
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร ( 5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ     ครุศาสตร    
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสตูร   0030   /  รหัสสาขาวชิา   0904 

      

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตร 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program in  Science 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑติ  (วทิยาศาสตร)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Science) 
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (วทิยาศาสตร)  

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed.  (Science)  
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  ผูสาํเรจ็การศกึษาตองเรยีน 

    ไมนอยกวา  169  หนวยกติ  
 

3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละ

หมวดวิชาและแตละกลุมวชิา ดังนี้  
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หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

เกณฑคุรุสภา 

(หนวยกติ) 

เกณฑมาตรฐาน 

สาขาครุศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป 

    1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา  30 

12 – 15 

    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - - - 3 - 6 

    1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร - - - 6 - 9 

     1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร   

        วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- - 

 

- 

 

6 - 9 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 133 

 2.1 กลุมวชิาชพีครู - ไมนอยกวา  46 ไมนอยกวา 46 ไมนอยกวา  54 

   2.1.1 วชิาชพีครูบังคับ - - - 36 

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก - -          - ไมนอยกวา 4 

   2.1.3  วชิาฝกประสบการณวชิาชพี - - ไมนอยกวา 12 14 

       1) การฝกปฏบัิตวิชิาชีพระหวางเรยีน - - - 2 

       2) การฝกประสบการณวชิาชพี - -           - 12 

 2.2 กลุมวิชาเอก - ไมนอยกวา  78 ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา  79 

 2.2.1 วชิาเอกวทิยาศาสตร - - ไมนอยกวา  68 ไมนอยกวา 68 

 2.2.2 วชิาการสอนวทิยาศาสตร - - ไมนอยกวา    6 เรยีน  6 

 2.2.3 วชิาเลอืก - - ไมนอยกวา    4 เรยีน 5 

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา  169 
 

3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา  30   หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร เรยีน                 12 – 15  หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน               9   หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3( 

2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 
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1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน            3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน     

(Korean  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน       

(Lao  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน   

  (Khmer  for  Beginners ) 

3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบื้องตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                   

3(2-2-5) 
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            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน                 0 - 3  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living)             

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรียน                        6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน            6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 

               (เลือก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 
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2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

                1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน  6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                  3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                     3 - 6   หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

 

3(2-2-5) 

  2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน         เรยีนไมนอยกวา      133   หนวยกติ 

           2.1  กลุมวชิาชีพครู            เรยีนไมนอยกวา      54    หนวยกติ 

                               2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั  เรยีน                    36    หนวยกติ 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับคร ู

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศกึษาและความเปนครู 

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจัดการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจดัการเรยีนรู 3(2-2-5) 
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(Learning Management) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคร ู

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวจัิยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 จติวิทยาประยุกตสําหรับคร ู

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

(Languages and Cultures for Teacher) 

3(2-2-5) 

 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

                     2.1.2  วชิาชีพครูเลอืก  เรยีนไมนอยกวา   4    หนวยกติ 

1001101 ผูกาํกับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1002101 ผูกาํกับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกาํกับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

(Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  

Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจดัการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 
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1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024608 ทักษะการสอนสําหรับครูวทิยาศาสตร  

(Teaching Skills for Science Teachers)  

3(2-2-5) 

1024616 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาวทิยาศาสตร 

(Curriculum and Learning Management in Science) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏบัิต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ 2(1-2-3) 
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(Project Analysis and Project Evaluation) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

   

 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู เรยีน  14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

              1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิิชาชพีครรูะหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 
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1005810 การฝกปฏิบัตวิิชาชพีครรูะหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 

1(60) 

             2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง)               

                  การปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา  
 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

        
                    2.2  กลุมวชิาเอก เรยีน ไมนอยกวา    79  หนวยกติ 

                          2.2.1  วชิาเอกวทิยาศาสตร  เรยีนไมนอยกวา  68   หนวยกติ          

4000112 ประวตัแิละธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร 

(History and Nature of Science) 

2(2-0-4) 

4003901 วธีิวิจัยวิทยาศาสตร 

(Research in Science) 

3(2-2-5) 

4003903 สัมมนาวิทยาศาสตร 

(Seminar in Science) 

2(1-2-3) 

4011305 ฟสกิส 1 

(Physics 1) 

3(3-0-6) 

4011306 ฟสกิส 2 

(Physics 2) 

3(3-0-6)  

4011601 ปฏิบัตกิารฟสกิส 1 

(Physics Laboratory 1) 

1(0-3-3) 

4011602 ปฏิบัตกิารฟสกิส 2  

(Physics Laboratory 2) 

1(0-3-3) 

4021105 เคมี 1 

(Chemistry 1) 

3(3-0-6) 

4021106 ปฏิบัตกิารเคมี 1 

(Chemistry Laboratory 1) 

1(0-3-3) 
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4022102 เคมี 2 

(Chemistry 2) 

3(3-0-6) 

4022103 ปฏิบัตกิารเคมี 2 

(Chemistry Laboratory 2) 

1(0-3-3) 

4031101 ชวีวิทยา 1  

(Biology 1 ) 

3(3-0-6) 

4031102 ชวีวิทยา 2 

(Biology 2 ) 

3(3-0-6) 

4031103 ปฏิบัตกิารชวีวิทยา 1  

(Biological Laboratory 1) 

1(0-3-3) 

4031104 ปฏิบัตกิารชวีวิทยา 2 

 (Biological Laboratory 2) 

1(0-3-3) 

4042101 ดาราศาสตรและอวกาศ 

(Astronomy and Space) 

2(1-2-3) 

4052105 ธรณวิีทยาเบ้ืองตน 

(Basic  Geology ) 

2(1-2-3) 

4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน  

(Basic Meteorology) 

2(1-2-3) 

4053101 วทิยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 

(Earth Science) 

2(2-0-4) 

4061101 

 

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

(Environmental Science Foundation) 

3(2-2-5) 

4091612 คณติศาสตรสําหรับครูวทิยาศาสตร  

(Mathematics for Science Teachers) 

2(2-0-4) 

4003202 การผลติสื่อและนวัตกรรมการสอนวทิยาศาสตร 

(Construction of Science in Striation Materials and Innovation) 

3(2-2-5) 

4022203 เคมีอนนิทรยี  

 (Inorganic Chemistry ) 

3(2-2-5) 

4022310 เคมีอนิทรยี  3(3-0-6) 
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(Organic Chemistry )                              

4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

(Plant Tissue Culture) 

3(2-2-5) 

4034502 เทคนคิทางชวีวิทยา 

(Bio-technique) 

3(2-2-5) 

4044203 ดาราศาสตรและปฏบัิตกิาร                 

(Astronomy and Laboratory) 

3(2-2-5) 

4053303 อุตุนยิมวิทยาและปฏิบัตกิาร   

(Meteorology and Laboratory ) 

3(2-2-5) 

4054103 ธรณวิีทยาและปฏบัิตกิาร  

(Geology and Laboratory ) 

3(2-2-5) 

4123608 โปรแกรมประยุกตดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

(Programming Application for Science and Mathematics) 

3(2-2-5) 

                         

                        2.2.2 วชิาการสอนวทิยาศาสตร  เรยีน   6  หนวยกติ 
1024302 ทักษะและเทคนคิการสอนวิทยาศาสตร 

(Teaching Skills and Techniques of Science Teaching )        

3(2-2-5) 

1032503 การสรางสื่อการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร 

(Science Instructional Media Construction) 

3(2-2-5) 

                      

                       2.2.3 วชิาเลือก    เรยีน  5  หนวยกติ 

4000113 เทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Technology) 

2(2-0-4) 

 

4021705 ยางธรรมชาตแิละยางสังเคราะห 

(Natural and Synthetic Rubber)        

3(3-0-6) 
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 3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี      เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม     

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

  

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปน

เครื่องมือการสื่อสารและการสบืคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนเิทศ..การสรุปการ

ตีความ  การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน..จากสารท่ีเกี่ยวของกับ

ชวีติประจําวันโดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

Development of Thai language skills in recognition of Thai language   

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอาน

และ การเขยีน) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพื้นฐานในบรบิททางวชิาการ 

                    และสังคม 

                                Development of communicative English language skills (listening,  

speaking, reading and writing) to enable students to function effectively in a  

basic range of academic and social contexts. 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อเพ่ิมศกัยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

            Further development of communicative English language skills to  

enable students to Function effectively in more advanced range of academic  

and social               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยง

เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาที่เรียนกับทักษะ

การเรียนภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษา  

ดวยตนเองและงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills 

bridging the gap between general English and academic English needed it the 

learner’s field. Study skills for English language learning. Practice in utilizing 

English as a tool for individual study and research on a particular field of study. 

1500116   การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

เทคนคิการอาน และฝกอานบทความที่หลากหลาย รวมท้ังหนงัสอือางองิ

ตาง ๆ  

Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

Students practice writing sentence using the correct grammar.  
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

ฝกทักษะการพูด  การฟง  ที่เนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple  

dialogues. 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                     3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง การออกเสยีงและ 

การพูดข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะ

การอานขอความสั้น ๆ และคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังศึกษาและฝก

ตัวอักษร  ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

Practice of four integrated language skills focusing on listening, 

pronunciation and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence 

writing skill, reading of short passages, vocabulary using in daily life, including 

study and practice of forty basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                        3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรอกัษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจนีฝก

อานศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐาน

ของรูปประโยคที่สัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จีน-ไทย 

และไทย-จนี 

Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and 
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practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using a 

Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน การบอก

เวลา การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได  

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน

เนน ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอก

เวลา การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion including answering questions and 

simple Korean sentence writing 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ

พ้ืนฐาน  เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  
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การบอกเวลา การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุป

และตอบคาํถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
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รหัสวิชา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอก

เวลา  การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบ

คําถามได การเขยีนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and    

simple Khmer sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 
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reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                   3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ

พ้ืนฐาน  เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํ

ตัวการบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถ

สรุป  และตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Vietnamese sentence writing 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบรูณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

Indonesia  sentence writing 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                    (Knowledge Led Morality) 

ความคิดรวบยอดเชงิวิสัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธ

ศาสตร การพัฒนาการเรยีนรูของมนษุย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพ

กายและ จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองด ีมี

คุณธรรมนาํความรู  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสาํนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและพลงังาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรู

ดวยตนเองอยางตอเนื่องบูรณาการทฤษฎีสูการปฏิบัตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for 

learning development; creative thinking; intellectual, physical and mental 

development; being proud of Thai citizens; being aware of good citizenship;    

Thai citizens with knowledge leaded by morality and culture for living, good  

quality of life; responsibility for society; being aware of natural resources and  

energy conservation; self-sufficiency; regular self-study; and integration of   

theories into practice 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต ความหมายของชวิีต การดํารงชวีติ

ในสังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนาํเอาความ

จรงิตามหลกัศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา

ปญญา ชวิีตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวิีตท่ีมี

สันตสิุข และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present 

society including in science and information technology era, application of 

Buddhism doctrine and   Buddhism principles for problem solutions and development    
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

of intellect, life and society, development of morality and ethnics based on the 

Buddhism doctrine for peaceful society 
 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนใน

การเรยีนเพศศกึษา  ความรูเรือ่งเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของ

มนุษยสัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออก

สุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ 

กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

             Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of  

studying well-being including sexual well-being such as human growth, sexual  

relations, personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being.    

Social and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ

คิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความ

เปนมาของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art 

of Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศิลป 

(Visual Arts) ศลิปะ ดนตรี (Musical Arts) และศลิปะการแสดง (Performing Arts) ผาน

ข้ันตอนการเรยีนรู เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลึก (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอน

ความคุนเคย (Acquainted) และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพ่ือให

ไดมาซึง่ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 
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performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การพัฒนาตนเอง  

ของมนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกนัและการอยูรวมกนัอยางเปนสุข  

Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวน

การศึกษาประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณา จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  

ปญหาสังคม กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of  Thailand, national and 

local administration, social problems, past, present and future paradigm  

 
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

ประวตัคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญา

วาดวยความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วสิัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย 

โครงสรางภาพรวม  ท่ีมาคาํศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ

พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาที่มี
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ผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสู

ประชาคมอาเซยีน  
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration  

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
 

 

2500103      วถิโีลก                                                                      3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ

จากสภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับ 

ตัวของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  

อาเซยีน) วเิคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects 

of global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of 

Thai society accordance with global change focusing on countries from different 

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future economic 

directions 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสาํคัญของทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม ความสัมพันธ 

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ 

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Definition, importance of natural resources, environment, systematic 

relations between human being and environment, development and use of 

natural resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using 

science and technology affecting environment and energy, promotion, 

maintenance, and preservation of environment and natural resources quality 

focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative 

 energy, global warming, concerns and effects of global warming based on the 

principles of sustainable development 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนกัในความสาํคัญ 

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น 

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเรจ็เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  

for living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to   the fields of students)  
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลีย่นแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยืนและสนัตสิุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่

ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of 

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, 

natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with 

nature at personal, local and global levels 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอทิธิพลกระทบตอชวิีตและสังคม

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผล

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศึกษาคนควา  

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวติประจําวันอยางมีระสิทธิภาพ 

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 
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4000106 การคดิและการตัดสินใจ                                                  3(2-2-5)                 

                    (Thinking and Decision  Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหา

ในชวีติประจําวัน 

Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ              3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร  เทคโนโลย ี  การนาํความรูทางวิทยาศาสตร

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสิทธิภาพโดย

ตระหนกัถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรท่ีมตีอมนษุย  สภาพแวดลอม 

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือ

คุณภาพชวีติ 

Process of scientific and technological development; application of 

science for life quality development; happy and efficient living regarding the 

effects of modern science and technology on man, environment, society, politics 

and culture; application of scientific knowledge for quality of life 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลัง

กาย และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพ

เจ็บปวย การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกาํลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  

ศึกษาความสัมพันธของปจจัย  ท่ีมีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  

สิ่งแวดลอม สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพื่อสขุภาพในสถานบรหิารรางกาย

และศูนยฝกกฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following 

up getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

2.1 กลุมวชิาชีพคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู       3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการ

สื่อสารและการสืบคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การ

เขียนเพ่ือนาํไปใชในชวิีตประจําวนัเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู  การฝกปฏิบัติ

ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายกับนักเรียนผูเกี่ยวของแบบตัวตอตัว  การ

บรรยายในชัน้เรยีน  การเลานทิาน  การกลาวสนุทรพจน  การอานบทความวิชาการ   

งานวจัิย   การเขียนบทความทางวชิาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใช

ภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย

กับนักเรียนและผูเกี่ยวของ  เนนการจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขยีน  ภาษา

พูด   ดวยสาํนวนและสาํเนยีงทีถ่กูตอง การอานบทความวิชาการและวิจัย  การเขียน

บทความทางการศกึษา  การนาํเสนอรายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 

This course focuses on the significant and nature of the language, using 

of Thai and English or other foreign languages for communication, the use of 

language and technology for communication and investigation, practicing of 

listening speaking reading, writing in diary life for teaching development, Thai 

language skill for  one-by-one communication with student, classroom description, 

storytelling, speech, academic article, research, academic writing, problem solving 

in using of Thai language, practicing of English language skills for communication 

emphasizing on reading summary, responding in writing and speaking with correct 

sentence and pronunciation, reading article and research paper, writing academic 

article, presentation in front of the class 
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1012406 กฎหมายทางการศกึษา                3(2-2-5) 

                    (Education Law) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ท่ีมา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมายรฐัธรรมนูญ

พระราชบัญญัต ิ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบ และ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศกึษาของครู  บุคลากรทางการศกึษา  การจัดการ

และบรหิารการศกึษา  วิเคราะหกรณตีัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศกึษา ปญหา

และแนวทางแกปญหา 

This course examines the key areas of constitution, act, royal decree,                

ministerial regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of                 

teacher education program, educated people, educational management and                 

administration, case study analysis, education law, and problem solving 

 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู                3(2-2-5) 

       (Education and Being a Professional Teacher) 

ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรมและ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิดและกลวิธีการจัด

การศกึษา  เพ่ือเสรมิสรางการพัฒนา ท่ีย่ังยนื  การนําปรัชญาการศกึษาไปประยุกตใช

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  การวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู ความรอบรู ใน

เนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือใหผู เรียนคิดวิเคราะห สัง เคราะห  

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สภาพงานครู  คุณลักษณะท่ีดขีองครู  และมาตรฐานวิชาชีพครู  

การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชพีครู  การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู

อยางตอเนื่องการแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง  การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู  หลักธรรมมาภิบาล  และความ

ซื่อสัตยสุจริต  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุ

สภากําหนด  การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ  และ
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เสียสละใหสังคม  มีจิตวิญญาณความเปนครู  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วชิาชพีท่ีคุรุสภากําหนด  ฝกปฏบัิตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและความเปนครู 
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วชิาชพี  และการนําแบบประเมินไปใชในสถานศกึษา  การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับ

ผูเรยีนท่ีสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเรยีน 

           Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and  

application for educational institutional development; concept and methodology for  

educational management to empower sustainable development; application of  

educational philosophy for institutional development; analysis of education for sustainable 

development; educational laws and legislation; content knowledge and teaching strategies 

for analyzing, synthesizing, and creativity; teacher tasks, characteristics of teachers,  

professional autonomy; knowledge management on teaching profession; professional  

ascent and professional autonomy development; search and selection of information  

for changes; implementation of self-actualization for teachers; good governance,  

honesty, morality, and ethics for professional autonomy in accordance with regulations 

of The Teacher Council of Thailand; best practice; consciousness, devotion, professional  

spirit, designing moral assessment and professional ethic assessment, teacher –  

student interaction  

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา        3(2-2-5) 

                    (Educational Quality Assurance) 

ความหมายและความสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ 

แนวคิด  แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมองคกร มนุษย

สัมพันธในองคกร ภาวะผูนํา และการทํางานเปนทีม ความรูเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  องคกรและระบบประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบของ

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา 

ข้ันตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและบทบาทของผูเกี่ยวของ การ

ประเมินคุณภาพภายนอก  การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการ

พัฒนา การบริหารสถานศึกษากลยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากรทางการ

ศกึษาและชมุชน เพื่อพัฒนาสถานศกึษาและพัฒนาผูเรยีนการจัดการคุณภาพ การจัด

กจิกรรมการเรยีนรู และพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูอยางตอเนื่อง ฝกปฏิบัตกิาร 
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ประเมินกจิกรรมประกนัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตามมาตรฐานการศกึษา และ 

ตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา การดําเนนิการจัดกจิกรรมประเมินคุณภาพการจัดกจิกรรม 

การเรยีนรู 

          Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, concept, 

guideline for educational quality management, organizational culture, organizational  

human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance knowledge,  

organizational and educational quality assurance system, components of educational  

quality assurance, educational standard and educational quality indicators, quality  

assurance process within the educational institutes and the role of related parties,  

external quality assurance, using educational quality assessment for development, 

educational institutes management, strategy for creating cooperation with educational 

personnel and community to develop the learners and educational institutes, quality 

management, learning activities management and continuous learning quality  

development, educational quality assurance and assessment activities practice,  

educational standard learning, educational quality indicators, quality assessment  

activities administration, learning act 

1025201 หลักสูตรและการจัดการการศกึษา    3(2-2-5) 

                   (Curriculum and Educational Management) 

ประวัตคิวามเปนมา ระบบการจัดการศกึษาไทยในอดตี ปจจุบันและอนาคต

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม บรบิทและแนวโนมการจัดการศึกษาความเปน

ผูนําทางการศึกษา การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัด

การศึกษา  ความหมายความสําคัญของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทํา

หลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร ระดับของหลักสูตร องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร การ

กําหนดจุดมุงหมายหลกัสูตร  การคัดเลอืกเนื้อหาวิชา การวิเคราะหหลักสูตรและการ

จัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการ

ประเมินหลักสูตรไปใชในการพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
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มาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร การจัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา เอกสาร

ประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  

วเิคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร การคาดการณแนวโนมของหลักสูตรใน

อนาคต 

History of educational management system; educational management 

system in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of 

educational management in new era; contexts and trends of educational 

management; educational leadership; resource mobilization and local wisdom to 

promote education management; meaning and significance of curriculum; principles and 

concepts of creating curriculum; curriculum theory; levels of curriculum; components 

and forms of curriculum; curriculum development; processes of curriculum development; 

basis of curriculum development; defining the objectives of curriculum; selecting of 

subject context; analyzing curriculum and making curriculum; application of curriculum 

for curriculum assessment; utilizing of the results of curriculum assessment for 

curriculum development; curriculum assurance; standard of levels of curriculum; 

documenting for institution curriculum; document of curriculum; curriculum development 

in accordance with local needs; analysis of problems of curriculum development; 

prediction of the future curriculum. 
 

 

1025301 การจัดการเรยีนรู                3(2-2-5) 

       (Learning Management) 

ความหมาย องคประกอบและความสําคัญของ การจัดการเรยีนรู วิเคราะห

แนวคิดในการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน หลักการจัดการเรียนรู 

การวางแผนการเรยีน การสอน การจัดกระบวนการเรียนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการ

จัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรยีนรูจักคิดวเิคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหา การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู  การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู  หลักการ  

แนวคิด  แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรยีนรู  การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการ 
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เรียนรู  การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรยีนรู  การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน

รวม  การจัดการเรียนรูที่เนนเรียนเปนสําคัญ  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู   

การผลติสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู  การใชสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู  การพัฒนา

นวัตกรรมการเรยีนรู  ฝกปฏิบัตกิาร จัดทําแผนการเรยีนรูและการจัดประสบการณ

การเรยีนรูนําไปสูการฝกปฏบัิตกิารสอนใหเกดิผลจรงิ  การปรับปรุงแกไขปญหาดาน

การเรยีนรูของผูเรยีน  การจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาผูเรยีน  การประเมินผลการ

เรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 

Meaning, elements and significance of learning management; analyzing 

concepts of learning management; learning theory and teaching methods, principle of 

learning management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; 

theory and styles of learning management to enhance critical thinking, creativity 

and problem solving; development of styles of learning management; design and 

learning experience; principles, concepts, concepts of learning management; 

learning environment; integration of subject matters; integration of inclusive 

education; student-centered learning; instructional techniques and learning 

management science; material design and innovation; developing educational 

innovation; operation, lesson plans and professional practicum; improvement and 

resolution of learning difficulties; student development and activities; learning 

assessment; record and report learning management 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัคร ู   3(2-2-5) 

          (Innovation and Information Technology for Teacher) 

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยกุตใชและประเมินสื่อ 

นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู  วิเคราะหเกี่ยวกบันวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  แนวคดิทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา 

ท่ีสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพ  การเรยีนรู สื่อการเรยีนการสอน การใชสื่อมวลชนและ

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  การเลือกการผลตินวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับการเรยีนการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาการ 
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เรยีนรู การประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู 

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  การวิเคราะหปญหาการสราง 

และใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบการสรางบทเรยีนท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูผานระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนาํไปใช  การประเมนิ  การปรับปรุงนวัตกรรม  

การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรยีนรู 

Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the 

media, innovation, and information technology for learning, educational innovation 

and information technology analysis, concept and theory of educational innovation 

and information technology that promotes the quality of learning and instructional 

media, using media and information technology for education, choosing educational 

innovation and information technology production that is appropriate with learning 

and teaching, information technology that plays a role in learning development, 

application and assessment of the media, innovation, and information technology 

for learning, knowledge about information technology for communication, analysis 

of the problem on creating and using educational innovation and information 

technology, using information technology for communication, lesson design practice 

that facilitates learning through information technology, application, assessment, 

innovation improvement, and information technology management for communication 

and learning development 

1045101 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู     3(2-2-5) 

       (Learning Assessment and Evaluation)  

 ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมินผลการศกึษา หลักการ แนวคิด 

และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  พฤติกรรมทางการ

เรยีนรู เทคนคิของการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  การสรางและการใชเครื่องมือ

วัดผลและประเมินผลการศกึษา วัดและประเมินผลการเรยีนรู  การเรียนรูตามสภาพ

จรงิ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัต ิลักษณะของเครื่องมือ 
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วัดผลการเรยีนรู  การประเมนิผลแบบยอยและแบบรวม  การนําผลการประเมินมาพัฒนา

ผูเรยีน  การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรยีน  ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ 

วัดผลการเรยีนรู  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู  การประเมนิผล

การเรยีนรู ฝกปฏบัิตกิารวัดและการประเมินผล  การวเิคราะหเพื่อนําผลการประเมินไป

ใชในการพัฒนาผูเรียน สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการศึกษา  การแปล

ความหมายของคะแนนจากการสอบ  ระเบียบการประเมนิผลการเรยีนทางการศกึษา 

Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, 

concept, guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning 

behavior, educational assessment and evaluation techniques, creating and using 

evaluation tools and educational assessment, learning assessment and evaluation, 

realistic learning, portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic 

of the learning evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment 

result for learner development, managing learning and developing the quality of 

the learners, types and characteristics of the learning evaluation tools, creating 

and verifying the quality of the learning evaluation tools, learning assessment, 

assessment and evaluation practice, analyzing the assessment result for learner 

development, fundamental statistics for educational assessment and evaluation, 

score interpretation, learning assessment procedure 

1045411   การวจิยัทางการศกึษา        3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

ความหมายของการวิจัย  หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติในการวิจัย 

ประเภทของการวิจัย  ระเบียบวธีิวิจัย  รูปแบบการวจัิย  การออกแบบการวิจัย  การ

วางแผนการวิจยั  กระบวนการวิจยั  การปรทัิศนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของประชากร

และกลุมตัวอยาง  เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย  การรวบรวมขอมูล  การวเิคราะห

ขอมูล การตีความ  การแปลผล  การสรุปผลการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย  

การเขียน 
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รายงานการวจัิย  การนําเสนอผลการวิจัย  การนําผลการวิจยัไปใชในการจัดการเรยีน 

การสอน  การวิจัยในชั้นเรียน  การใชและผลิตงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏิบัตกิารวิจัย  การ

ใชประโยชน  จากผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู  การคนควา

ศกึษางานวจัิยในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยใน

การแกปญหาและการเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย 

The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research 

planning, research procedure, relevant research review, population, sample, data 

collection techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics for 

research, data collection, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion 

of the research, writing a research outline, writing a research paper, presenting a 

research result, applying a research result in classroom teaching, classroom research, 

using and producing a research result for learning development, research for 

development, learning, teaching, and the learners, action research, applying a 

research result in learning development, studying research works for developing 

the learning management process, using a research procedure to solve a problem 

and present a research proposal 
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1055106   จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู      3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

ความสําคัญและธรรมชาติของจิตวิทยา  แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 

จิตวิทยา  การเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยา

พัฒนาการของมนุษย  วิเคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สติปญญา 

จริยธรรม  ความแตกตางของบุคคล  คุณลักษณะของผูเรียน  ทฤษฎีการเรียนรู 

ธรรมชาตแิละกระบวนการของการเรยีนรูธรรมชาตขิองผูเรียน  เหตุปจจัยทางสังคม 

จติวิทยา  ทฤษฎี  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการเรียนรู  การประยุกตใชพัฒนาการ

ของเด็กในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู  การประยุกตใชทฤษฎีการเรยีนรูใน

การจัดการเรียนการสอน  จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา การให

คําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การประยุกตใชหลักพัฒนาการ 

ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว  การใหคําปรึกษา  หลักในการใชจิตวิทยาสงเสริม

และพัฒนาเด็กเพื่อความเขาใจ  และสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 

Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning 

and educational psychology; psychology and human developmental psychology; 

analysis of human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual 

differences, characteristics of learners, learning theory; natures and processes of 

learning, nature of learners; social factors, psychology, theory of change influencing 

learning; application of child development for curriculum management and learning 

management; guidance psychology and counseling; advisement and scaffolding 

learners to have a better life; application of growth process,  learning theory of 

guidance and counseling; principles of psychology to empower and develop 

children to be understandable and scaffold children to be potential learners.   
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1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรบัคร ู     3(2-2-5) 

  (Languages and Cultures for Teacher) 

ความสําคัญ ธรรมชาติของภาษา หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู การ

ใชภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสืบคน การใชทักษะการฟง การพูด การ

อาน  การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง 

การใชภาษาไทยสําหรับครู ท้ังในดาน การการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

เพ่ือการสื่อความหมายท้ังในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและการติดตอสื่อสารภายใน

และภายนอกองคกร การใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวชิาชพีครู ท้ังในดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อความหมาย การใชภาษาอังกฤษในชัน้เรยีน 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู และการติดตอสื่อสารภายในและ

ภายนอกองคกร  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ความสําคัญ 

และคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทางภาษา 

วถิชีวิีตไทย ความเชื่อ คานยิม มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสําหรับครู วัฒนธรรม

อาเซยีน การประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ฝกมารยาทไทย 

และจัดกจิกรรมสงเสรมิอนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language 

and cultures for teachers; using language and technology for communication and 

search of information; language skills- listening, reading, reading and writing-in 

Thai and other foreign languages to communicate accurately; Thai language 

skills- listening, speaking, reading, and writing- for teachers for learning activities 

and communication within and between organizations; foreign languages for 

teaching professional development;  practice listening, speaking, reading and 

writing for accurate communication, English language in classroom, English for 

teaching professional development and communication within and between 

organizations; using language and cultures for living together peacefully;  
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significance and values of Thai cultures, tradition, custom, language culture; Thai’s 

ways of living, beliefs, values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN cultures; 

application of cultures for learning activities; practice of Thai etiquette; activities to 

conserve Thai cultures.   

1065106   การบรหิารจดัการในหองเรยีน     3(2-2-5) 

    (Classroom Management) 

ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปน

ระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสารใน

องคกร การจัดการชัน้เรยีน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนใน

สถานศกึษา องคกรแหง การเรียนรู การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการเรียนรู การ

สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผู เรียนเกิดการเรียนรู การจัดทําขอมูล

สารสนเทศ เอกสารประจําชั้นและเอกสารประจําวิชา การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การจัดระบบดูแลและชวยเหลอืผูเรยีน การควบคุมกํากับ

ชัน้เรยีน การปลูกฝงวินัย คุณธรรม  จริยธรรม การปลูกฝงความเปนไทย ความเปน

ประชาธิปไตย การทํางานเปนทีม การฝกจัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการ

ฝกอาชพี การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การจัดโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 

Theory, principles of management, educational leadership, systematic 

system, organizational cultural learning, human relationship of organization, 

organizational communication, classroom management, institutional learning -center 

development, learning organization, classroom environmental management, 

information technology, classroom document and learning materials, information 

technology system for classroom management, students support system, classroom 

control, discipline, moral, ethics, Thinness, democracy, teamwork, academic project, 

professional training project, education for community development, academic 

projects and activities 
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                            2.1.2  วชิาชีพครูเลือก 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน   2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง  ประวัติและกิจกรรมขององคการ

ลูกเสอืโลก โครงสรางการลูกเสอืไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ - เนตร

นารสีํารองข้ันความรูเบื้องตน  หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงที่ 2  

ดาวดวงท่ี 3 และวิชาพิเศษ  กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือ

สํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎ

ของลูกเสอื  

Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of 

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts 

and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star 

and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, 

Cub Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout 

Laws. 
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1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

สาระสําคัญของการลูกเสือ  ภูมิหลังของการลูกเสือ กิจการขององคการ

ลูกเสือโลก  รูจักลูกเสือสามัญ การรองเพลง  วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือ

สามัญ  วินัยความเปนระเบียบ ความวองไว  แนวการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ  ความรูใน

การเลนเกม บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือ

ไทย  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารใน

กองลูกเสอืสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุม

นายหมู  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ  พิธีการลูกเสือ-เนตรนาร ี 

การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอืสามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลูกเสอื   
 

Core context of scouting, background of scouting, activities of World 

Organization of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, 

disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of 

the unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, 

camping, Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit 

leaders on duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports 

of Scout activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 



47 

 

  

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน        2(1-2-3) 

(Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ  จุดมุงหมาย  วิธีการรูจักลูกเสือสามัญรุน

ใหญและธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  

วินัย ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ที่ประชุมนายหมู  การประชุมภายใน

หมูและกองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือ

สามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ขอบเขตของกิจกรรมและ

กิจกรรมสามัญ บทบาท การทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน  เงื่อนลูกเสอืสามัญรุน

ใหญ   ภูมิหลังของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การ

อนุรักษ  การประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐม

พยาบาล  การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ  การวางแผนจัดทํา

กําหนดการฝกอบรมและการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งท่ี 2 (การทดสอบ

มรรถภาพ)  

Core context of scouting,  objectives of scouting, understanding of Senior 

Boy Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy 

Scout Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, 

marching, recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, 

Proficiency Badges for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, 

roles and corporation with other people and communities, Knot making and their 

uses for Senior Boy Scout, background of Thai and World Organization of the Scout 

Movement, maps, compasses, environment, conservation,  1st Senior Boy Scout 

patrol assembly (night activity), First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, 

schedules for Senior Boy Scout training and 2nd  Senior Boy Scout patrol 

assembly (efficiency test) 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น  2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรียนรู และภูมิปญญา

ทองถิ่น ประเภทของแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพื้นฐานเพ่ือการ

เรียนรูองคความรู ทักษะในการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากร

การเรยีนรู  บทบาทของภูมิปญญาท่ีมีตอการถายทอดความรู   จุดมุงหมายระบบ

เนื้อหาและกระบวนการเรยีนรูของภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 

Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom, 

categories of important learning resources in local community, basic structures for 

learning, knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning 

resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents 

and learning process of local wisdoms applying to education 

 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ       2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ

ทางสตปิญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับ  การพัฒนาทกัษะ

การคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย  การ

คิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคดิอยางมวิีจารณญาณ  การคดิไตรตรอง การคิด

รเิริ่มสรางสรรคและจนิตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร การนาํเสนอ

ความคดิและแผนผังความคดิ  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ  การ

วางแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ

การคิด 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for 

developing intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing 

logical thinking skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent 

thinking, analytical thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative 

thinking and imaginative, thinking in accordance with scientific process, thinking and 

mind mapping presentations, strengthening development of thinking skills, designs 

and lesson plans for learning management of thinking skill development, thinking 

skill criteria and assessment  

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา     2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

บทบาทของกจิกรรมยามวางในประเทศไทย  ความสําคัญของการกีฬา

และกจิกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกฬีาและกจิกรรมยามวาง

พ้ืนบานของไทยท่ีมีตอการดํารงชีวิต  หลักเกณฑการจัดกิจกรรมยามวาง แนวโนม

ของกจิกรรมยามวางในปจจุบัน  การสงเสริมและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางใน

โรงเรยีน 

Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of 

sports and leisure time activity on local community, influence of sports and local 

leisure activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, 

trends of leisure activities in the present, supporting development of leisure 

activity in school 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคน

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน    

Local educational structure, roles of people and local organization, local 

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing 

members of localities, organizations and environment  

1013504    การศกึษาทางเลือก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

แนวคดิของการศกึษาตลอดชวีติ  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ  การศกึษาตาม

อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis 

of formal and non-formal educational systems, informal education, administration 

and service of non-formal education, informal education according to National 

Education Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and 

informal education and trends of alternative education in Thailand 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

กระบวนการจดัสัมมนา  วเิคราะหบรบิท  ประเดน็ปญหา  ความเคลื่อนไหว

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบ

การศกึษา  การจดัการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวชิาชพีครท้ัูงอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุม 

สัมมนาในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยน   ความคดิเห็นในวิชาชพีของตนเอง   

Seminar process, context analysis, controversial issues, educational 

movement, educational transformation affecting on educational system, educational 

management, educational quality, curriculum, learning and teaching, development 

of teaching profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, 

seminar for brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  

1022302  การสอนซอมเสรมิ                2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

ความหมาย   ขอบเขต   ความมุงหมาย   ความสําคัญของการสอนซอม

เสรมิหลักการ  แนวคดิทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอน

ซอมเสรมิเด็กที่มีขอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิ

คุณลักษณะท่ีดขีองครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational 

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for 

special need children, innovation and technology for remedial teaching, desired 

characteristics of remedial teachers, practice of remedial teaching 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน             2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้น

เรียนที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา  แนวคิด  หลักการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  

เทคนคิการปรับพฤตกิรรมนักเรยีนท่ีมปีญหาเพ่ือการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  

Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom 

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles of 

teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลกัสตูร 

ลักษณะของผูนําและผูตาม  วิถทีางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบรหิาร

กจิกรรมรวมหลกัสตูร  การประเมินผลกจิกรรมรวมหลกัสูตร  การเลอืกจัดโครงการ

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, 

characteristics of leaders and followers, democratic ways, methods of provision 

and administration of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in 

accordance with Co-Curriculum Activity 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลักสูตร                            

การประเมินผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ   

จุดมุงหมาย  โครงสรางของหลักสูตร  การจัดประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ี 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

สอดคลองกับหลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 

กับทองถิ่น  การฝกปฏิบัตกิารพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น 

         General information of curriculum, curriculum making and developing  

processes, curriculum evaluation, background and significance of curriculum,  

principles, aims and curriculum structure, provision of experiences, activities  

corresponding with curriculum, principles, processes  and practices of curriculum  

development in accordance with locality 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน  ทักษะ

การนําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  

การเลาเรื่องการเสริมแรง  การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา  การ

อธิบายยกตัวอยาง  การสรุปบทเรยีน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การ

สอนรายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ  เทคนิคการ

สอแบบมสีวนรวม  เทคนคิการสอนโดยใชกระบวนการคดิ  เปนตน 

Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching, 

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, 

storytelling, reinforced practice, using speech and manner, blackboard using, 

explanation, exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group 

teaching, individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on 

co-operative learning and thinking process  
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1023302  การนเิทศการศกึษา              2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนิเทศการศึกษา 

บทบาทของผูบริหารตอการนิเทศการศึกษา  หลักการและเทคนิควิธีการนิเทศ

การศกึษาการพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน การนเิทศภายใน 

Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision, 

roles of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning 

development, supervising on teaching, intra-supervision  

1024608 ทักษะการสอนสําหรับครวูทิยาศาสตร                   3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Science Teachers) 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร  ทักษะท่ีสาํคัญและจําเปน

สําหรับครูวิทยาศาสตร  ความสาํคัญของทักษะสาํหรับครูวทิยาศาสตร  ฝกทักษะ

การจัดกจิกรรมโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร  กจิกรรมทางวิทยาศาสตร  เชงิ

เทคโนโลยี   โครงงานวิทยาศาสตร  การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร

การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใช

คอมพิวเตอรพ้ืนฐานทักษะอื่น ๆ  ที่จําเปนการประเมินทกัษะและแนวทางพัฒนาทักษะ

สําหรับครูวทิยาศาสตร  
 

Qualification of Science teachers, essential and needed skills for 

Science teachers, significance of teaching skills for Science teachers  the teachers, 

practice of activity provision employing Science teachers processes, technological  

Science teachers activities, Science projects, design and creation of Science teachers 

teaching media, Science camps, formation and usage of tests, basic computer 

skills, and other important skills, assessment and method of teaching skill  

development for Science teachers  
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1024609 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาวทิยาศาสตร                   2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in Science) 

วเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานของการจัดหลักสูตรและจัดการเรยีนรู

วิชาวิทยาศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม  วิเคราะหหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร  

ศาสนาและวัฒนธรรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรียนรู วิชา

วทิยาศาสตร สื่อการเรยีนรู  การประเมินผลการเรียนรูในวิชาวทิยาศาสตร ศาสนา  

และวัฒนธรรมการจัดทําหลกัสตูรรายวชิาและแผนการจัดการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตร  

ศาสนาและวัฒนธรรม   

Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and Science, 

religion and culture subject group, curriculum analysis for Science, religion and 

culture subject group, methods of provision for learning processes, learning media, 

learning assessments for Science, religion, and culture  subject group, curriculum 

preparation and learning management plan for the subject 

1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา      2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

ความสําคัญของสื่อมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา  หลักการ  วธิีการใช

วทิยุกระจายเสียง  วิทยุ  โทรทัศน  สิ่งพิมพ  หนังสือพิมพ  ภาพยนตร  เครือขาย

ขอมูลสากล   การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับ

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู 

Importance of mass media upon education management, Principles and 

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, 

movie, and international information network. Information and communication in 

various types concerning education, Use and selection of media beneficial to 

learning process, Information analysis for educational purposes 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน                       2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอน  การวเิคราะห

บทเรยีน  เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อท่ีเหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการ

พัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและ

การประเมินผลสื่อการเรยีนการสอน 

 Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis 

for media construction. Appropriate types of media, media production, and use of 

media. Development of specific media according to student’s level. Economical 

media production. Instructional media evaluation.  

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

แนวคดิใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษา

ตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใช

อินเทอรเนต็ในการสบืคน  การตดิตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนา

เว็บไซดเพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสาํหรับ

การศกึษาทางไกล 

New concept in Mass Education. Informal education. Education management 

through various types of telecommunications. Information search on the internet. 

Communication through IT technology. Website development for educational 

purposes. Digital data upload and download for distance learning.  
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

บทบาท  ความสําคัญ ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียน

ดานการปฏิบัต ิ การสรางเครื่องมือวัด  การประเมนิผลการเรียนการสอนดานการ

ปฏิบัตแิละการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification 

and development of performance evaluation measuring tool. 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขยีนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รูปแบบและกระบวนการ

ประเมินโครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility 

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project 

monitoring and control. 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท ขอบขาย

ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการ

สรางแบบทดสอบวัด  ความถนดัทางการเรยีน 

Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages   

of aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test  

construction. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

ความหมาย  ความสาํคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี

พัฒนาการ  การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลกิภาพ

ของวัยเด็ก  ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 

Definition and importance of childhood. Child development. Theory of 

development and its application to promote child growth. Factors influencing child 

personality. Child problems and the solutions. 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ 

กระบวน  เทคนคิการสรางมนุษยสัมพนัธสาํหรับครู  บทบาทของครูในการเสรมิสราง

มนุษยสัมพันธ  ในโรงเรยีนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  เนนการ

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพ่ือเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธ 

ภาพแหงการชวยเหลอืนกัเรยีน 

Definition and importance of human relations for teachers. Principles, 

factors, and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding 

human relations in school and community. Human relations assessment for 

teachers, focusing on the practice of human relations skills, in order to promote 

proper learning environment along with well relationship on the basis of student 

facilitation.   
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท  ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลกัษณะ

เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค  เทคนิคและทักษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิดสราง 

สรรคบทบาทของพอ แม  ครอบครัว กับการสงเสริมความคิดสรางสรรคการจดั

กจิกรรมเพื่อพัฒนา และการประเมินความคดิสรางสรรค 

Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters 

of creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development 

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking. 

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเดก็วัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน  ปจจัยที่สงผล

ตอพัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครกูับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรยีน 

การจดับรกิาร  แนะแนวเพื่อปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

Theories concerning adolescence growth and developments as well as 

the relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence 

student guidance. Preparation for preventive guidance together with the 

solutions for adolescence, aiming to meet their needs including education, career, 

and personal society. Models of adolescence ability and potential development 

through guidance approaches.  
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1053502         จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะ

แนว  บรหิารแนะแนวท่ีจัดข้ึนในสถานศกึษา  การบริหารงาน  การประเมินผลการ

จัดบรกิารแนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสําเร็จของ

การแนะแนวการใชกระบวนการ  แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศกัยภาพของ

ผูเรยีน 

Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. 

Guidance administration in school. Management and assessment of guidance 

service. Teachers’ qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in 

guidance. Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential 

development.  
 

1053603 เครือ่งมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมอื

และเทคนคิการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ท้ังท่ีเปน

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช

การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques. 

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types. 

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and 

techniques.  
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1061101        หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

         (Principles of Educational Administration) 

ความหมาย  การบริหารการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ 

บรหิารการศกึษา  กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจัดระบบ

ภายในหนวยงานทางการศกึษา  มนุษยสัมพันธในการบรหิาร  ภาวะผูนาํกับการบรหิาร 

การประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลกัสูตร 

ปญหาตาง ๆ และวธีิการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 

Educational administration, definition, concepts, fundamental theories, 

educational administration process, educational administration scheme, internal 

management of educational organization, and human relations in administration. 

Leadership in administration. Public relations in educational organization. 

Supervision. Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s 

educational administration.  

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

  (Education Leaders Behavior) 

หนาท่ี  ลักษณะของผูนาํ อันไดแก  แนวความคดิเกี่ยวกบับทบาทของผูนาํใน

โรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนาํเกี่ยวกับงานบริหาร

การศกึษา  มนุษยสัมพันธของผูนาํ  ความคิดรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิด

ใหม ๆ ทางการศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 
 

Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles, 

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills, 

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially 

educational administration. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบรหิาร  บทบาท  หนาที่ 

คุณธรรมความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสาํหรับผูบรหิาร   ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม

สําหรับผูบรหิาร  การสงเสรมิ  และพัฒนาคณุธรรม คานยิมในการทํางาน  ผลการศกึษา

เกี่ยวของกับคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร 
 

          Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics.  

Promotion and development for ethics and values in working. Research results  

regarding administrators’ ethics. 
  

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม     3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

แนวคดิ  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  วิวัฒนาการ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย 

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและ

รูปแบบการเรยีนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศกึษา

แบบเรยีนรวม  เทคนคิการสอน  การวิเคราะหงาน  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

ปญหาของเด็กท่ีมีความตองการพเิศษในชัน้เรยีนรวม  ลักษณะและสาเหตุ วิธกีารจัดการ  

การปองกันพฤตกิรรมท่ีเปนปญหา  หลักการเสรมิแรง  การลงโทษเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ  การจัดการพฤติกรรม  การบริการสนับสนุนบุคลากรหรืออุปกรณเครื่องชวย

พิเศษและสามารถนําไปประยุกตใชได 

          Concepts theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans  

relating to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs  

children, adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work 

analysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, characteristics, 

causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention, reinforced 

practice, special need children punishments, behavior management, staff service and  
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special applicable equipment. 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ) 

 

                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที่หลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรยีนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมอืวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการ 

วิจัยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม 

พัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test  

marking and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
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รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                                     หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ) 

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                                         6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงชัน้และสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ   โดยมีการ 

ศึกษาสังเกต การบรหิารจัดการช้ันเรยีน  การวัดและประเมนิผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และปฏบัิติ 

งานในหนาท่ีครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ช่ัวโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูท่ีปฏิบัตหินาท่ีสอนในสถานศกึษาอยูในขณะน้ัน 

  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชานี้ โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบที่แสดงใหเห็นการจัดการเรยีน 

การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาที่ครู 

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 
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จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

2.2 กลุมวชิาเอก 

2.2.1 วชิาเอกวทิยาศาสตร 

4000112         ประวัติและธรรมชาติของวทิยาศาสตร                             2(2-0-4) 

                     (History and Nature of Science)  

ความหมายและประวตัคิวามเปนมาของวิทยาศาสตรยุคตาง ๆ ทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร  นักวิทยาศาสตรคนสาํคัญในแตละยุคสมัย 

The meaning and history of science and modern. Science process skills. 

Scientists in each period 

4003901       วธิวีจิัยวทิยาศาสตร                                                        3(2-2-5) 

             (Research in Science) 

ความรูพ้ืนฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร  วางแผนและการทําโครงการวิจัย 

แกปญหาในทองถิ่น  อยางนอย 1 โครงการ  โดยใชสถติิวิเคราะหผล  การทดลอง

หรือการคนควา  รวมท้ังวิธีการเขียนรายงานอยางมีระเบียบ และการเผยแพร 

 Introduction to scientific research. Plan and write research projects for 

local solutions to least one project by using statistical analysis , experiment and 

research including to writing report with scientific process. Published. 

4003903     สัมมนาวทิยาศาสตร                                                      2(1-2-3) 

             (Seminar in Science) 

ความหมาย  ขอบขายและรูปแบบของการสัมมนาทางวิทยาศาสตร ตลอดจน 

คนควาวิทยาการ  ความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความสนใจและ

นํามาอภิปรายตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  พรอมท้ังฝกเขียนโครงการ 

Definition, scope and  form of scientific seminars. Search in academic, 

advances in science and technology and discuss on topic of interest using 

principle, process and scientific knowledge. Practice writing scientific article. 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

4011305        ฟสกิส  1                                                                      3(3-0-6) 

          (Physics 1) 

การวัดความแมนยําและความเท่ียงตรงในการวดั  หนวย  ปรมิาณ สเกลาร 

และเวกเตอร  ตําแหนงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  กฎการเคลื่อนท่ีของนวิตนั  งาน

กําลัง  พลังงาน  กฎการอนรัุกษของพลงังานและโมเมนตัม  ความยืดหยุนของวัตถ ุ 

คลื่นกล  ปรากฏการณทางความรอน  หลักการเบื้องตนทางอุณหพลศาสตร  การ

ขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ  และการถายเทความรอน 

Error and significant of measurement. Unit and Physical quantity. 

Scalar and vector quantity. Position, displacement, velocity ,acceleration 

of motion. Newton’s law. Work, energy, conservation of energy and Work-

energy relation. Momentum and conservation of Momentum. Physical properties 

of material, gas, liquid and Solid. Heat, heat transfer and Thermodynamics 

principle. 

4011306 ฟสิกส  2                                                                   3(3-0-6) 

                   (Physics  2) 

 ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  กฎของเกาส  ศักยไฟฟา  

ความจุไฟฟา  กระแสไฟฟา  กฎของโอหม  กฎของเคอรชอพฟ  แรงของรอเรนซ 

สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟา   แรง เคลื ่อนไฟฟา เหนี ่ยวนําสาร

แมเหล็ก  การแกวงกวัดของสนามไฟฟา  แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา  ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ  โครงสรางอะตอม  กัมมันตภาพรังส ี

นวิเคลยีสและการสลายนวิเคลยีส 

Charge, coulomb’s law, electric field, gauss’s law, voltage, capacitance, 

electicity, ohm’s law, Kirchhoff current law, lorenze force, magnetic induction, 

Induced emf, ferromagnetic, measurement of electromagnetic oscillation, optics, 

spectrum of electromagnetic wave, special relativity, atomic structure, Radioactivity, 

nucleus, nuclear reaction. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4011601        ปฏบิัติการฟสิกส 1                                                         1(0-3-3)  

                   (Physics Laboratory 1)  

ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเนื้อหาวชิาฟสกิส 1 ไมนอยกวา 8 ปฏบัิตกิาร  โดยทําการ

ทดลองในเนื้อหาตอไปนี้  การวัดและคาคลาดเคลื่อนจากการวัด  การตกอิสระ  การ

เคลื่อนที่แบบฮารโมนิคอยางงาย  การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไตล  มอคูลัสของยัง

สัมประสทิธ์ิการขยายตัวเชงิเสนของโลหะ  ความจุความรอนของสสาร  ความรอน

แฝงของไอน้ําเดอืด 

Experimentation related to physics 1 course at least eight experiment. In 

following experiment. Error and significant measurement, free fall, simple harmonics 

motion, projectile motion, young’s modulus, linear expansion of metal material, 

Heat capacity, latent heat. 

4011602         ปฏบิัติการฟสกิส 2                                                       1(0-3-3) 

                     (Physics Laboratory 2) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ โดยทํา

การทดลองในเรื ่องตอไปนี้  เชน  ออสซิลโลสโคป  กฎของโอหม  มัลติมิเตอร 

วีทสโตนบริดจ สนามไฟฟาแทนเจนกัลปวานอมิเตอร  เครื่องชั่งกระแส  วงจรไฟฟา

กระแสสลับ  การสั่นพอง  การแทรกสอดและการเบ่ียงเบนแสงกัมมันตรังสี  การอัด

และการคายประจุ  เปนตน 

Experimentation related to physics 2 course at least ten experiment. In 

following experiment. Oscilloscope, multimeter, ohm’ s law, Wheatston bridge, 

electromagnetic field, tangent galvanometers meter, current balance, RLC 

alternative circuit, LC resonance, diffraction of light, measurement radioactivity, 

Compression and discharge  
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4021105   เคม ี 1                                                                         3(3-0-6) 

                    (Chemistry 1) 

มวลสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องตน        

สมบัติตาง ๆ ของแกส  ของแข็ง  ของเหลว  สารละลาย อุณหพลศาสตร 

(Thermodynamics) และจลนพลศาสตร (Kinetics) 

Stoichiometry, atomic structure, periodic table, general concepts of 

chemical bonds, gases, solids, liquids, solutions, thermo chemistry and   

chemical kinetics. 

4021106        ปฏบิัติการเคม ี1                                                             1(0-3-3) 

                   (Chemistry Laboratory 1)              

ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเทคนคิเบ้ืองตนและหลักปฏิบัตท่ัิวไปในการปฏิบัตกิารเคมี 

การจัดสารเคม ี เกรดของสารและการใชสารเคมี  ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

เคมี  เทคนคิการใชเครื่องมือพ้ืนฐานใหถูกตอง  เทคนคิการเตรยีมสารละลายเบ้ืองตน 

ศกึษาสมบัตขิองธาตุ  กฎของแกส  อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร 

Experimentations related to basic techniques and general practices of 

chemistry laboratory, waste management, chemicals grades and usages, safety 

in chemistry laboratory, techniques in operations of basic instruments, preparations  

of solutions, elemental properties, the gas laws, thermo chemistry and chemical 

kinetics. 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4022102      เคม ี2                                                                          3(3-0-6) 

(Chemistry 2 )                              

สมดุลเคมี  สมดุลไอออนในน้ํา  กรด  เบส  เกลอื  บัฟเฟอร  เคมีไฟฟา  เคมี

อินทรยีเบ้ืองตน  เคมนีวิเคลยีรเบ้ืองตน  เคมีสิ่งแวดลอม 

Chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solutions, acids, 

bases, salts, buffered solutions, electrochemistry, basic organic chemistry, basic 

nuclear chemistry and environmental chemistry. 
 

4022103 ปฏบิัตกิารเคม ี 2                                                           1(0-3-3)                   

                    (Chemistry Laboratory 2)                   

การทดลองเกี่ยวกับสมดุลเคมี pH คาคงตัวของการแตกตัวของกรดและ

เบสปฏิกริยิาและเบส  เคมีไฟฟา  เคมอิีนทรยีเบื้องตน  เชน  การหาจุดหลอมเหลว 

จุดเดอืด  การตกผลกึ  ความแตกตางระหวางสารอินทรยีกับสารอนนิทรยี  เคมี

สิ่งแวดลอม  เชน  การหาปรมิาณออกซเิจนท่ีละลายในน้ํา (DO) 

Experimentations related to chemical equilibrium, pH, acid dissociation constant 

and basic dissociation constant, reactions of acids and bases, electrochemistry, basic 

techniques in organic chemistry (e.g., melting point  determinations, boiling point 

determinations and crystallization), the differences of organic and inorganic compounds, 

environmental chemistry (e.g., determination of dissolved oxygen (DO) in water). 

environmental chemistry (e.g., determination of dissolved oxygen (DO) in water). 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4031101 ชีววทิยา 1                 3(3-0-6) 

  (Biology 1) 

หลักชวีวทิยาพ้ืนฐาน  สารประกอบทางเคมีในสิ่งมชีวิีต สมบัตขิองสิ่งมีชวีติ 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชวิีต  เซลลและเนื้อเย่ือ  การสบืพันธุและการเจรญิเตบิโต  การ

จําแนกประเภทของสิ่งมีชวิีต 

Principle of biology, Chemistry compound in life, Property of life, Evolution 

of life, Cell and tissue, Reproduction and Growth, Classified of life. 

4031102 ชีววทิยา 2        3(3-0-6) 

  (Biology 2) 

เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร  เอนไซม  การสังเคราะหดวยแสง  การ

หายใจระดับเซลล  การขนสงและการคายน้ํา  สมดุลภายในเซลล  การทํางานของ

ระบบตาง ๆ พันธุศาสตร  พฤติกรรมและการปรับตัว  สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม 

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

Metabolism, Movement of solvent, Enzyme, Photo synthesis, Cellular 

respiration, Transport and transpiration, Balance of cell, Work of system, Genetics, 

Behavior and adaptation, Life and environment, Environmental resource 

management. 

4031103 ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 1       1(0-3-3) 

  (Biological Laboratory 1) 

ปฏิบัตกิารเรื่องคุณสมบัตขิองคารโบไฮเดรท  ลิพิด  โปรตนี  กรดนวิคลอีกิ 

วิตามิน  การใชกลองจุลทรรศน  เซลล  การแบงเซลล  เนื้อเย่ือ  การสบืพันธุของ

สิ่งมีชวีติ  การเจรญิเตบิโต  และการจําแนกประเภทสิง่มชีวิีต 

Property of carbohydrate, Lipid, Protein, Nucleic acid, Vitamin, How to use 

micro scope, cell, Cell division, Tissue, Reproductive, Growth and Classified of life. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4031104 ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 2                      1(0-3-3) 

  (Biological Laboratory 2) 

ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร  เชน การแพร  ออสโมซีส  เอนไซม 

การสงัเคราะหดวยแสง  การหายใจ  การขนสง การคายน้ํา  การทาํงานของระบบ

ตาง ๆ เชน ระบบกลามเนื้อ  ระบบหมุนเวยีนเลอืด  ระบบประสาท  ฮอรโมนสัตว 

ฮอรโมนพืชพันธุศาสตร  พฤตกิรรม  การปรับตัว  ระบบนเิวศ การจัดการทรัพยากร

และสิง่แวดลอม 

Movement of solvent such as diffusion Osmosis, Enzyme, Photo synthesis, 

Respiration, Transport,  Transpiration, Work of system such as Muscular system 

Cardiovascular system Nervous system, Animal hormones, Plant hormones, Genetics, 

Behavior, Adaptation, Ecosystem, Environmental resource management. 

4042101 ดาราศาสตรและอวกาศ                                               2(1-2-3) 

 (Astronomy and Space) 

ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการท่ีจะนาํไปสูความเขาใจลักษณะ

บางประการของวัตถุทองฟา  ระบบพกิัดทางดาราศาสตร  ทรงกลมทองฟา  ระบบ

สุรยิะ  ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร  ศกึษาลักษณะและปรากฏการณตาง ๆ ของ

วัตถุในทองฟาเริ่มตัง้แตวัตถุทองฟาท่ีอยูใกลทีสุ่ด  ไปยังจุดทีก่วางไกลท่ีสดุจากโลก

ถงึเอกภพ  ยานอวกาศกบัความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน 

Light and star, astronomy coordination system, celestial sphere, solar 

system, telescope, sky phenomena, spacecraft and advanced in astronomy today. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4052105 ธรณีวทิยาเบือ้งตน                                                       2(1-2-3) 

 (Basic Geology)           

ความหมาย  ประวัติและขอบเขตของธรณวิีทยา  รูปราง  ขนาด  การเคลื่อนไหว

โครงสราง  สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก  คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและ

ทางเคมี  การแยกหมูแร  การแพรกระจาย  และการใชประโยชนจากแร  คุณสมบัตแิละ

ลักษณะของหนิตาง ๆ บนผวิโลก  วัฏจักรการเกดิ  การแพรกระจาย และประโยชนของ

หนิแตละชนดิ  ยุคประวัตทิางธรณวีทิยาโดยสังเขปและเชื้อเพลงิธรรมชาต ิ

Meaning, history and scope of geological. Structure, size, and motion of 

earth’s crust. Chemical and earth’s component. Physical properties and Chemical 

properties of mineral. Group of mineral. Spread and utilization of minerals. Feature 

and characteristics of rock. Rock cycle. Spread and utilization of rock. A brief period 

of geological history. Fuels. 

4052301 อุตุนยิมวทิยาเบื้องตน              2(1-2-3) 

  (Basic Meteorology) 

ความหมายของบรรยากาศของโลก องคประกอบและสมบัติของบรรยากาศ 

สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ  การอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน  การ

พยากรณอากาศ  การศกึษาวิทยาศาสตรเบ้ืองตน  การศกึษาภูมิอากาศของไทย 

Earth’s atmosphere. Composition and properties of atmosphere. Cause 

and effect changes in the weather. Introduction to Meteorological. Weather for 

cast. Study in thai weather. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

4053101 วทิยาศาสตรเก่ียวกับโลก     2(2-0-4) 

  (Earth Science) 

วิวัฒนาการการเกดิโลก  การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของโลกจากสภาวะ

ผลกระทบตาง ๆ ท้ังทางกายภาพและชวีภาพ 

Earth evolution. Physical and Biological effect  changes in earth. 

4061101 พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม             3(2-2-5) 

  (Environmental Science Foundation) 

ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม  สมดุลในธรรมชาติ  ปญหามลพิษ

ทางสิ่งแวดลอมกับการแกไขและปองกัน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ปญหาสิ่งแวดลอม

ตาง ๆ โดยท่ัวไป  และเนนปญหาสิ่งแวดลอมในแตละภาคท่ีกําลังประสบอยูในสภาวะ

ปจจุบันการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาต ิ การศกึษาความสัมพันธในระบบสิง่แวดลอม 

Definition and boundary of environment, Natural balance, Pollution protection 

and adaptation, Economic growth, Environmental problems at present, Conservation 

of natural resource, Study of environmental system. 

4091612        คณิตศาสตรสําหรับครวูทิยาศาสตร                                 2(2-0-4) 

                   (Mathematics for Science Teachers) 

อนุกรมไมรูจบ  เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอร  เมทรกิซ  จํานวน

เชงิซอนและการวิเคราะหจํานวนเชงิซอนเบ้ืองตน 

infinite series, Vector and vector analysis, Matrix, Complex number and 

principle of complex number analysis. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4003202 การผลิตส่ือและนวัตกรรมการสอนวทิยาศาสตร                   3(2-2-5)  

                    (Construction of Science in Striation Materials and Innovation) 

ปฏิบัติ  หลักการออกแบบอุปกรณเพ่ือการสอน การทดลอง การสาธิตการ

ผลิตอุปกรณทดแทน  การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณโสตทัศน

ศึกษา  เชน  การทําสไลดเพ่ือใชกับกลองจุลทรรศน  การเก็บและรักษาตัวอยางทาง

ชวีวิทยา การผลตินวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร 

Media material and Innovation design principle for teaching. Apparatus 

and demonstration production. Replacement and Selection tool and material. 

Media production such as slide, collection and preservation of biological samples. 

Production of innovation for  science teaching. 

4022203        เคมอีนนิทรยี                                                                 3(2-2-5)      

                   (Inorganic Chemistry) 

การเกดิสารประกอบไอออนิก  วัฏจักรบอรนฮาเบอร  พลังงานแลตทิซและ

ผลกึของสารประกอบไอออนกิ  ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต  รูปรางโมเลกุล  สมบัติและ

สารประกอบของธาตุในหมูตาง ๆ โลหะ  โลหะผสม  สารกึ่งตัวนํา เคมขีองสารอนนิท

รยีในตัวทําละลายท่ีเปนน้ําและท่ีไมใชน้ํา 

Formation of ionic compounds, Born-Haber cycle, ionic crystals and lattice 

energy, covalent bond, molecular shapes, periodic table and properties of compounds, 

metals, alloys, semiconductors,  chemistry of inorganic compounds in aqueous and 

non- aqueous solutions. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4022310 เคมอีนิทรยี                                                                 3(3-0-6)      

(Organic Chemistry )                                 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมอีินทรีย  ไฮบริไดเซซันของคารบอนพันธะใน

สารประกอบอินทรีย  การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย  สเตอริ-โอเคมี ชนิด

และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สมบัติทางกายภาพ การเตรียมปฏิกิริยา

ของสารประกอบไฮโดรคารบอนด  สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบ

อินทรียท่ีมีหมูฟงกชั่น ชนิดตาง ๆ เชน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮ    

คีโตน กรดคารบอกซลิกิและ อนุพันธและอะมีน การเกดิพอลเิมอร 

Basic organic chemistry, hybridization of atomic orbitals of carbon atoms 

in organic compounds, nomenclature of organic compounds, stereochemistry, 

classifications and mechanisms of reactions in organic chemistry, physical properties 

and preparations of hydrocarbon compounds, aromatic compounds, alcohols, 

ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs derivatives, amines and  

an introduction to polymer. 

4034201 การเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่พืช                        3(2-2-5) 

  (Plant Tissue Culture) 

การศกึษาเทคนคิและวิธกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยใชอาหารสงัเคราะห

และฮอรโมนในสภาวะปลอดเชื้อ  การนาํเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชไปใชใน

การขยายพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช การเก็บรักษา 

Study for technical tissue culture by synthetic media and hormone in 

aseptic condition, Technical tissue culture for plant propagation, Plant Breeding, 

Plant preservation. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4034502 เทคนคิทางชีววทิยา       3(2-2-5) 

  (Bio-technique) 

การใชเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา  การเก็บตัวอยาง

พันธุพืชและพันธุสัตว  การอัดแหง  การดอง  การสตาฟสัตว  การทําสไลดชั่วคราว

และสไลดถาวร การถายรูปผานกลองจุลทรรศน 

Technical in biology laboratory, Collecting samples of animals and plants, 

Herbarium, Taxidermy, Permanent and temporary slide, Shots with a microscope. 

4044203 ดาราศาสตรและปฏบิัติการ                                            3(2-2-5) 

 (Astronomy and Laboratory) 

ระบบสุริยะ  กฎเคปเลอร  ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกต

ทองฟา  ดาวฤกษ  กลุมแกส  เนบูลา  ดาราจักร  ควาซาร  คลื่นวิทยุ  อุปกรณ

ทางดาราศาสตร  วิเคราะหเกี่ยวกับระยะทาง มวล  โชติมาตรของดาวฤกษ  ภาวะ

ความเปนไปและการคงอยูของดาวฤกษ  ฟสิกสของดวงดาว และดาราจักรโดยให

อธบิายและคํานวณดวยกฎเกณฑและทฤษฎีฟสกิส  ปฏิบัตกิารเพ่ือศกึษาการกําหนด

ตําแหนงของดวงดาวในทองฟา 

Solar system, Kepler's laws of planetary motion, Satellite, Technical for 

sky observation, Fixed star , Group of gas, Nebular, Galaxy, Quasar, Radio wave, 

Equipment of astronomy, Distance analysis, mass, Magnitude of fixed star, Living 

of fixed star, Physic of star, Location of star 

4053303 อุตุนยิมวทิยาและปฏบิัติการ              3(2-2-5) 

  (Meteorology and Laboratory ) 

คุณลักษณะของบรรยากาศชั้นตาง ๆ กิจกรรมของลมฟาอากาศเกี่ยวกับการ

ดูดกลนืรังสจีากดวงอาทิตย  การทะลวงผาน  การแลกเปลี่ยนความรอนในบรรยากาศ 

และผลท่ีทําใหยานตาง ๆ แตกตางกันในด านความชื ้น อุณหภูมิ และความดัน 

กิจกรรมเชิงคอริออลิส ของมวลอากาศ ลมฟาอากาศประจําถิ่น การสํารวจอากาศ 
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ขอมูลทางอุต ุน ิยมวิทยาสําหรับการเกษตร การชลประทาน การคมนาคม การ

อุตสาหกรรม  และความม่ันคงทางเศรษฐกจิของสังคมไทย ปฏิบัตกิารทางอุตุนยิมวิทยา 

รหัสวิชา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

Atmosphere property, Sun’s ray absorption, Penetration of sun’s ray, 

Heat changing in atmosphere, Local weather, Atmosphere survey, Meteorology 

information for agriculture irrigation transportation industry and Economic security 

of Thai social, Laboratory of meteorology 

4054103 ธรณีวทิยาและปฏบิัติการ                                               3(2-2-5) 

 (Geology and Laboratory) 

สมบัติท่ัวไปและการกอเกิดโลก ลักษณะภายในและกิจกรรมของเปลือกโลก

ในวาระตาง ๆ การกรอนทําลายของลมฟาอากาศ การสลายตัว การสะสมตัว การ

ตกตะกอน การระเหย ภาวะแหงแลง การแปรสภาพของดิน หิน แร และทรัพยากร 

ธรรมชาติ   ลักษณะและเหตุการณตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทยและขอมูลเกี่ยวกับ

ธรณีวิทยาโลก สภาพความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจ การชลประทาน การเกษตร 

อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และความม่ันคงของชาต ิปฏิบัตกิารทางธรณวิีทยา 

Property and origin of earth, Type and activity of earth crust, Weather 

erosion, Decay, Accumulate, Precipitation, Evaporation, Dry, Soil rock mineral and 

natural resource transform, Thai geology and  international , Plentifully of economic 

irrigation agriculture industry culture and safety of Nation, Laboratory of geology. 

4123608  โปรแกรมประยุกตดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร   3(2-2-5)  

  (Programming Application for Science and Mathematics)  

 ฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับและ

อนุกรม  การจัดหมู  การจัดลําดับ  ความนาจะเปน  ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชั่น การแก

สมการ  เวกเตอร  ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบ้ืองตน 

ศกึษาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

Programming in science and mathematic. Such as order, series, grouping, 

probability, binomial theorem, function, solving equations, vectors, velocity, 
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acceleration, analytic geometry, and Introduction to calculus. Study in Application 

program for science and mathematics. 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

    2.2.2  วชิาการสอนวทิยาศาสตร 
 

1024302 ทักษะและเทคนคิการสอนวทิยาศาสตร             3(2-2-5) 

  (Teaching Skills and Techniques of Science Teaching) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครวิูทยาศาสตร  ทักษะและเทคนคิท่ีสาํคัญ

และจําเปนสาํหรับครูวิทยาศาสตร ความสาํคัญของทักษะและเทคนิคสาํหรับครู

วทิยาศาสตร  ฝกทักษะและเทคนคิการจัดกจิกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

กจิกรรมทางวิทยาศาสตร  เชงิเทคโนโลยี   โครงงานวิทยาศาสตร  การออกแบบและ

การสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตรการจัดกจิกรรมคายวทิยาศาสตร การสรางขอสอบ

และการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทักษะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนการประเมิน

ทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะและเทคนคิสาํหรับครูวทิยาศาสตร 
 

Qualification of Science teachers, essential and needed skills and 

technique for Science teachers, significance of teaching skills and technique for 

Science teachers  the teachers, practice of activity provision employing Science 

teachers processes, technological  Science teachers activities, Science projects, 

design and creation of Science teachers teaching media, Science camps, formation 

and usage of tests, basic computer skills, and other important skills, assessment 

and method of teaching skill and technique development for Science teachers  
 

1032503 การสรางส่ือการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร              2(1-2-3) 

         (Science Instructional Media Construction)  

ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร  

การวิเคราะหบทเรยีน  เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสือ่ที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การ

ใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศกึษา   การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยา

และการประเมินผลสื่อการเรยีนการสอน 
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รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 Definition, types, and advantages of science instructional media 

construction. Lesson analysis for media construction. Appropriate types of media, 

media production, and use of media. Development of specific media according to 

student’s level. Economical media production. Instructional media evaluation.  

2.2.3  วชิาเลือก 

4000113 เทคโนโลยสีมัยใหม       2(2-0-4) 

  (Modern Technology) 

เทคโนโลยีสมัยใหม ท่ี มีการนํามาใชในชี วิตประจํา วัน และ มีผลดาน

เศรษฐศาสตร  เชน  เทคโนโลยชีวีภาพ  เทคโนโลยีวัสดุ  นาโนเทคโนโลย ีเปนตน 

Modern technology of life and economics such as biological technology, 

material technology, and nanotechnology. 

4021705 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห                                       3(3-0-6) 

                     (Natural and Synthetic Rubber)        

ประวัต ิ ชนดิของยางธรรมชาตแิละยางสังเคราะห  การทําสวนยาง การผลติ

ยางธรรมชาติ  น้ํายางสด  การทํายางแผน  ยางแทง  ยางเครป  น้ํายางขน  สมบัติ

ของยางธรรมชาติ  อิทธิพลท่ีมีผลตอสมบัติของยาง  การทดสอบยางแทง  การนํา

ยางธรรมชาตไิปใชในอุตสาหกรรม  การผสมสารเคมีในยางธรรมชาติ  การสังเคราะห

และสมบัตขิองยางสังเคราะหชนดิตาง ๆ ในตลาดการใชงานปจจุบัน 

Histories of natural and synthetic rubber, cultivation of Para rubber trees 

(Hevea Brasiliensis), productions of natural rubber, latex, rubber sheet, block 

rubber, crepe rubber, concentrated latex, properties of natural rubber, factors 

affecting properties of natural rubber, quality control of block rubber, industrial 

applications of natural rubber, mixing of chemicals in natural rubber, synthesis 

and properties of widely used synthetic rubbers. 
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