวดลอม รวมทั้ง
ความรูทางดาราศาสตรเบื้องตน และจัดใหมีการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหา
ขางตน 
 

4005003   วิทยาศาสตรสําหรับครู 3         3 (2-2-5) 
   Science for Teacher III 

ศึกษา และ วิเคราะห วัสดุที่ใชสรางอุปกรณและสื่อการสอนวิทยาศาสตร 
หลักการออกแบบ การตรวจสอบคุณภาพ และการใชเทคโนโลยีพื้นฐานในการ 
ประดิษฐอุปกรณการสอนวิชาวิทยาศาสตร การออกแบบการทดลอง และการจัด 
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร โดยการใชวัสดุ และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เชน สวนสัตว  
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ปาชายเลน ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ และ อ่ืน ๆ สรางและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติออกแบบ
การทดลองและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติพัฒนานวัตกรรม ทําอุปกรณ
และสื่อการสอนวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาวิทยาศาสตรใน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับวัสดุในทองถ่ิน 

 

  วิชาเลือก 
 

4006001   วิทยาศาสตรสาํหรับครู 4      3 (3-0-6) 
   Science for Teacher IV 
    ศึกษา และวิเคราะหสภาวะ สภาพและสาเหตุของปญหา อันเนื่องมาจาก

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม  เสนอแนะทางเลือกที่จะแกปญหาอยางมีระบบ และแนวทางในการใช
ความกาวหนาอยางชาญฉลาด ในประเด็นตาง ๆ เชน สภาวะโลกรอน การขาดแคลน
พลังงานและพลังงานทดแทน วิกฤตอาหารโลก การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
และการจัดการ      บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับนาโน วัสดุศาสตร 
ซุปเปอรคอนดักเตอร วิศวพันธุกรรม การตัดแตงยีน การโคลนนิ่ง เปนตน 

 
 
 
 



 
 แขนงวิชาฟสิกส 
  วิชาบังคับ 
 

4105001 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 1    3 (2-2-5) 
 Physics  for Science Teacher I 

ศึกษาแหลงกําเนิดไฟฟา และพลังงานทดแทน วงจรไฟฟากระแสสลับ 
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา แหลงจายไฟฟากระแสตรง วงจรขยายสัญญาณ วงจร
อิเล็กทรอนิกสประยุกต สําหรับครู รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4105002 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 2        3 (2-2-5)  
 Physics  for Science Teacher II 

ศึกษา และ วิเคราะห ปญหาของสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษในทองถ่ิน 
ปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอมลพิษ เทคนิคการควบคุมและการใชวิธีทางฟสิกส ในการ
แกปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิทยาศาสตรทองถ่ิน รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4105003 ฟสิกสสําหรับครูวิทยาศาสตร 3         3 (2-2-5) 
 Physics  for Science Teacher III 

 ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแนวคิดทางฟสิกส 
วิเคราะหแนวคิดที่คลาดเคลื่อนทางฟสิกส ปญหาการเรียนการสอนฟสิกสเชิง
ทดลองและการแกไข การพัฒนาชุดการสอนฟสิกส  ศึกษาและวิเคราะหวัสดุ ที่ใช
สรางอุปกรณการสอนฟสิกส หลักการออกแบบ การตรวจสอบคุณภาพ และการใช
เทคโนโลยีพื้นฐานในการประดิษฐอุปกรณการสอนวิชาฟสิกส รวมทั้งฝกปฏิบัติ 
 

  วิชาเลือก 
 

4105102  กลศาสตรแบบคลาสสิก        3 (3-0-6) 
 Classical Mechanics 
  ศึกษากลศาสตรแบบนิวตันที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ สแตติกและ

ไดนามิกสของวัตถุ ไดนามิกสของการเคลื่อนที่แบบหมุน หลักการแวริเอชันแนล
และสมการของลากรานจ แรงศูนยกลางระหวางวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งแกรง ทฤษฎีสัมพันธภาพกรณีพิเศษ สมการการเคลื่อนที่ของแฮมิลตัน 

 
 
 
 
 



 

4105302  แมเหล็กไฟฟา        3 (2-2-5) 
 Electromagnetism  
  ศึกษาสนามที่ เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซเวล กฎความคงตัว  

คล่ืนอิเล็กทรอแมกเนติกส การแผรังสีอยางงาย และการแผรังสีของประจุที่กําลัง
เคลื่อนที่ รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4105601  กลศาสตรควอนตัม 3 (2-2-5) 
 Quantum Mechanics 
  ศึกษาพื้นฐานควอนตัมเมคานิกส  ควอนตัมนัมเบอร สมการของชเรอดิงเงอร  

ออพเพอเรเตอร ไอเกนฟงกชัน ระบบที่ถูกควอนไตซ การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่งมิติ
และสามมิติ ทฤษฎีสนามควอนตัมเบื้องตน ควอนตัมเมคานิกสแบบสัมพันธภาพ
เบื้องตน 

 

4106203 คล่ืนและทัศนศาสตร       3 (2-2-5) 
 Wave and Optics 
  ศึกษาคลื่นและคุณสมบัติของคลื่น คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนแสง พื้นฐาน

ออพติคอลสเปกตรัม การใชทฤษฎีฟูเรียรในการแทรกสอด สเปกโตรสโคป และ
การใชงาน ทฤษฎีการกระเจิงของ เรเลย รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4106403 เทอรโมไดนามิกส       3 (2-2-5) 
 Thermodynamics 
  ศึกษากฎเทอรโมไดนามิกสและทฤษฎีจลน เอนโทรป การประยุกตของ

เทอรโมไดนามิกส คุณสมบัติมหัพภาคของสารตามกฎเทอรโมไดนามิกส 
เครื่องกลความรอน  สภาพสมดุลของแกสเจือจาง รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4106404 ฟสิกสเชิงสถิติ        3 (2-2-5) 
 Statistical Physics 
  ศึกษากลุมทางสถิติ พาทิชันและแกรนดพาทิชัน ฟงกชันของระบบอยางงาย

และความเกี่ยวเนื่องกับปริมาณของเทอรโมไดนามิกส การทรานฟอรมแบบ Legendre 
สภาพสมดุลของระบบเทอรโมไดนามิกส การเปล่ียนเฟส สถิติแบบกลศาสตร
ควอนตัม การประยุกตใชหลักสถิติในกลไกทางฟสิกส รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 



4106405 โซลิดสเตตฟสิกส        3 (2-2-5) 
 Solid State Physics 
  ศึกษาเกี่ยวกับผลึกวิทยาและการเลี้ยวเบี่ยงเบนของรังสีเอกซ แลตติส 

แบบจําลองอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน โลหะ สารกึ่งตัวนํา ฉนวน 
คุณสมบัติทางดานแสง ความรอน ไฟฟาและแมเหล็กของของแข็ง โลหะผสม
ตัวนํายิ่งยวด รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4106602 นิวเคลียรฟสิกส        3 (2-2-5) 
 Nuclear Physics 
  ศึกษาพื้นฐานเบื้องตนของโครงสรางนิวเคลียรและระบบของนิวเคลียร 

การสลายตัวของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร ปฏิกิริยานิวเคลียร นิวตรอน รวมทั้งฝก
ปฏิบัติ 

 

4106701 การสรางและการใชสื่อการสอนฟสิกส       3 (1-3-5) 
 Creation and Use  Physics Teaching Material 
  ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการสรางสื่อการสอนวิชาฟสิกสที่ครอบคลุม

เนื้อหารายวิชาที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด
ของสื่อ วิธีสราง ขั้นตอนการนําเสนอ การใชประกอบการสอน และการประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อ 

 

4106702 ฟสิกสพลังงาน        3 (1-3-5) 
 Energy Physics 
  ศึกษาหลักการทางฟสิกสที่เกี่ยวของกับระบบพลังงาน เชน พลังงาน

แสงแดด พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร พลังงานถานหิน พลังงานความรอนใตดิน 
และการนําพลังงานมาใชประโยชน โดยศึกษาจากสถานที่ที่มีการติดตั้งระบบจริง 
หรือศึกษาจากระบบที่ติดตั้งขึ้นเพื่อการทดลอง หรือสาธิต ฝกปฏิบัติเขียนรายงาน
วิ เคราะหหลักการสงถ ายพลังงาน  คาใชจ ายตอหนวยพลังงานที่ผลิตได 
ประสิทธิภาพของระบบ ขอดีขอเสีย 

 

4106703 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง        3 (1-3-5) 
 Advanced  Physics Experiments 
  ปฏิบัติทดลองฟสิกสตาง ๆ ทางฟสิกสที่ละเอียด และเนนการทดลองเชิง

คนควาวิจัยที่มีระบบการทดลองอยางมีลําดับขั้นตอน มีการวิเคราะหเพื่อสรุปการ
ทดลองโดยใชคณิตวิเคราะห 



4505601  คณิตศาสตรสําหรับการสอนฟสิกส        3 (3-0-6) 
 Mathematics for Physics Teaching 
  ศึกษาเวกเตอร วิเคราะหแมตริกซและดิเทอรมิแนนท สมการดิฟเฟอเรนเชียล 

ลาพลาสฟอรม เบสเซลฟงกชัน โปลีโนเมียล กรีนฟงกชันเบื้องตน ฟงกชัน
วิเคราะหของตัวแปรเชิงซอน อินทิกรัลเชิงซอน อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียรอินทิกรัล 

 

4606704  คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส       3 (1-3-5) 
 Computer and Electronics  
  ศึกษาอนาลอกอิเล็กทรอนิกส ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส โดยมีการทดลอง

และออกแบบสรางวงจรอิเล็กทรอนิกสควบคุม เพื่อใชประกอบในงานที่เกี่ยวกับ
อุปกรณฟสิกส เชน วงจรอินเตอรเฟส เปนตน โดยนักศึกษาจะตองออกแบบและ
ทดลองเพื่อสรางวงจรอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 3 ชุด พรอมเขียนคูมือประกอบ
อุปกรณที่สมบูรณ 

 

 ขอกําหนดเฉพาะแขนง  สําหรับผูไมเคยผานการเรียนวิชาดังตอไปนี้ในระดับปริญญาตรี 
ใหเรียนเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต 
 

4102103 กลศาสตร 1        3 (3-0-6) 
 Mechanics I 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4101101 หลักฟสิกส 
  ศึกษาการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ และกฎของนิวตัน แรงศูนยกลาง พลวัต

ของระบบอนุภาค แรงดึงดูดระหวางมวล สนามโนมถวง กลศาสตรของไหล การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกรง พลวัตของไจโรสโคป  

 

4103201 ฟสิกสของคลื่น        3 (3-0-6) 
 Physics of Wave 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4101101 หลักฟสิกส 
  ศึกษากฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเกี่ยวกับ ชนิด และการเคลื่อนที่ของ

คล่ืนในตัวกลางที่เปนของแข็ง ของเหลว และแกส สมการคลื่นและผลเฉลยของ
สมการ พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณดอปเปลอร 
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่น โพลาไรซของคลื่น อันตรกิริยาของ
คล่ืนแมเหล็กไฟฟากับสสาร ประโยชนและการประยุกตคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

 
 



4103301 ไฟฟาและแมเหล็ก 1        3 (3-0-6) 
 Electricity and Magnetism I 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4101101 หลักฟสิกส 
  ศึกษาพื้นฐานอันตรกริยาไฟฟา และอันตรกริยาแมเหล็ก สนามไฟฟา 

สนามไฟฟาสถิต สนามไฟฟาในตัวนํา และไดอิเล็กทริก วงจรไฟฟากระแสตรง 
สนามแมเหล็ก กฎของบิโอต-ซาวารต กฎของแอมแปร สนามไฟฟาที่แปรคาตามเวลา 
กฎของฟาราเดย  และกฎของเลนซ  สมบัติทางแม เหล็กของสสาร  ไฟฟา
กระแสสลับ วงจรซึ่งประกอบดวย R L และ C สมการของแม็กซเวลล การแผคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 

 

4103601 ฟสิกสแผนใหม        3 (3-0-6) 
 Modern Physics 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 4101101 หลักฟสิกส 
  ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผรังสีของวัตถุดํา สมบัติคูของคลื่น 

อนุภาค หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของ
อะตอม รังสีเอกซ เลเซอร กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน อะตอม โมเลกุลของ
ของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี และอนุภาคมูลฐาน 

 
 แขนงวิชาเคมี 
 วิชาบังคับ 
 

4205001 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1        3 (2-2-5)  
 Chemistry for Science Teacher I 

ศึกษากฏเกณฑ  ทฤษฎีตาง  ๆ  และ  แนวคิดพื้นฐานทางเคมี   ศึกษา
สวนประกอบ สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสสารในเชิงลึก  การวิเคราะห 
ความสัมพันธทางคณิตศาสตรของสมบัติทางกายภาพกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
พันธะเคมี เพื่ออธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในสภาวะแวดลอมปจจุบัน รวมทั้งฝก
ปฏิบัติ 

 

4205002 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 2         3 (2-2-5)  
 Chemistry for Science Teacher II 

ศึกษาเทคนิค วิธีการวิเคราะหเชิงไฟฟา และการประยุกตใชอุปกรณและ
เครื่องมือทางเคมีบางชนิดในการวิเคราะห เชน อัลตราไวโอเลต วิสิเบิลสเปกโทร



โฟโตเมตรี อินฟาเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอบชันสเปกโทร
โฟโตเมตรี รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4205003 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 3  3 (2-2-5) 
 Chemistry for Science Teacher III 

ศึกษา และวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนเคมีในโรงเรียน วิเคราะห
แนวทางแกปญหาการทดลอง นําเสนอกรณีศึกษา สรางและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเคมีใหสอดคลองกับทรัพยากร และภูมิปญญาทองถ่ิน 
รวมทั้งฝกปฏิบัติ  

 

  วิชาเลือก 
 

4205401 เคมีอนินทรียขั้นสูง        3 (2-2-5) 
 Advanced Inorganic Chemistry 
  ศึกษาโครงสราง ทฤษฎีการเกิดพันธะ ปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยา

ของสารเชิงซอน และเคมีของสารออรแกโนเมทัลลิกขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 

4205501 เคมีอินทรียขั้นสูง        3 (2-2-5) 
 Advanced Organic Chemistry 
  ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบตาง ๆ ของ

สารอินทรีย บทบาทหลักของสารมัธยันตรในปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก  
เคมีสเตอริโอ และสารประกอบเฮเทอโรอะโรเมติกไซคลิก ปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาขางตน 

 

 4206201 เคมีวิเคราะหขั้นสูง        3 (2-2-5) 
 Advanced Analytical Chemistry 
  ศึกษา  และวิเคราะหสารโดยวิธีการแยกแบบตาง ๆ  การสกัดดวย ตัวทําละลาย 

โครมาโทกราฟ การวิเคราะหเชิงไฟฟา การวิเคราะหโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี 
เปนตน ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 

4206301 ชีวเคมีขั้นสูง        3 (2-2-5) 
 Advanced Biochemistry 
  ศึกษารายละเอียดของชีวโมเลกุล โดยเนนดานโครงสราง และการทํางาน

ของจีน ตลอดถึงเมแทบอลิซึมเฉพาะ เชน การสังเคราะหโปรตีน กรดนิวคลีอิก 



และเกลือแรที่สําคัญในรางกาย รวมทั้งกลวิธีตาง ๆ ในระบบควบคุมเมแทบอลิซึม 
และความสําคัญดานชีวเคมีของฮอรโมน ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 

4206501 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ        3 (2-2-5) 
 Chemistry of  Natural Product 
  ศึกษากระบวนการชีวสังเคราะห วิธีสกัด โครงสราง การสังเคราะหใน

หองปฏิบัติการ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่นาสนใจ 
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 

4206601 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง        3 (2-2-5) 
Advanced Physical Chemistry 

  ศึกษาเกี่ยวกับแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย วัฏภาคกึ่งสภาวะ เคมี
เทอรโมไดนามิกส เคมีเทอรโมไดนามิกสเชิงสถิติ ควอนตัมเมกกานิกส เคมีไฟฟา 
จลนพลศาสตร โครงสรางอะตอม โครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสของโมเลกุล 
โมเลกุลขนาดใหญ และเคมีพื้นผิว ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 

4266102 เคร่ืองสําอางธรรมชาติ        3 (2-2-5) 
 Natural Cosmatics 
  ศึกษา วิเคราะห องคประกอบ การผลิต ประโยชน และโทษจากเครื่องสําอาง 

เครื่องสําอางจากธรรมชาติ การสกัดพืชเพื่อทําเครื่องสําอาง และการทําผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางตาง ๆ จากธรรมชาติ ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาขางตน  

 

4406101 ผลิตภัณฑน้ํายาง       3 (2-3-5) 
 Natural Rubber and Latex Products 
  ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยางธรรมชาติ อิทธิพลที่มีผลตอ

สมบัติของยาง น้ํายางและการรักษาสภาพน้ํายางขน สารเคมีผสมน้ํายาง การเตรียม
สารเคมีและการผสมสารเคมีลงในน้ํายางเพื่อทําผลิตภัณฑ  วิธีการทําผลิตภัณฑ
ตาง ๆ  จากน้ํายาง เชน ถุงมือ ถุงยางอนามัย ลูกโปง หัวนม ฟองยาง สายยางยืด การหลอยาง 
และกาวยาง ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 
 

4456101 เคมีสิ่งแวดลอม        3 (2-2-5) 
 Environmental Chemistry 
  ศึกษาสารเคมีและผลกระทบของสารเคมีตอสภาวะแวดลอม พรอมทั้ง

สาเหตุและวิธีแกไขและปฏิบัติการเก็บขอมูลในทองถ่ิน 



 ขอกําหนดเฉพาะแขนง  สําหรับผูไมเคยผานการเรียนวิชาดังตอไปนี้ในระดับปริญญาตรี 
ใหเรียนเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต 

 

4201401 เคมีอนินทรีย         3 (2-2-5) 
 Inorganic Chemistry  
  ศึกษาปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 

สารละลาย คอลลอยด ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ การแยกสลาย
ดวยน้ํา บัฟเฟอร เคมีไฟฟาเบื้องตน เคมีนิวเคลียรเบื้องตน จัดใหมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 

4201501 เคมีอินทรีย         3 (2-2-5) 
 Organic Chemistry  
  ศึกษาหลักการวิเคราะหสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี ชนิด และ

กลไกของปฏิกิ ริยาอินทรีย การเตรียม สมบัติ  ปฏิกิริยา วิธีสังเคราะหและ
ประโยชนของสารประกอบไฮโดรคารบอน และสารประกอบอินทรียที่มีหมู
ฟงกชันเพียงชนิดเดียว เชน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน 
กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธอะมีน จัดใหมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ขางตน 

 

4202201 เคมีวิเคราะห         3 (2-2-5) 
 Analytical Chemistry  

 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการวิเคราะห การใชเครื่องมือในการวิเคราะห 
วิธีเบื้องตนในการทําคุณภาพวิเคราะหกึ่งจุลภาค การวิเคราะหแคตไอออนและ
แอนไอออนในสารอินทรีย  การวิเคราะหและคํานวณหาปริมาณสารเคมีใน
ปฏิกิริยากรด เบส และ ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาการตกตะกอน และการเกิด
สารประกอบเชิงซอน จัดใหมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาขางตน 

 

4202301 ชีวเคมี         3 (2-2-5) 
 Biochemistry 
  ศึกษาประวัติและความหมายของชีวเคมี เซลลและองคประกอบของเซลล 

เคมีพื้นฐานที่จะนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน 
เอนไซม กรดนิวคลีอิก วิตามิน และฮอรโมน จัดใหมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาขางตน  

 



4202601 เคมีเชิงฟสิกส          3 (2-2-5) 
 Physical Chemistry  
  ศึกษาสมบัติของแกส และทฤษฎีจลน กฎของอุณหพลศาสตร สารละลาย 

สมดุลของเฟส กฎของเฟส และเคมีไฟฟา จัดใหมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาขางตน 

 

 แขนงวิชาชีววิทยา 
  วิชาบังคับ 
 

4305001 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1         3 (2-2-5)  
 Biology  for Science Teacher I 

ศึกษาหลักชีววิทยา โครงสรางและกิจกรรมบางประการของสิ่งมีชีวิต 
พลังงาน และเมแทบอลิซึม วัฏจักรของเซลล หลักการถายทอดทางพันธุกรรม 
ประชากรศาสตร พฤติกรรม นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ รวมทั้งฝกปฏิบัติ 
 

4305002 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 2         3 (2-2-5) 
  Biology  for Science Teacher II 

ศึกษาพฤกษศาสตร และสัตววิทยา โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว  
ความหลากหลายทางชีววิทยา และการอนุรักษ รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 

4305003 ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 3         3 (2-2-5) 
  Biology  for Science Teacher III 

ศึกษาการจัดทําอุปกรณ และสื่อทางชีววิทยา การออกแบบการทดลอง และ 
การจัดกิจกรรมทางชีววิทยา เนนการประยุกตใชพืช สัตว ในทองถ่ิน และสวน
พฤกษศาสตร โรงเรียน รวมทั้งฝกปฏิบัติ 

 
  วิชาเลือก 
 

4305101 สัมมนาทางชีววิทยา 1        1 (0-2-5)  
Seminar in Biology I   

ศึกษา วิเคราะหความรูใหมๆ ในแขนงตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีววิทยาและ
นําเสนอโดยการอภิปรายในชั้นเรียนพรอมทั้งนําสงรายงานฉบับสมบูรณ โดย
นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอที่นาสนใจจากสื่อตางๆ มานําเสนอภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา จะมีการเชิญวิทยากรจากที่ตางๆ เขารวมดวยในกรณีพิเศษ 



4305102  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1 (0-2-5)  
Seminar in Biology II  
                รวบรวม เสนอและอภิปรายผลงานในหัวขอพิเศษที่เกี่ยวของกับงาน
วิทยานิพนธ อยางนอย 2 เร่ือง และนักศึกษาจะตองแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการจาก
วิชาสัมมนาทางชีววิทยา 1 ทั้งรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาท่ีนําเสนอ รวมทั้ง
วิเคราะห และวิจารณใหเกิดความแตกฉานในความรูนั้น ภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา 

 

4305104 ชีววิทยาของเซลล        3 (2-2-5) 
  Cells Biology 
  ศึกษาโครงสราง หนาที่ และความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่

ของเซลลโพรคาริโอต ยูคาริโอต การแบงเซลลไมโทซีสและไมโอซีส กลไกทางสรีระ 
และกระบวนการระดับเซลล การขนสงลําเลียง  การสงสัญญาณทางเคมี การค้ําจุน
และการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน การควบคุม การแสดงออกของสาร
พันธุกรรมในโพรคาริโอต และยูคาริโอต ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการผิดปกติ
ของเซลล รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306102 ชีววิทยาโมเลกุล        3 (2-2-5) 
 Molecular Biology 
  ศึกษาบทบาทและหนาที่ของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ รหัสทางพันธุกรรม การ

สังเคราะหโปรตีน เอนไซม และการควบคุม การวิวัฒนาการระดับโมเลกุลพื้นฐาน
ระดับโมเลกุล และกลไกการควบคุมกระบวนการทางชีววิทยา เชน กระบวนการ
ขอมูล กระบวนการพลังงาน  การรวมโมเลกุลขนาดใหญเขาเปนหนวยที่ทําหนาที่ 
รวมทั้งปฏิบัติ 

 

 4306103 ชีววิทยาของการเจริญ        3 (2-2-5) 
Development Biology 

  ศึกษากลไกของเซลลที่เกี่ยวของกับการเจริญ  ยีนที่ควบคุมการเจริญ การ
พัฒนาดานชีวภาพ  ชีวเคมี  สรีรวิทยาของเซลลสืบพันธุ  การปฏิสนธิ  การ
เปลี่ยนแปลงของเซลลสืบพันธุหลังการปฏิสนธิ การเจริญของอวัยวะตาง ๆ 
รวมทั้งปฏิบัติ 

 

 
 



4306105 ชีววิทยาสภาวะแวดลอมและการแกปญหามลพิษ        3 (2-2-5) 
Environmental and Pollution Biology 

  ศึกษาความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ประชากร ทรัพยากร
ผลผลิตทางการเกษตร ชนิด แหลงกําเนิด ลักษณะปญหา แนวทางแกปญหา 
ผลกระทบของมลพิษตอสังคม ส่ิงแวดลอมและการควบคุมมลพิษ กฎหมาย
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306107 การเก็บรวบรวมตัวอยางและการจัดแสดง        3 (2-2-5) 
 Specimen Collections and Exhibitions 
  ศึกษาและเก็บรวบรวมพันธุพืชและสัตวในทองถ่ิน การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต

ในหองปฏิบัติการ การเก็บรักษา การจัดแสดง และการทัศนศึกษาในหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน 

  

4306201   สรีรวิทยาของพืช       3 (2-2-5) 
               Plant Physiology  
  ศึกษาสมบัติของสวนตาง ๆของเซลลพืช ความสําคัญของน้ํา แรธาตุและ

ดินตอพืช  ความสัมพันธระหวางรากและดิน กลไก การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ 
และ  เมแทบอลิซึมของพืช การเปลี่ยนสภาพของเซลลเพื่อทําหนาที่เฉพาะอยาง 
รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306203   โรคพืชวิทยา      3 (2-2-5) 
 Plant Pathology 
  ศึกษาวิธีการแยกเชื้อบริสุทธิ์  การตรวจสอบชนิด  การปลูกเชือ้ และการวนิจิฉยั 

พยาธิสภาพของพืช วงจรชีวิต ปฏิกิริยาระหวางปรสิตและพืช ความสัมพันธของ
เชื้อโรคและสิ่งแวดลอม การควบคุมโรคพืช รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306204 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ        3 (2-2-5) 
  Economic Botany 
  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเศรษฐกิจตาง ๆ พืชสมุนไพร ช่ือ

วิทยาศาสตร ช่ือสามัญ วงศ สวนที่ใชทํายา ตัวยาสําคัญ พืชใหสี พืชหอม พืชอาหาร 
พืชเสนใย ไมดอกไมประดับ แนวโนมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปฏิบัติ 

 
 
 
 
 



4306301 สรีรวิทยาของสัตว        3 (2-2-5) 
 Animal Physiology 
  ศึกษา  โครงสรางและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ     ของสัตวที่มีกระดูกสันหลัง 

ไดแก ระบบประสาท และอวัยวะรับรูความรูสึก ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ ระบบกลามเนื้อ 
ระบบเครื่องหอหุมรางกาย และระบบโครงกระดูก รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306302  ปรสิตวิทยา        3 (2-2-5)  
Parasitology 

  ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรสิตวิทยา รูปพรรณสัณฐาน วงจรชีวิต 
ลักษณะนิสัย ความสัมพันธกับมนุษย การแบงหมวดหมู และสรีรวิทยาของปรสิต
ในไฟลัมที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306303  ชีววิทยาของตอมไรทอ       3 (2-2-5) 
Endocrinology 

  ศึกษาความคลายคลึงและความแตกตางในเชิงกายภาพศาสตร เคมี และสรีรวิทยา 
ของระบบตอมไรทอในสัตวมีกระดูกสันหลังชั้นสูงและชั้นต่ํา รวมทั้งความ
คลายคลึงกันในการจัดระบบการทํางานของสัตวที่มีกระดูกสันหลังและสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306401  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล       3 (2-2-5)          
Molecular Genetics 

  ศึกษาโครงสราง หนาที่ พฤติกรรมและความสําคัญของสารพันธุกรรม 
รหัสพันธุกรรม  การแลกเปลี่ยนยีน การแยกยีน การสังเคราะหโปรตีน  การจําลอง
ตัวของดีเอ็นเอ เอ็นไซมที่ใชในการโคลนยีนโดยใชวิธีการทางพันธุวิศวกรรม 
รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306402 พันธุวิศวกรรม        3 (2-2-5) 
Genetic Engineering  

  ศึกษาการโคลนยีน การถายยีนในจุลินทรีย พืช และสัตว ดีเอ็นเอ พาหะ
เอนไซมที่ใช ระบบดีเอ็นเอ พาหะของเซลลเจาบาน การตรวจสอบและวิเคราะห
ยีนที่โคลนได การกระตุนและการดูแล การยับยั้ง การแสดงออกของยีนโดยการ
กลายพันธุ ทรานสโปซอน เอนติเซนซ อารเนเอไรโบโซม  แหลงที่มาของยีน        



การทําแผนที่ยีนโปรตีนวิศวกรรม  รวมท้ังการประยุกตใชทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม การแพทย และสิ่งแวดลอม รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306501   ไมโครเทคนิค        3 (2-2-5) 
Microtechnique 

  ศึกษาการใชกลองจุลทรรศน เทคนิคตาง ๆ ในการเตรียมตัวอยางเพื่อ
ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน เชน การคงสภาพตัวอยาง การฝงตัวอยาง การตัดเนื้อเยื่อ 
การยอมสีเนื้อเยื่อ การใชเครื่องมือ และอุปกรณในการตัดเนื้อเยื่อ การถายรูปผานกลอง
จุลทรรศน รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306502   เทคนิคทางชีววิทยา        3 (2-2-5) 
 Biotechnique 
  ศึกษาเทคนิค และวิธีการปฏิบัติทางชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศนชนิดตาง ๆ  

การเก็บตัวอยางพันธุพืชและพันธุสัตว ตัวอยางสิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต
เพื่อใชศึกษาในหองปฏิบัติการ การผาตัด การดอง การอัดแหง การสตาฟ การทําสไลด
ถาวร ศึกษาการใชอุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานดานชีววิทยา เทคนิคผลิตภาพถาย
เพื่องานวิจัยทางชีววิทยาและการถายรูปผานกลองจุลทรรศน รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306503 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลลสัตว                   3 (2-2-5)  
 Plant Tissue Culture and  Animal Cell Culture    
  ศึกษาหลักการและเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลลสัตว  และ

การประยุกตใชกับสาขาอื่น ๆ เชน การแพทย เภสัช  การปรับปรุงพันธุพืชและ 
พันธุสัตว รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4306601   จุลินทรียอาหาร  อุตสาหกรรมและการเกษตร                     3 (2-2-5) 
Food, Industrial and Agriculture Microbiology 

  ศึกษาบทบาทของจุลินทรียที่เกี่ยวกับอาหารในแงการเนาเสีย การถนอมอาหาร 
การแปรูป การเปนพิษ การนําจุลินทรียไปใชในงานอุตสาหกรรมและดานอื่น  
กระบวนการหมัก  ปจจัยการผลิต  การควบคุมการผลิต  เทคนิคการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
และการนําไปใชทางการเกษตร รวมทั้งปฏิบัติ 

 
 
 
 



4306602   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       3 (0-4-5) 
Microbiology Laboratory 

  ศึกษาวิธีการใชกลองจุลทรรศน ศึกษาแบคทีเรีย ยีสต โพรโทซัว อัลกา 
เชื้อราและแอคทิโนไมซิทิส การเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงแบคทีเรีย เทคนิคการ
ยอมสีแบคทีเรีย  เทคนิคการทําใหปลอดเชื้อ     เทคนิคการแยกเชื้อใหบริสุทธิ์จาก
จุลินทรียในธรรมชาติ การนับจํานวนจุลินทรีย ผลของยาปฏิชีวนะตอจุลินทรีย 
การวิเคราะหคุณภาพของน้ําโดยใชแบคทีเรีย 

 

4306901   การศึกษาคนควาชีววิทยาดวยตนเอง                     3 (2-2-5) 
 Selected Topic in Biology 
  วิจัย รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางชีววิทยาที่สนใจ ภายใตการดูแล

ของอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งปฏิบัติ 
 

 ขอกําหนดเฉพาะแขนง  สําหรับผูไมเคยผานการเรียนวิชาดังตอไปนี้ในระดับปริญญาตรี 
ใหเรียนเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต 

 

4302201   พฤกษศาสตร        3 (2-2-5) 
 Botany 
  ศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อของพืช กระบวนการตาง ๆ ของพืช เชน การหายใจ 

การคายน้ํา การสังเคราะหดวยแสง การลําเลียง เมแทบอลิซึมของพืช โครงสรางและ
หนาที่ของสวนประกอบของพืชดอก วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4303101   นิเวศวิทยา        3 (2-2-5) 
 Ecology 
  ศึกษาหลักการเกี่ยวกับนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ  ปจจัยจํากัด  พลังงาน    

วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพรกระจาย มลพิษ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยา
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งการศึกษาภาคสนาม 

 

4303301   สัตววิทยา      3 (2-2-5) 
 Zoology 
  ศึกษาความรูเบื้องตนในทางชีววิทยาเกี่ยวกับสัตว เซลลและเนื้อเยื่อสัตว 

การจําแนกประเภท ศึกษารายละเอียดของสัตวทางดานอนุกรมวิธาน สัณฐาน



วิทยา การเจริญเติบโต กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ 
การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยางสัตว รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4303401   พันธุศาสตร      3 (2-2-5) 
 Genetics 
  ศึกษาความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม ยีนและโครโมโซม มิวเตชัน การถายทอดทางกรรมพันธุนอกสวน
โครโมโซม รวมทั้งปฏิบัติ 

 

4312102   จุลชีววิทยา                  3 (2-2-5) 
 Microbiology 
  ศึกษาความรูพื้นฐานของจุลินทรีย ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอต และ    

ยูคาริโอต การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ 
การควบคุมบทบาทของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การ
สุขาภิบาล โรคติดตอ และภูมิตานทาน รวมทั้งปฏิบัติ 

 

 4.6.3  หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
 

1006903 วิทยานิพนธ    12 (0-0-36) 
 Thesis 
  ศึกษาและวจิัยเกี่ยวกับนวัตกรรม และปญหาทางดานวทิยาศาสตรศึกษา  

เนนความคดิริเร่ิมสรางสรรคทางวิชาการ การนําเอาทฤษฎี และหลักการมาใชใน
การแกปญหา โดยอาศัยเทคนิควิธีการวจิัย และการคนหาองคความรูใหม ๆ เพื่อใช
ในการพัฒนางานทางดานวิทยาศาสตรศึกษา รวมทั้งจัดใหมีการเสนอรายงานวิจัย
ในรูปวิทยานพินธ 

 

 4.6.4  รายวิชาเสริม 
 

1015119 การเขียนเอกสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ        3 (2-2-5) 
 Thesis and Academic Writing 
  ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ การเตรียมการกอน 

การเขียนและการนําความรูมาเขียน การลําดับเรื่องและการวางโครงเรื่อง การ
นําเสนอความรู การอางอิง ภาษาที่ใชเขียน การนิยาม การบัญญัติศัพท และการทับ
ศัพท สวนประกอบตาง ๆ ของเอกสารทางวิชาการ และ วิทยานิพนธ เทคนิคการ
เขียน ความรูเกี่ยวกับกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ในการเขียนเอกสาร ทางวิชาการ ศึกษา



คนควาในเรื่องที่สนใจทางดานวิทยาศาสตรศึกษา โดยเฉพาะ เร่ืองที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระของผูเขียน นําเสนอผลการ ศึกษาคนควาใน
รูปแบบของเอกสารทางวิชาการ รายงาน การศึกษาคนควา หรือ รายงานการวิจัย 

 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต        3 (2-2-5) 
  English for Graduate Students 
  ศึกษาและฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนเอกสาร ทางวิชาการเปนภาษา 
อังกฤษ เนนการอาน เพื่อสรุปใจความสําคัญและการฝก เขียน บทคัดยอในเรื่อง ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เลือกศึกษา  

 

4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต        3 (2-2-5) 
 Computer for Graduate Students 
  ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัตใิชคอมพวิเตอร เนนทกัษะ

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรมประยุกต และการสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลและอินเตอรเน็ตในเรื่องที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เลือกศึกษา 

 

1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู        3 (3-0-6) 
  Principles of Education and Learning Mangement 
  ศึกษา วิเคราะห ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา การศึกษากับการพัฒนา 
ประเทศ แนวคิดที่มีอิทธิพลตอการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและ 
แผนการศึกษาแหงชาติ  องคกรวิชาชีพทางการศึกษา ผูประกอบวิชาชีพทาง การศึกษา 
ระบบการศึกษาของไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบการ จัดการเรียนรู 
วิธีจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู ปญหาและการ
แกไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

1024101 ทฤษฎี และวิธีสอนวิทยาศาสตร                     3 (3-0-6) 
 Theories and Methods of Teaching Science  
  ศึกษาความรูพื้นฐานทางจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่มีผลตอการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร หลักการและทฤษฎีการเรียนการสอน การ
กําหนดจุดมุงหมาย เทคนิคและวิธีสอนวิทยาศาสตรวิธีตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
หลักสูตร และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันและใน
อนาคต   


