(ร่ าง)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจาภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2553
………………………………………..
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิ ดรั บสมัครบุ คคลเข้าศึ กษาต่อระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา ประจํา ภาคฤดู ร้ อ น
ปี การศึกษา 2553 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูส้ นใจที่มีความพร้ อมในการศึกษาได้รับข้อมูลการรับสมัครระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สาขาวิชาเอกทีเ่ ปิ ดรับ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา เป็ นหลักสู ตรแผน ก แบบ ก2
มีการทําวิทยานิพนธ์และเรี ยนรายวิชา และหลักสู ตรแผน ข ทําการค้นคว้าอิสระและเรี ยนรายวิชา ซึ่ งเปิ ดรับ
จํานวน 4 สาขาวิชาเอกได้แก่ วิชาเอกชีววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์ และวิทยาศาสตร์ บูรณาการ โดยเปิ ดรับวิชาเอกละ
ไม่เกิน 20 คน
2. ประเภทของผู้สมัคร ต้องเป็ นครู ประจําการที่ทาํ หน้าที่สอนในโรงเรี ยนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
3. คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
3.1 เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าของหลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อสาขาที่ใกล้เคียงจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรื อสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนได้ให้การรับรอง
3.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนหรื อมีประสบการณ์
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และ
3.3 เป็ นครู ประจําการที่ ทาํ หน้าที่สอนในโรงเรี ยนในทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้
หากผูส้ มัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ทางคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความ
เหมาะสม
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4. ใบสมัคร และคู่มือการสมัคร
4.1 ผูส้ นใจสามารถสื บค้นข้อมูลประกอบการสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้จาก
http://www.sci.ubu.ac.th หรื อ
4.2 รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจยั วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) ตั้งแต่บดั นี้ถึงวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์
2553
5. การสมัคร
5.1 สมัครด้ วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจยั วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในเวลาราชการ ตั้งแต่บดั นี้ถึงวันศุกร์ ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2554
5.2 สมัครทางไปรษณีย์ ส่ งหลักฐานการสมัคร พร้ อมธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงิ น สั่งจ่าย
ปณ.วาริ นชําราบ ในนามนางพิกุล ยิ่งยง มาที่ ตู้ ปณ. 11 ปณภ.วาริ นชําราบ 34190 ตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันศุกร์ ที่
11 กุมภาพันธ์ 2554 โดยจะยึดถือวันที่ที่ปรากฏบนตราประทับของไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ นสําคัญ
6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 ค่ าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 500 บาท
6.2 รู ปถ่ าย ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ จานวน 1 รู ป (สาหรับติดใบสมัคร)
6.3 ใบรายงานคะแนน (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
6.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่ อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
(สําหรับผูส้ มัครที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบคะแนน) จํานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชดั เจน
7. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะพิจารณาคุณสมบัติผ้ ูมีสิทธ์ เข้ าศึกษาจากใบสมัครคัดเลือก
บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและคณะวิ ท ยาศาสตร์ จะประกาศรายชื่ อ ผูม้ ี สิ ท ธิ์ เข้า ศึ ก ษา
ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ฝ่ ายวิชาการ สํานักงานเลขานุ การ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและที่ http://www.sci.ubu.ac.th
7.1 เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ ต ามประกาศคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละผ่า นคัดเลื อ กจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
7.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ ดาเนินการสอบคัดเลือก หรือดาเนินการเปิ ดการเรียนการสอน ในกรณีที่ผ้ ูสมัครหรื อ
ผู้สอบผ่ านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้ าศึ กษาต่ อในวิชาเอกนั้นๆ มีจาํ นวนน้อยกว่า 4 คน ทั้งนี้ ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ จะพิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้ในภายหลัง ในกรณี ที่ไม่สามารถเปิ ดการเรี ยนการสอนได้
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8. คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์เข้ าศึกษา
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.50
ภายในวันที่รายงานตัวเข้า ศึก ษาหรื อมีป ระสบการณ์ การทํา งานที่ เกี่ ย วข้องกับการสอนวิท ยาศาสตร์ ใ น
สถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
9. การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ
ผูม้ ี สิทธิ์ เข้าศึ กษาต้องมารายงานตัวขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนักศึ กษาและเข้า ร่ วมการปฐมนิ เทศ
นัก ศึ ก ษาใหม่ ระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษา ในวัน จันทร์ ที่ 7 มี นาคม 2554 ณ ห้อง Sc 312 ชั้น 3 อาคารวิจ ัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมชําระเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ได้แก่ ค่าขึ้นทะเบียน
นักศึ ก ษา ค่าบํารุ ง มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนี ย มการศึ กษาประจํา ภาค และค่า ธรรมเนี ย มหน่ วยกิ ต ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. วันเปิ ดภาคการศึกษา
เปิ ดภาคการศึกษา วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2553 โดยจะเริ่ มการจัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่
วันอังคารที่ 8 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2554
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2553

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ เพ็ญ อินทรประเสริ ฐ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ปฏิทนิ การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2552
รายการ
1. ประชาสัมพันธ์ การสมัครคัดเลือก

สถานที่

วัน/เดือน/ปี

- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรี ยน

ตั้งแต่บดั นี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

- website : http://www.sci.ubu.ac.th
2. ใบสมัครและคู่มอื การสมัคร
2.1 สื บค้นข้อมูลการสมัคร และ

- website : http://www.sci.ubu.ac.th

พิมพ์ใบสมัครได้ที่ website
2.2 รับใบสมัครและคู่มือรับสมัคร
ด้วย ตัวเอง

ตั้งแต่บดั นี้
ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

- ฝ่ ายวิชาการ สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. การสมัคร : ค่ าสมัคร
หลักสู ตรละ 500 บาท
3.1 สมัครด้วยตนเอง

- ฝ่ ายวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร์ช้ นั 1 อาคารวิจยั วิทยาศาสตร์

3.2 สมัครทางไปรษณี ย ์

- ฝ่ ายวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร์ช้ นั 1 อาคารวิจยั วิทยาศาสตร์

ตั้งแต่บดั นี้
ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
ตั้งแต่บดั นี้
ถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวาริ นชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ าศึกษา

- สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
website : http://www.sci.ubu.ac.th
5. การรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนักศึกษา

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554

และปฐมนิเทศนักศึกษา
6. วันเปิ ดภาคการศึกษา
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ค่ าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
-----------------------------------------1.
2.

3.
4.
5.

ค่ าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว
1.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
ค่ าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเป็ นรายภาค
2.1 ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค
ค่ าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา
3.1 ค่าลงทะเบียน
ค่ าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการศึกษา
ค่ าธรรมเนียมอืน่ ๆ
5.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก
5.2 ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
5.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ / ประมวลความรอบรู ้
5.4 ค่าปรับการชําระเงินช้า
5.5 ค่าขึ้นทะเบียนการสําเร็ จการศึกษา

1,000.- บาท
ภาคเรี ยนละ
ภาคเรี ยนละ

2,000.- บาท
5,000.- บาท

หน่วยกิตละ
ภาคเรี ยนละ

2,500.- บาท
2,500.- บาท

หลักสูตรละ
บัตรละ
ครั้งละ
วันละ
ครั้งละ

500.200.1,000.50.1,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
- หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
112,500 บาท หรื อภาคเรี ยนละ 37,500 บาท
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สวัสดิการ ทุนการศึกษา และสิทธิพเิ ศษ
สวัสดิการ
1. ทีพ่ กั อาศัย คณะวิทยาศาสตร์ จัดบริ การห้องพักปรับอากาศเหมาจ่ายในอัตราค่าเช่าห้องละ
3,000.- บาท/ห้อง/ภาคการศึกษา (เข้าพักห้องละ 2 คน) ซึ่ งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี นอกเหนื อจาก
การเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
2. สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลาง ซึ่งดําเนินงานภายใต้สาํ นักวิทยบริ การ มีระบบ
สื บค้นข้อมูลออนไลน์ ให้บริ การหนังสื อและวารสาร นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งสมุดของคณะวิทยาศาสตร์
ให้บริ การยืม และเช่าหนังสื อประกอบการเรี ยนรายวิชาตลอดทั้งภาคเรี ยนในราคาถูก
3. สานักคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย ระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิ ภาพสู งอยู่
ภายใต้การดูแลของสํานักคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย เพื่อให้บริ การการศึกษาออนไลน์ บทเรี ยนออนไลน์
รวมทั้งการศึกษาแบบ E-learning นอกเหนื อจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยงั มีการให้บริ การห้องคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื บค้นข้อมูล ซึ่ งเปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.30 น.
4. สนามกีฬา สนามกีฬาประกอบด้วยอาคารกีฬาเอนกประสงค์ สระว่ายนํ้า คอร์ ทเทนนิ ส และ
ห้องออกกําลังกายไว้บริ การนักศึกษา และบุคลากรทุกคน
ทุนการศึกษา
1. ทุน สควค. สําหรับข้าราชการครู สควค. ทุกคน ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กําหนด
2. รางวัลเรี ยนดี จํานวน 10,000.-บาท สําหรับนักศึกษาที่เรี ยนหลักสู ตรแผน ก แบบ ก2 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมสู งสุ ดของรุ่ น
สิ ทธิพเิ ศษ
- คณะวิทยาศาสตร์ มีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่ วนในการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ให้กบั นักศึกษาคนละ 15,000.- บาทต่อหลักสู ตร
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Science Education
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Science Education)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Science Education)
วิชาเอก : ชีววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์ และวิทยาศาสตร์บูรณาการ
จานวนรับ
80 คน (สาขาวิชาเอกละ 20 คน)
แผนการเรียน แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
เรียน
ภาคฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าหรื อกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคสุ ดท้ายของ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่สาํ นักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา หรื อสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนให้การรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน หรื อมีประสบการณ์
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2550
4. หากผูส้ มัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ซึ่ งพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครได้
รายละเอียดการสอบ
พิจารณาคุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาจากใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสู ตร
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา จัด การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2
แผนการศึ ก ษา คื อ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข มี จ ํา นวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สู ต รในแต่ ล ะ
แผนการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
1. จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา มีโครงสร้างหลักสู ตรของ
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก2
ก หมวดวิชาแกน
ข หมวดวิชาเอก
ค หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

จานวนหน่ วยกิต 36 หน่ วยกิต
11 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 13 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

แผน ข
ก หมวดวิชาแกน
ข หมวดวิชาเอก
ค หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

จานวนหน่ วยกิต 36 หน่ วยกิต
11 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 19 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
1) ความหมายของเลขรหัสประจาวิชา รหัสประจําวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวที่หนึ่งและสอง หมายถึง
คณะ/หลักสู ตร
11
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
ตัวที่สามและสี่
หมายถึง
ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
01
หมายถึง
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
02
หมายถึง
กลุ่มวิชา เคมี
03
หมายถึง
กลุ่มวิชา ฟิ สิ กส์
04
หมายถึง
กลุ่มวิชา คณิ ตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
07
หมายถึง
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ บูรณาการ
ตัวที่หา้
หมายถึง
ระดับของวิชา/ระดับความยากง่ายหรื อระดับชั้นปี
7
หมายถึง
วิชาทัว่ ไปในระดับบัณฑิตศึกษา
8
หมายถึง
วิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและสัมมนา
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ตัวที่หก
5
6
7
8
9
ตัวที่เจ็ด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชา หรื อกลุ่ม
หมวดวิชาแกน
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
ลําดับที่ของรายวิชา
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2) รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึ ก ษา มี จ ํา นวนหน่ ว ยกิ ต ตลอดหลัก สู ต รในแต่ ล ะแผนการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยว่ า 36 หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2
ก. หมวดวิชาแกน (Core Courses)
11 หน่ วยกิต
1107 751 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
2(1-3-4)
Scientific Activities to Develop Learners
1107 752 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์บูรณาการ
2(2-0-6)
Integrated Science and Mathematics
1107 753 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์
1(1-0-3)
English for Science Literacy
1107 754 การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2(1-3-4)
Information Communication Technology in Learning Management
1107 755 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-8)
Research Methods in Science Education
1107 851 สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
ข. หมวดวิชาเอก ไม่ น้อยกว่า 13 หน่ วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชาตามกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1. วิชาเอกชีววิทยา
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
9 หน่ วยกิต
1101 761 นวัตกรรมการศึกษาทางชีววิทยา
2(2-0-6)
Educational Innovations in Biology
1101 762 ชีววิทยาบูรณาการ 1
2(2-0-6)
Integrated Biology I
1101 763 ชีววิทยาบูรณาการ 2
2(2-0-6)
Integrated Biology II
1101 764 ชีววิทยาบูรณาการ 3
2(2-0-6)
Integrated Biology III
1101 765 ปฏิบตั ิการชีววิทยาสําหรับครู
1(0-3-1)
Biology Laboratory for Teachers
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1.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
1101 771 การจัดระบบหมวดหมู่สิ่งมีชีวติ
Biosystematics
1101 772 พืชกับชีวติ
Plants and Life
1101 773 วิวฒั นาการและชีววิทยาประชากร
Evolution and Population Biology
1101 774 จุลชีววิทยาประยุกต์
Applied Microbiology
1101 775 ชีวนิเวศ
Biomes
1101 776 การจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management
1101 777 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ พืชสําหรับครู
Plant Tissue Culture for Teachers
2. วิชาเอกเคมี
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
1102 761 นวัตกรรมการศึกษาทางเคมี
Educational Innovations in Chemistry
1102 762 เคมีบูรณาการ 1
Integrated Chemistry I
1102 763 เคมีบูรณาการ 2
Integrated Chemistry II
1102 764 ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับครู 1
Chemistry Laboratory for Teachers I
1102 765 ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับครู 2
Chemistry Laboratory for Teachers II
2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
1102 771 เคมีร่วมสมัยสําหรับครู
Contemporary Chemistry for Teachers
1102 772 เคมีในชีวติ ประจําวัน
Chemistry in Daily Life
1102 773 เคมีอุตสาหกรรมและเคมีสิ่งแวดล้อม
Industrial and Environmental Chemistry

ไม่ น้อยกว่า 4 หน่ วยกิต
2(1-3-4)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(1-3-4)
2(2-0-6)
2(1-3-4)

11 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
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1102 774 เคมีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry
1102 775 เทคโนโลยีการศึกษาทางเคมี
Educational Technology in Chemistry
3. วิชาเอกฟิ สิ กส์
3.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
1103 761 นวัตกรรมการศึกษาทางฟิ สิ กส์
Educational Innovations in Physics
1103 762 ฟิ สิ กส์บูรณาการ 1
Integrated Physics I
1103 763 ฟิ สิ กส์บูรณาการ 2
Integrated Physics II
1103 764 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับครู
Physics Laboratory for Teachers
3.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
1103 771 ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่
Modern Physics
1103 772 ฟิ สิ กส์เชิงสถิติและความร้อน
Statistical and Thermal Physics
1103 773 กลศาสตร์วเิ คราะห์
Analytical Mechanics
1103 774 กลศาสตร์ควอนตัมประยุกต์
Applied Quantum Mechanics
1103 775 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ า
Theory of Electromagnetism
1103 776 ดาราศาสตร์ฟิสิ กส์
Astrophysics
1103 777 ฟิ สิ กส์ของสสาร
Physics of Matter
1103 779 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
Applied Electronics

2(2-0-6)
2(2-0-6)

10 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(0-6-2)
ไม่ น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ บูรณาการ
4.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
1107 761 นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ
Educational Innovations in Integrated Science
1107 762 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1
Integrated Science I
1107 763 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2
Integrated Science II
1107 764 ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์บูรณาการสําหรับครู
Integrated Science Laboratory for Teachers
4.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
1101 772 พืชกับชีวติ
Plants and Life
1101 775 ชีวนิเวศ
Biomes
1101 776 การจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management
1101 777 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ พืชสําหรับครู
Plant Tissue Culture for Teachers

9 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-3-1)
ไม่ น้อยกว่า

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

1102 772 เคมีในชีวติ ประจําวัน
Chemistry in Daily Life
1103 778 ดาราศาสตร์
Astronomy

2(2-0-6)

1104 771 การบริ หารศูนย์สารสนเทศ
Administration of Information Centers

2(1-3-4)

1107 771 วิทยาศาสตร์โลก
Earth Science
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1107 891 วิทยานิพนธ์
Thesis

2(2-0-6)

2(2-0-6)

12 หน่ วยกิต
12
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แผนการศึกษา แผน ข
ก. หมวดวิชาแกน (Core Courses)
11 หน่ วยกิต
1107 751 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
2(1-3-4)
Scientific Activities to Develop Learners
1107 752 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์บูรณาการ
2(2-0-6)
Integrated Science and Mathematics
1107 753 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์
1(1-0-3)
English for Science Literacy
1107 754 การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2(1-3-4)
Information Communication Technology in Learning Management
1107 755 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-8)
Research Methods in Science Education
1107 851 สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
ข. หมวดวิชาเอก ไม่ น้อยกว่า 19 หน่ วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชาตามกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1. วิชาเอกชีววิทยา
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
9 หน่ วยกิต
1101 761 นวัตกรรมการศึกษาทางชีววิทยา
2(2-0-6)
Educational Innovations in Biology
1101 762 ชีววิทยาบูรณาการ 1
2(2-0-6)
Integrated Biology I
1101 763 ชีววิทยาบูรณาการ 2
2(2-0-6)
Integrated Biology II
1101 764 ชีววิทยาบูรณาการ 3
2(2-0-6)
Integrated Biology III
1101 765 ปฏิบตั ิการชีววิทยาสําหรับครู
1(0-3-1)
Biology Laboratory for Teachers
1.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต
1101 771 การจัดระบบหมวดหมู่สิ่งมีชีวติ
2(1-3-4)
Biosystematics
1101 772 พืชกับชีวติ
2(2-0-6)
Plants and Life
1101 773 วิวฒั นาการและชีววิทยาประชากร
2(2-0-6)
Evolution and Population Biology
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1101 774 จุลชีววิทยาประยุกต์
Applied Microbiology
1101 775 ชีวนิเวศ
Biomes
1101 776 การจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management
1101 777 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ พืชสําหรับครู
Plant Tissue Culture for Teachers
2. วิชาเอกเคมี
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
1102 761 นวัตกรรมการศึกษาทางเคมี
Educational Innovations in Chemistry
1102 762 เคมีบูรณาการ 1
Integrated Chemistry I
1102 763 เคมีบูรณาการ 2
Integrated Chemistry II
1102 764 ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับครู 1
Chemistry Laboratory for Teachers I
1102 765 ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับครู 2
Chemistry Laboratory for Teachers II
2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
1102 771 เคมีร่วมสมัยสําหรับครู
Contemporary Chemistry for Teachers
1102 772 เคมีในชีวติ ประจําวัน
Chemistry in Daily Life
1102 773 เคมีอุตสาหกรรมและเคมีสิ่งแวดล้อม
Industrial and Environmental Chemistry
1102 774 เคมีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry
1102 775 เทคโนโลยีการศึกษาทางเคมี
Educational Technology in Chemistry

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

11 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
ไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
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3. วิชาเอกฟิ สิ กส์
3.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
1103 761 นวัตกรรมการศึกษาทางฟิ สิ กส์
Educational Innovations in Physics
1103 762 ฟิ สิ กส์บูรณาการ 1
Integrated Physics I
1103 763 ฟิ สิ กส์บูรณาการ 2
Integrated Physics II
1103 764 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับครู
Physics Laboratory for Teachers
3.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
1103 771 ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่
Modern Physics
1103 772 ฟิ สิ กส์เชิงสถิติและความร้อน
Statistical and Thermal Physics
1103 773 กลศาสตร์วเิ คราะห์
Analytical Mechanics
1103 774 กลศาสตร์ควอนตัมประยุกต์
Applied Quantum Mechanics
1103 775 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ า
Theory of Electromagnetism
1103 776 ดาราศาสตร์ฟิสิ กส์
Astrophysics
1103 777 ฟิ สิ กส์ของสสาร
Physics of Matter
1103 779 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
Applied Electronics
4. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ บูรณาการ
4.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
1107 761 นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ
Educational Innovations in Integrated Science
1107 762 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1
Integrated Science I
1107 763 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2
Integrated Science II

10 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(0-6-2)
ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

9 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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1107 764 ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์บูรณาการสําหรับครู
Integrated Science Laboratory for Teachers
4.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
1101 772 พืชกับชีวติ
Plants and Life
1101 775 ชีวนิเวศ
Biomes
1101 776 การจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management
1101 777 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ พืชสําหรับครู
Plant Tissue Culture for Teachers
1102 772 เคมีในชีวติ ประจําวัน
Chemistry in Daily Life
1103 778 ดาราศาสตร์
Astronomy

1(0-3-1)
ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต
2(2-0-6)
2(1-3-4)
2(2-0-6)
2(1-3-4)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

1104 771 การบริ หารศูนย์สารสนเทศ
Administration of Information Centers

2(1-3-4)

1107 771 วิทยาศาสตร์โลก
Earth Science
ค. หมวดวิชาการค้ นคว้าอิสระ
1107 881 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

2(2-0-6)
6 หน่ วยกิต
6
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แผนการศึกษา
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 จัดแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษา แบ่งเป็ น 3 ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มีรายละเอียดในแต่ละปี ดังต่อไปนี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
หมวดวิชาแกน
1107 751 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
2(1-3-4)
Scientific Activities to Develop Learners
1107 752 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ บูรณาการ
2(2-0-6)
Integrated Science and Mathematics
1107 753 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์
1(1-0-3)
English for Science Literacy
1107 754 การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยระบบเทคโนโลยี
2(1-3-4)
สารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Communication Technology in
Learning Management
1107 755 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-8)
Research Methods in Science Education
1107 891 วิทยานิพนธ์
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
12 หน่วยกิต
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2
ชื่อวิชา

หมวดวิชาแกน

1107 851 สัมมนา
Seminar
หมวดวิชาบังคับ
11xx xxx วิชาบังคับ
(ตามกลุ่มวิชาเอก)
1107 891 วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1(0-3-1)
9 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

รวม

14 หน่วยกิต
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หมวดวิชา

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
1-2 หน่วยกิต

11xx xxx วิชาบังคับ
(ตามกลุ่มวิชาเอก)
11xx xxx วิชาเลือก
(ตามกลุ่มวิชาเอก)
1107 891 วิทยานิพนธ์
Thesis

2-4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

10 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา แผน ข จัดแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแบ่งเป็ น 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีรายละเอียดในแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
หมวดวิชาแกน
1107 751 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
2(1-3-4)
Scientific Activities to Develop Learners
1107 752 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ บูรณาการ
2(2-0-6)
Integrated Science and Mathematics
1107 753 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์
1(1-0-3)
English for Science Literacy
1107 754 การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยระบบเทคโนโลยี
2(1-3-4)
สารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Communication Technology in
Learning Management
1107 755 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-8)
Research Methods in Science Education
1107 881 การค้นคว้าอิสระ
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
Independent Study
รวม
12 หน่วยกิต

หมวดวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หมวดวิชาแกน

1107 851 สัมมนา
Seminar
หมวดวิชาบังคับ
11xx xxx วิชาบังคับ
(ตามกลุ่มวิชาเอก)
1107 881 การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
Independent Study

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
1(0-3-1)
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต
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หมวดวิชา

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
1-2 หน่วยกิต

11xx xxx วิชาบังคับ
(ตามกลุ่มวิชาเอก)
11xx xxx วิชาเลือก
(ตามกลุ่มวิชาเอก)
1107 881 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

8-10 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

