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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Science Education 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
 ช่ือยอ  :  ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)  

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Doctor of Philosophy (Science Education) 
 ช่ือยอ  :  Ph.D. (Science Education) 

 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังน้ี 
         จําแนกเปน 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 โดยโครงสรางหลักสูตรประกอบดวย

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาสัมพันธ หมวดวิชาเฉพาะดาน และวิทยานิพนธ โดยมีจํานวนหนวยกิต 
แตละหมวด ดังน้ี 
 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
(หนวยกิต) (หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ - 3 

3. หมวดวิชาเฉพาะดาน  9 
3.1 วิชาบังคับ - 6 
3.2 วิชาเลือก - 3 

4. วิทยานิพนธ 48 36 
รวม 48 48 

 

 



3.1.2.1 แบบ 1.1  
1) หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน   ไมนับหนวยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ    - 
3) หมวดวิชาเฉพาะดาน    - 
  3.1) วิชาบังคับ     - 
  3.2) วิชาเลือก     - 
4) วิทยานิพนธ    48  หนวยกิต   

3.1.2.2 แบบ 2.1  
1) หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน   ไมนับหนวยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ   3 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะดาน   9 หนวยกิต  
  3.1) วิชาบังคับ    6 หนวยกิต 
  3.2) วิชาเลือก    3 หนวยกิต 
4) วิทยานิพนธ    36  หนวยกิต   

  
หมายเหตุ 

หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่ไมใชสาขาวิชา     
วิทยาศาสตรศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ให
เรียนรายวิชาดังตอไปน้ี  (แตใหยกเวนหรือเทียบโอนไดสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เทียบโอนไดจากรายวิชาเหลาน้ี ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร) 
     รหัส   ชื่อรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
4005101  ปรัชญาและวิสัยทัศนทางวิทยาศาสตร        3(2-2-5) 

Philosophy and Vision of Science 
4005903   การสงเสรมิทางวิทยาศาสตร         2(1-2-3) 

Science Promotion 
4005904  วิทยาศาสตรเชิงระบบ           3(2-2-5) 

Systematic Science 
4005905   นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         3(2-2-5) 

Innovation in Science and Technology 
 

 
 
 
 
 



 3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ 
 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไมนับหนวยกิต)       

       แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เรียนโดยไมนับหนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
     รหัส   ชื่อวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1557101   ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบัณฑิต 1         3(3-0-6) 

Professional English for Graduates 1 
1557102   ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบัณฑิต 2         3(3-0-6) 

Professional English for Graduates 2 
 สวนรายวิชาอื่นๆ ที่ตองการใหนักศึกษาเรียนเปนวิชาเสริมพื้นฐาน ใหอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

2) หมวดวิชาสมัพันธ จํานวนไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
       เฉพาะแบบที่ 2.1 ใหเรียนไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
     รหัส   ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ) 
4007101  กระบวนทัศนและการวิเคราะหปรัชญาวิทยาศาสตร        3(2-2-5) 

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy  
3) หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา     9 หนวยกิต 

          เฉพาะแบบ 2.1 จํานวนไมนอยกวา    9 หนวยกิต 
3.1) วิชาบังคับ  จํานวนไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ)

4007401   ระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา        2(1-2-3) 
Advanced Research Methodology in Science Education 

4007602     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบองครวม        2(1-2-3) 
   Holistic Science and Technology  
4007901  สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1          1(0-3-2) 

Seminar in Science Education 1 
4007902  สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2          1(0-3-2) 

Seminar in Science Education 2 
 

3.2) วิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
        เปนวิชาที ่นักศึกษาเลือกเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนความรูความสามารถและ
ทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และชวยสงเสริมการทําวิทยานิพนธ ประกอบดวยรายวิชา
ดังน้ี        

  แบบ 2.1 เลือกเรียนไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 



4007601           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        3(2-2-5) 
ทางวิทยาศาสตรศึกษา      
Information Technology and Communication 
in Science Education 

4007603   แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ       3(2-2-5) 
พัฒนาทางวิทยาศาสตร    
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  

    for Science Development   
4007604  การพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานวิทยาศาสตร      3(2-2-5) 
   Local Wisdom Development in Science 
4007605  การวิจัยวิทยาศาสตรทองถ่ินสําหรบัวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5) 

Local Science Research for Science Education  
4) วิทยานิพนธ 

          4.1) แบบ 1.1 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 

4007903  วิทยานิพนธ                          48 หนวยกิต  
Thesis      

 
 
4.2) แบบ 2.1 

รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 
4007904  วิทยานิพนธ                          36 หนวยกิต  

Thesis  
     

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหสัรายวิชา 
รหสัรายวิชาประกอบดวยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา 
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรอืช้ันป 
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลงัของวิชา 
ความหมายของหมวดและหมูวิชาในหลกัสูตร 
155 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 
400 หมูวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

1) แบบ 1.1   



ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบัณฑิต 1 ไมนับหนวยกิต 
วิทยานิพนธ 4007903 วิทยานิพนธ 6 

รวมหนวยกิต 6 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบัณฑิต 2 ไมนับหนวยกิต 

วิทยานิพนธ 4007903 วิทยานิพนธ 6 
รวมหนวยกิต 6 

 
ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 4007903 วิทยานิพนธ 6 

รวมหนวยกิต 6 
 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 4007903 วิทยานิพนธ 6 
รวมหนวยกิต 6 

 
ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 4007903 วิทยานิพนธ 12 

รวมหนวยกิต 12 
ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 4007903 วิทยานิพนธ 12 

รวมหนวยกิต 12 
 

 
 
 



2) แบบ 2.1   
ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบัณฑิต 1 ไมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 
วิชาเลือก 

4007605 
 

การวิจัยวิทยาศาสตรทองถ่ินสําหรบั
วิทยาศาสตรศึกษา  

3(2-2-5) 
 

วิทยานิพนธ 4007904 วิทยานิพนธ 3 

รวมหนวยกิต 6 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน 1557102 ภาษาอังกฤษสําหรบัดุษฎีบัณฑิต 2 ไมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ 4007101 กระบวนทัศนและการวิเคราะหปรัชญา

วิทยาศาสตร 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
วิชาบังคับ 
 

4007401 
 

4007602 

ระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูงทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบองครวม 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
วิทยานิพนธ 4007904 วิทยานิพนธ 3 

รวมหนวยกิต 10 
 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน (วิชาบังคับ) 4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 1(0-3-2) 
วิทยานิพนธ 4007904 วิทยานิพนธ 6 

รวมหนวยกิต 7 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน (วิชาบังคับ) 4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 1(0-3-2) 
วิทยานิพนธ 4007904 วิทยานิพนธ 6 

รวมหนวยกิต 7 
 
 
 



ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 4007904 วิทยานิพนธ 6 
รวมหนวยกิต 6 

 
ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 4007904 วิทยานิพนธ 12 

รวมหนวยกิต 12 
 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

  รหัส                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 

Professional English for Graduates 1 
             3(3-0-6) 

 การสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเทา IELTS 
หรือ TOEFL เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูเรียน โดยการเสริมทักษะทางดานการฟงและ  
การพูด ใหแกผูเรียน ใหมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานการศึกษากับ
นักวิชาการตางชาติได 
 

  รหัส                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2 

Professional English for Graduates 2 
             3(3-0-6) 

                 การสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต เทียบเทา IELTS 
หรือ TOEFL เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูเรียน โดยการเสริมทักษะทางดานการอานและ
การเขียน โดยเฉพาะการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการใหแกผูเรยีน ใหมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานการศึกษากับนักวิชาการตางชาติได 

   
4005101 ปรัชญาและวิสยัทัศนทางวิทยาศาสตร 

Philosophy and Vision of Science 
            3(2-2-5) 

                  ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของความคิดทาง
วิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร วิสัยทัศนทางวิทยาศาสตรของ      
ไทยและของประเทศในกลุมอาเซียนและธรรมชาติของวิทยาศาสตรความสัมพันธของความรูและ
หลักการทางวิทยาศาสตรกับความเปนสากลของวิทยาศาสตร ลักษณะและจรรยาบรรณของ
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับสังคม การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 
ปฏิบัติการวิเคราะหปญหาและแนวโนมทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับปญหาของทองถ่ินจากการศึกษา  



ดูงาน ประยุกตปรัชญาและวิสัยทัศนทางวิทยาศาสตรมาปรับใชใหเหมาะสมกับการกําหนดแนวทาง
ดานวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน      
 
4005903 การสงเสริมทางวิทยาศาสตร 

Science Promotion 
(1             2(1-2-3) 

                  ศึกษาความสําคัญของการสงเสริมทางวิทยาศาสตร รูปแบบ  และปญหาของการ      
สงเสริมทางวิทยาศาสตรของไทยและประเทศในกลุมอาเซียน สื่อสําคัญสําหรับการสงเสริมทาง  
วิทยาศาสตรและคุณลักษณะของนักสงเสริมทางวิทยาศาสตร ฝกประสบการณสงเสริมทาง
วิทยาศาสตร 
 
4005904 วิทยาศาสตรเชิงระบบ 

Systematic Science 
(1             3(2-2-5) 

                  ศึกษามโนทัศนของระบบที่เกี่ยวของกับองคประกอบและความสัมพันธของ
องคประกอบของภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษาความคิด ความเช่ือ และลักษณะของภูมิปญญาทองถ่ิน 
วิเคราะหความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับหลักการทางวิทยาศาสตรตลอดจนการเรียนรูและ   
สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินอยางเปนระบบ 
ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
รหัส                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
4005905 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

Innovation in Science and Technology 
                3(2-2-5) 

                   ศึกษาความสําคัญ องคประกอบ รูปแบบและปจจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่สําคัญ เชน นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร เปนตน ศึกษาวิเคราะหโครงการในพระราชดําริเพื่อ
เปนแนวทางในการสรางและพัฒนานวัตกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน แนวทางการใช
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินของไทยและของประเทศ
ในกลุมอาเซียน เทคนิคการใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ 
ความรู เกี่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการวางแผนทางธุรกิจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปฏิบัติการทดลองใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 

   
4007101 กระบวนทัศนและการวิเคราะหปรัชญาวิทยาศาสตร 

Paradigm and Analysis of Science  Philosophy 
            3(2-2-5) 

                  กระบวนทัศนทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
และพัฒนาการของวิทยาศาสตรไทย ประเทศในกลุมอาเซียนและสากล การวิเคราะหปรัชญา



วิทยาศาสตร ที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิต
วิทยาศาสตรที่นําไปสูการพัฒนาทางวิทยาศาสตร    

 
4007401 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 

Advanced Research Methodology in Science 
Education 

            2(1-2-3) 
 

                  รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถแกปญหาและพัฒนา
ทองถ่ินที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรเปนฐาน เชน 
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในชุมชน วิทยาศาสตรทองถ่ิน 

 
4007601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 
Information Technology and Communication 
in Science Education 

            3(2-2-5) 

        สืบคนและเลอืกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกับการเผยแพรงานดาน     
วิทยาศาสตรศึกษาสูทองถ่ิน ชุมชน กลุมประชาคมอาเซียน และสากล  

 
รหัส                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 

4007602 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบองครวม 
Holistic Science and Technology  

            2(1-2-3) 
 

                  การกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยในวัยตางๆ ทั้งทางรางกาย สมอง จิตใจ ปจจัย
ในการดํารงชีวิต เปาหมายของชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต การดูแลสุขภาพกายและ
จิต รูปแบบและกระบวนการนําวิทยาศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
องครวม 

   
4007603 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร 
Concepts of Sufficiency Economy Philosophy  
for Science Development 

            3(2-2-5) 

                   วิเคราะห แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริที่ เกี่ ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การพัฒนาวิทยาศาสตร โดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
4007604 การพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินทางวิทยาศาสตร 

Local Wisdom Development In Science 
 3(2-2-5) 

                   การวิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินสาขาตางๆ ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร        
การอนุรักษ สงเสริมและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินทางวิทยาศาสตร 



อยางเปนระบบดวยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนา สรางมูลคาเพิ่มและสรางสรรคเชิง
เศรษฐกิจ 

 
4007605 การวิจัยวิทยาศาสตรทองถ่ินสําหรับวิทยาศาสตรศึกษา 

Local Science Research for Science Education 
            3(2-2-5) 

                  ปรัชญา ความหมายของวิทยาศาสตรทองถ่ิน บทบาทและการสงเสริมการวิจัย
วิทยาศาสตรทองถ่ิน รูปแบบและกระบวนการวิจัยวิทยาศาสตรทองถ่ิน นวัตกรรมอันเกิดจาก
วิทยาศาสตรทองถ่ิน การบูรณาการวิทยาศาสตรกับศาสตรตางๆ สูการวิจัยวิทยาศาสตรทองถ่ิน
เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืนและพัฒนาประเทศชาติสูความเปนเลิศดานเศรษฐกิจสรางสรรค  

   
4007901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1  

Seminar in Science Education 1 
            1(0-3-2) 

        วิเคราะหและอภิปรายประเด็นปญหาที่นําไปสูการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา        
ที่นาสนใจและสอดคลองกับความตองการแกปญหาของชุมชนโดยประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิเคราะหและสังเคราะหปญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระการ
วิจัยและพัฒนาโครงรางการวิจัยพอสังเขป 

 
รหัส                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 

4007902 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2    
Seminar in Science Education 2 

            1(0-3-2) 

                  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และการเรียบเรียง
อยางเปนระบบและถูกตองตามรูปแบบการเขียนและการอางอิง วิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับการ
ออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสรางเครื่องมือ ประชากรและกลุมตัวอยาง การใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล การนําเสนอโครงรางงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และวิเคราะห อภิปรายเพื่อเตรียมเสนอ
ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
4007903 วิทยานิพนธ    

Thesis 
        48 หนวยกิต 

        การศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน โดยใชทรัพยากรในทองถ่ิน
มาใชในการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน คนหาองคความรูใหม เพื่อสราง
นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชแกปญหาหรือพัฒนาทองถ่ินและใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยาง     
มีประสิทธิภาพ  

 
4007904 วิทยานิพนธ    

Thesis 
        36 หนวยกิต 

        การศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน โดยใชทรัพยากรในทองถ่ิน



หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการศึกษาวิจัย คนหาองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาหรือพัฒนาทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


