สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร (01159xxx)

คําอธิบายรายวิชา
01159221** การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
3(2-2)
(Science Learning Management at the Elementary Level)
จุดมุงหมายการสอนและการเรียนรู หลักสูตรและสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนรู
เทคนิคและวิธสี อน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Objectives of teaching and learning, science curriculum and
science content at the elementary level, theories of learning,
psychology of learning, techniques and methods of teaching,
instructional media, learning measurement and evaluation.
3(2-2)
01159222** การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
(Science Learning Management at the Secondary Level)
จุดมุงหมายการสอนและการเรียนรู หลักสูตรและสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนรู
เทคนิคและวิธสี อน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Objectives of teaching and learning, science curriculum and
science content at the secondary level, theories of learning,
psychology of learning, techniques and methods of teaching,
instructional media, learning measurement and evaluation.
2(2-0)
01159223** หลักสูตรวิทยาศาสตร
(Science Curriculum)
ความเปนมา หลักการ และเปาหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตร
โครงสรางกลุม สาระของหลักสูตรวิทยาศาสตรตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร การวิเคราะหหลักสูตร การใชหลักสูตรและการประเมิน
หลักสูตรและแนวโนมหลักสูตรวิทยาศาสตร

**

วิชาปรับปรุง

History, principles, and aims of science curriculum, content
structure of science curriculum according to the framework of basic
education curriculum; science education standard; science curriculum
development; curriculum analysis, implementation, and evaluation;
and trends of science curriculum.
01159224 กลยุทธการสอนคอมพิวเตอร
2(1-3)
(Strategies in Teaching Computer)
กลยุทธการสอนคอมพิวเตอรที่สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู เนน
การเรียนการสอนที่รวมถึงสถานการณจําลอง การแกปญหา การฝกฝนและ
ฝกหัด การเรียนแบบตัวตอตัว และการเรียนการสอนโดยใชเกม ตลอดจน
การสอนภาษาโลโก
Strategies in teaching computer consistent with learning
theories, emphasis on instructional software, including simulations,
problem solving, drill and practice, tutorial, and instructional games;
programming in logo.
2(2-0)
01159242** การคิดทางวิทยาศาสตร
(Scientific Thinking)
นิยามและความสําคัญของการคิด ประเภทของการคิด การคิด
กับการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การคิดกับการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
กลยุทธและการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนาการคิดทาง
วิทยาศาสตร การวัดและประเมินการคิด
Definitions and the importance of thinking, types of thinking,
thinking and scientific inquiry, thinking and science learning, the
strategies and supportive environments for developing scientific
thinking, and the measurement and assessment of thinking.
01159271 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2(1-2)
(Science Process Skills)
ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การฝกปฏิบัตกิ าร
การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการนําเอาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอน
**

วิชาปรับปรุง
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Definitions of science process skills, practicum and
application in using science process skills in classroom instruction.
01159325 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียน
2(1-2)
(Science Extracurricular Activities in School)
รูปแบบการวางแผน วิธีการดําเนินงาน และการประเมินโครงการ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียน สังเกตและฝก
ปฏิบตั ิงาน การจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียน
มีการศึกษานอกสถานที่
Examples of planning, procedures and evaluation for
extracurricular activities in science; observation and practice in
managing extracurricular activities for the science teacher. Field trip
is required.
2(1-2)
01159331** การสรางและการใชสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
(Construction and Utilization of Science Instructional Media)
แนวคิดและทฤษฎีของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จุดแข็ง
ขอจํากัดของสื่อ การเลือก การใช การสรางและการประเมินสื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแหลงเรียนรูในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
Concepts and theories of science instructional media,
strengths and limitations of media, selection, utilization, construction,
and evaluation of science instructional media, science teaching and
learning innovation, the utilization of information, communication, and
technology, learning resources in science teaching and learning.
01159332 การใชและการซอมบํารุงอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
2(1-2)
(Utilization and Maintenance of Science Equipment)
ความสําคัญของอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร มาตรฐานในการวัด
อุปกรณพื้นฐานที่ใชในการชั่งตวงวัดในวิชาวิทยาศาสตร อุปกรณเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร การใช การซอมบํารุงอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร

**

วิชาปรับปรุง
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Significance of science equipment, standard of
measurement basic science equipment in weighing and
measurement, utilization and maintenance of science equipment.
01159333 คอมพิวเตอรชวยสอนวิทยาศาสตร
3(2-2)
(Computer Assisted Science Instruction)
กลวิธีการใชคอมพิวเตอรชว ยสอนวิทยาศาสตร การออกแบบ การ
สราง การจัดทําโปรแกรมและการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
Strategies in using computer assist science instruction;
design, construct, programming, and determining efficiency of
science courseware.
2(2-0)
01159351** การวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร
(Measurement and Evaluation in Science)
หลัก วิธีการวัดและประเมินผล การสรางแบบทดสอบและการ
วิเคราะหรายขอ การประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผลรวบยอด
การประเมินตามสภาพจริงในวิชาวิทยาศาสตร
Principles, methods of measurement and evaluation, test
construction and item analysis, formative and summative
assessment, authentic assessment in science.
2(2-0)
01159372** การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
(Science Communication)
หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะของภาษาทาง
วิทยาศาสตร การฟง พูด อาน และเขียนดานวิทยาศาสตร การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตรและสังคม
Principles and theories of communication; the characteristics
of the language of science. Listening, speaking, reading, and writing
in science, the expression of ideas/arguments on current socioscientific issues.

** วิชาปรับปรุง
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01159381 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษากับสังคม
2(2-0)
(Science and Technology Education and Society)
ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีศึกษาและสังคม ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนผลมาจากการใชวทิ ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคสังคม มี
การศึกษานอกสถานที่
Meanings of science and technology education; relations
between science, technology education, and social; problems and
how to solve social and environmental problems derived from over
using of science and technology; the creative ways of using science
and technology for society. Field trip is required.
01159382 สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน
3(2-2)
(Environmental Education for School)
หลักการสิ่งแวดลอม ศึกษาการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดลอมศึกษาในระดับ
โรงเรียน การศึกษา หลักสูตร กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนมี
การศึกษานอกสถานที่
The principle of environmental education, concepts of
conservation of environment and natural resource for teaching and
learning environment education in school, study of curriculum
activities and evaluation. Field trip is required.
1(0-3)
01159399 **การฝกงานเฉพาะดานการสอนวิทยาศาสตร I
(Specific Practicum in Science Teaching I)
สังเกตดูงานและ/หรือฝกกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรม
ทาง วิทยาศาสตรไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
Observation and participation in activities related to science
education at least 45 hours.

**

วิชาปรับปรุง
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01159495 โครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียน
2(1-2)
(Science Project in School)
หลักการและเหตุผลของการทําโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทของ
โครงงาน พื้นฐานและหลักการการออกแบบโครงงาน บทบาทของอาจารย
ที่ปรึกษาโครงงาน การประเมินผลโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน
Rationale for school science projects, types of projects, basic
and principles of project design, roles of project adviser, project
evaluation and project presentation.
01159497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการสอนวิทยาศาสตร
ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interested topics in
teaching science at the bachelor's degree level.
01159498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางการสอนวิทยาศาสตรระดับปริญญาตรีและ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in teaching science at the bachelor's
degree level and compile into a written report.
2(0-6)
01159499 **การฝกงานเฉพาะดานการสอนวิทยาศาสตร II
(Specific Practicum in Science Teaching II)
การฝกงานทางวิทยาศาสตร และการจัดการดานวิทยาศาสตรกบั
สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานทางวิทยาศาสตรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง
Training in scientific research and management in both
governmental and private educational or science institutions at least
90 hours.

**

วิชาปรับปรุง
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