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หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education in General Science 

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทั่วไป) 
   ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (General Science) 
   B.Ed. (General Science) 
   

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนรูภาคใต การดําเนินงานทาง

การศึกษา และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาระบบการทํางาน โดยยึด
หลักความเสมอภาค ความถูกตอง ความชอบธรรม มุงผลิตบัณฑิตครูสาขาวิทยาศาสตร ที่มีความรู
ความสามารถทางวิทยาศาสตร ทั้งฟสิกส เคมี ชีววิทยา เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครูกําหนด 

4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร ของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มีจุดมุงหมายใหบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร   มีคุณสมบัติดังนี้ 
4.2.1 มีความรูวิชาเฉพาะดานตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 
4.2.2 เปนผูมีจิตวิทยาศาสตร 
4.2.3 มีทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร และสามารถใชทักษะกระบวนทาง

วิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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4.2.4 มีทักษะในการปฏิบัติการคนควา และวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 

4.2.5 สามารถใชระบบสารสนเทศและภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและใฝหาความรูให
ทันกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

4.2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และศรัทธาตอวิชาชีพครู 
4.2.7 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมและใชการวิจัยเปนฐานในการแกปญหาของทองถ่ินอยาง

เหมาะสม 
4.2.8 มีความสามารถการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู การวดัและการประเมินผล

การเรียนรู และทักษะการถายทอดความรู 
 

5. กําหนดการเปดสอน  
 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป   
 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  และใหเปนไปตามระเบียบหรือ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
6.2   มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครู

การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 
 

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา  
 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วาดวยการรับสมัครนักศึกษา 
  

8. ระบบการศึกษา  
ใชระบบภาคการศึกษาแบบทวิภาคตอปการศึกษา  ดังนี ้

 1.   ภาคการศกึษาปกติมเีวลาศึกษา ประมาณภาคเรยีนละ 15 สัปดาห 
 2.   การศึกษาภาคฤดูรอน ใหมีเวลาศึกษาประมาณภาคเรียนละ 6 สัปดาห 

  

9. ระยะเวลาการศึกษา 
9.1    ระยะเวลาการศึกษาเตม็เวลาตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 10 ภาคการศึกษาปกต ิและไมเกิน 

10 ปการศึกษา  
9.2   ระยะเวลาการศึกษาไมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 17 ภาคการศึกษา   และไมเกิน 

15  ปการศึกษา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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10. การลงทะเบียนเรียน  
ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยงานทะเบียนนักศึกษา 

ทั้งนี้ในภาคเรียนสุดทายของปที่สําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนใหอยูในดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการประจําหลักสูตร  

 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
ใหเปนไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
 

12. อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 

1 นายจํารัส   คงเรือง ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (การสอนชีววิทยา) 
วท.ม. (การสอนชีววิทยา) 

2 นางสุชา   ไอยราพงศ ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

3 นางเปรมใจ  เอื้ออังกูร ผูชวยศาสตราจารย ค.บ. เกียรตินยิมอันดับ 2 (การสอนเคมี) 
ค.ม.  (การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา) 

4 นางวาสนา  จนัทรัตน ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (เคมี) 
ศศ.ม. (การแนะแนว) 

5 นายเฉลิมชนม  วรรณทอง อาจารย กศ.บ.(วิทยาศาสตรฟสิกส) 
วท.ม.(การสอนฟสิกส) 

 

13. จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 2  30 30 30 30 
ช้ันปที่ 3    30 30 30 
ช้ันปที่ 4    30 30 
ช้ันปที่ 5     30 

รวม 30 60 90 120 150 
จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา     30 
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14. สถานที่และอุปกรณการสอน 
14.1 สถานที่ใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
14.2 อุปกรณการเรียนการสอนใชของคณะครุศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

15. แหลงเรียนรู 
 15.1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  

15.2 หองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
15.3 หองสมุดคณะครุศาสตร   

 15.4  แหลงเรยีนรูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
16. งบประมาณ  
 ใชงบประมาณแผนดิน งบประมาณบํารุงการศึกษา และงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
 
17.  หลักสูตร 
 17.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     164 หนวยกิต 
 17.2  โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย 
  17.2.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป       30  หนวยกิต 
    1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร         8  หนวยกิต 
    2) กลุมวิชามนุษยศาสตร           8  หนวยกิต 
    3) กลุมวิชาสังคมศาสตร            6  หนวยกิต 
    4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      8  หนวยกิต 
  17.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ       128 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาชพีครู          53  หนวยกิต 
    1.1) กลุมวิชาการศึกษา        33  หนวยกิต 
    1.2) กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชพี      10 หนวยกิต 
    1.3) สาระวิชาเลือกผูประกอบวิชาชีพครู          6 หนวยกิต 
    1.4) สาระเพิ่มเติมวิชาเรียนไมนอยกวา           4 หนวยกิต 
    2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน        75  หนวยกิต 
  17.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หนวยกิต 
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  17.3  รายวิชา 
  17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หนวยกิต 
    1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                         8 หนวยกิต 
     บังคับ 4 หนวยกิต 
      1500201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1            2(2-0-4) 
       1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1          2(2-0-4) 
         เลือก 4 หนวยกิต 
     1500202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2    2(2-0-4)  
     1500204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2    2(2-0-4)  
     1500209 ภาษาจนีเบื้องตน     2(2-0-4)  
     1500210 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร    2(2-0-4)  
     1500211 ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน     2(2-0-4)  
     1500212 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร    2(2-0-4) 

1500213 ภาษามาเลยเบือ้งตน     2(2-0-4) 
1500214 ภาษามาเลยเพือ่การสื่อสาร    2(2-0-4) 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร                8 หนวยกิต 
 บังคับ  8 หนวยกิต 

 1500205 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา    2(2-0-4)  
 1500213 ปรัชญาและศาสนา     2(2-0-4)  
 2500201 การคิดและการพัฒนาตน    2(2-0-4)  
 2000202 สุนทรียภาพของชีวิต     2(2-0-4) 

 3. กลุมวิชาสังคมศาสตร                            6 หนวยกิต 
 บังคับ 6 หนวยกิต 
  2500202 วิถีไทย      2(2-0-4) 
  2500203 วิถีโลก      2(2-0-4) 
  2500204 มนุษยกับสิ่งแวดลอม     2(2-0-4) 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี             8 หนวยกิต 
บังคับ 8 หนวยกิต 

   4000205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ    2(2-0-4) 
   4000206 การคิดและการตัดสินใจ    2(2-0-4) 
   4000207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต    3(2-2-5) 
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   4000208 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
  17.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ               115  หนวยกิต 

   1. กลุมวิชาคร ู                                       52 หนวยกิต 
       1.1) สาระความรูผูประกอบวิชาชพีคร ู           33 หนวยกิต 
  บังคับ เรียนทกุหลักสูตร  

  1542106  ภาษาไทยสําหรับครู     2(1-2-3) 
 1553509   ภาษาอังกฤษสําหรับครู     2(1-2-3) 

   1033107    นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   3(2-2-5)  
 1053511   การแนะแนวสําหรับครู     2(1-2-3) 
 1052510   ธรรมชาติของผูเรียน     2(1-2-3) 
 1023301   หลักการจัดการเรียนรู     2(1-2-3) 
 1083601   การศึกษาแบบเรียนรวม    3(3-0-6) 
 1024307   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู   2(1-2-3) 
 1043104   หลักการวดัและการประเมนิผลการเรียนรู  2(1-2-3) 

   1043408    การวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5) 
   1014107   การศึกษาไทยและครูวิชาชีพในสังคมไทย  2(2-0-4) 
   1023304 การพัฒนาหลกัสูตร     2(1-2-3) 
   1064306 มาตรฐานและการประกันคณุภาพ   2(1-2-3) 
   1064307 การบริหารจัดการสถานศึกษา    2(1-2-3) 

  1023216   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      2(1-2-3) 
  

1.2)  สาระฝกทักษะผูประกอบวิชาชพีคร ู                     10  หนวยกิต 
 1003803 การฝกประสบการณวิชาชพีครู 1      2 (90)  
 1004804 การฝกประสบการณวิชาชพีครู 2      2 (90)  
 1005806 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1    3 (300)  
 1005807 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2    3 (300) 
 
 1.3)  สาระผูประกอบวิชาชพีครูเฉพาะดาน                                              6   หนวยกิต 
  1021210 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการพฒันา  3(3-0-6) 
    หลักสูตรวิทยาศาสตร 
  1023649 การจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
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1.4) สาระเพิ่มเติมวิชาเลือกไมนอยกวา             4 หนวยกิต 
  1040114  การประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา  2(1-2-3) 
  1040504  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล 3(2-2-5) 
  1020308  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  2(1-2-3) 
  1030102  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล   2(1-2-3) 
  1030503  การสรางสื่อการเรียนการสอน   2(1-2-3) 
  1030206  การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
  1020303  การสอนซอมเสริม    2(1-2-3) 
  1020216  กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(1-2-3) 
  4080405  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง ขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
  4080406  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญั ขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
  4080407  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุนใหญ ฯ   2(1-2-3) 
  1020307  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2(1-2-3) 
  1050504  การพัฒนาทักษะการคิด    2(1-2-3) 
  1055303 พุทธศาสตรกับการแนะแนว   2(1-2-3) 
  1050403  จิตวิทยาเดก็พิเศษ    2(1-2-3) 
  1050511  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   2(1-2-3) 

 1050102  การสงเสริมความคิดสรางสรรค   2(1-2-3) 
 1051104  การพัฒนาบุคลิกภาพของเดก็กอนประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 1051106  จิตวิทยาวยัเดก็     2(1-2-3) 
 1050503  การพัฒนาศักยภาพมนุษย    2(1-2-3) 
 3563208   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  2(1-2-3) 
 1014903   การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา   2(1-2-3) 
 1030308  การนิเทศการสอน    2(1-2-3) 
 1064103    การวางแผนและการบรหิารโครงการพฒันาการศึกษา2(1-2-3) 
 1040108  การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติและจิตพิสัย 2(1-2-3) 
 4080418  นันทนาการเบือ้งตนสําหรับครู   2(1-2-3) 
 1010202  การจัดการแหลงเรียนรูในชมุชน   2(1-2-3) 
 1020502  การปกครองและจัดการชั้นเรียน                2(1-2-3) 
 2532205 การดูแลคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก   2(1-2-3) 

  1053703  การจัดกจิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
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     1010203   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน   2(1-2-3) 
 
2. กลุมวิชาเฉพาะดาน      75 หนวยกิต 

 2.1) วิชาเฉพาะดาน              
 บังคับ  เรียน            45 หนวยกิต 
 4501602 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1   3(3-0-6) 
   Mathematics for Science I 
 4003001 วิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร    3(2-2-5) 
   Research Methodology in Science 
 1024601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร    3(2-2-5) 
   Teaching Skills for Science Teachers 

4101101       หลักฟสิกส      3(3-0-6) 
 Principle Physics 

4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส    1(0-3-2) 
 Principle Physics Laboratory 
 4103301 ฟสิกสแผนใหม     3(3-0-6) 
   Modern Physics 
 4201101 หลักเคม ี      3(3-0-6) 
 Principle Chemistry 

4201102  ปฏิบัติการหลักเคม ี                 1(0-3-2) 
 Principle Chemistry Laboratory 
 44212101 เคมีวิเคราะห 1     3(3-0-6) 
   Analytical Chemistry I 
 4212102 ปฏิบัติเคมีวิเคราะห 1                            1(0-3-1.5) 
   Analytical Chemistry Laboratory I 
 4301101 หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 
 Principle Biology 

4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา    1(0-3-2) 
 Principle Biology Laboratory 

 4303111 นิเวศวิทยา                            3(2-3-5.5) 
   Ecology 
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 4304601 ชีววิทยาเพื่อคณุภาพชวีิต    2(1-2-3) 
   Ecology for Quality of life 
 4103503 ดาราศาสตรและอวกาศ    3(2-2-5) 
   Astronomy and Space 
 4103510 ธรณีวิทยาทัว่ไป     3(2-2-5) 
   General Geology 
 4451101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 
   Fundamentals of Environment Science  
 4103506 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป     3(2-2-5) 
   General Meteorology 
 
 2.2)  วิชาเลือก 
 เลือก   เรียน            30 หนวยกิต 
 1551613 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1   3(3-0-6) 
   English for Science 1 
 1551614 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2   3(3-0-6) 
   English for Science 2 
 4103704 การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร   3(2-2-5) 
   Construction of Science Materials 
 4502601 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2   3(3-0-6) 
   Mathematics for Science 2 
 4502602 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3   3(3-0-6) 
   Mathematics for Science 3 
 4104705 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตร   3(2-2-5) 
   Software Package and Application for Science 
 4103201 ฟสิกสของคลื่น     3(3-0-6) 
   Physics of Wave 
 4104707 ฟสิกสเชิงคณติศาสตร    3(3-0-6) 
   Mathematics Physics 
 4102103 กลศาสตร 1      3(3-0-6) 
   Mechanics I 
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 4103301 ไฟฟาและแมเหล็ก 1     3(3-0-6) 
   Electricity and Magnetism I 
 4104401 อุณหพลศาสตร     3(3-0-6) 
   Thermodynamics 
 4103603 กลศาสตรควอนตัม 1     3(3-0-6) 
   Quantum Mechanics I 
 4103604 ฟสิกสนิวเคลยีร 1     3(3-0-6) 
   Nuclear Physics I 
 4104602 ฟสิกสนิวเคลยีร 2     3(3-0-6) 
   Nuclear Physics II 
 4103401 ฟสิกสสถานะของแข็ง    3(3-0-6) 
   Solid State Physics 
 4103303 อิเล็กทรอนิกส 1     3(2-2-5) 
   Electronics I 
 4231101 เคมีอนินทรีย 1     3(3-0-6) 
   Inorganic Chemistry I 
 4231102 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1                          1(0-3-1.5) 
   Inorganic Chemistry Laboratory  
 4401101 ยางธรรมชาติ     3(3-0-6) 
   Natural Rubber 
 4241101 เคมีอินทรีย1      3(3-0-6) 
   Organic Chemistry I 
 4241102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1                          1(0-3-1.5) 
   Organic Chemistry Laboratory I 
 4252101 เคมีเชิงฟสิกส 1     3(3-0-6) 
   Physical Chemistry I 
 4252102 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1                          1(0-3-1.5) 
   Physical Chemistry Laboratory I 
 4222101 ชีวเคมี       3(3-0-6) 
   Biochemistry 
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 4222102 ปฏิบัติการชีวเคมี              1(0-3-1.5) 
   Biochemistry Laboratory 
 4243301 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ    2(2-0-4) 
   Chemistry of Natural Product 
 4263103 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
   Industrial and Environment Chemistry 
 4223202 เคมีอาหาร      3(3-0-6) 
   Food Chemistry 
 4213401 เคมีส่ิงแวดลอม     3(3-0-6) 
   Environment Chemistry 
 4213402 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดลอม            1(0-3-1.5) 
   Environment Chemistry Laboratory 
 4263101 เทคโนโลยีเกี่ยวกับปโตรเลียม    2(2-0-4) 
   Petroleum Technology 
 4264501 การเปาแกวเบือ้งตน              2(1-3-3.5) 
   Introduction to Glass Blowing 
 4303301 สัตววิทยา               3(2-3-5.5) 
   Zoology  
 4303302 สรีรวิทยาทั่วไป              3(2-3-5.5) 
   General Physiology 
 4302201 พฤกษศาสตร              3(2-3-5.5) 
   Botany 
 4303401 พันธุศาสตร               3(3-0-6) 
   Genetics 
 4312101 จุลชีววิทยาพืน้ฐาน              3(2-2-6) 
   Fundamental Microbiology 
 4301103 ชีววิทยาของเซลล                           3(2-3-5.5) 
   Cell Biology 
 4323501 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช                          3(2-3-5.5) 
   Plant Tissue Culture 
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 4303501 เทคนิคทางชีววิทยา              3(2-3-5.5) 
   Biotechnique 
 4302204 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน             3(3-0-6) 
   School Botanical Garden 
    
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและตองไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
ความหมายของรหัสวิชา     

หมวดวิชา/หมูวิชา   
      ระดับชั้น 
      ลักษณะวิชา    
      ลําดับวิชา 
 
 
  XXX   X    X    XX 
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17.4 แผนการศึกษา 
  รายละเอียดการจัดแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี 5 ป  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
 

ปท่ี1 

 ภาคเรียนที ่1 
วิชาการศึกษาทั่วไป                                 11  หนวยกิต 
1500201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1              2(2-0-4) 
1500205 สารสนเทศเพือ่การศึกษาคนควา     2(2-0-4) 
1500213 ปรัชญาและศาสนา                          2(2-0-4) 
2500202 วิถไีทย                                             2(2-0-4) 
4000205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีิต           2(2-0-4) 
4000208 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ          1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะดาน   11  หนวยกิต 
4201101 หลักเคมี                                           3(3-0-6) 
4201102 ปฏิบัติการหลักเคมี                          1(0-3-2) 
4101101 หลักฟสิกส                                      3(3-0-6) 
4101102 ปฏิบัติการหลักฟสิกส                     1(0-3-2) 
4501602 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(3-0-6) 
  
รวม                                   22  หนวยกิต 

 ภาคเรียนที ่2 
วิชาการศึกษาทั่วไป                                      9  หนวยกิต 
1500203  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 1          2(2-0-4) 
1500202  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  2              2(2-0-4) 
2500204  มนษุยกบัส่ิงแวดลอม                        2(2-0-4) 
4000207  เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวิต         3(2-2-5) 
 
วิชาเฉพาะดาน       4  หนวยกิต 
4301101 หลักชีววิทยา                                       3(3-0-6) 
4301102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                      1(0-3-2) 
 
วิชาเลือกเฉพาะดาน                                    4   หนวยกิต
4241101  เคมีอินทรีย 1                                    3(3-0-6) 
4241102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1                   1(0-3-1.5) 
เลือกวิชาเลือกเฉพาะดานไมเกิน                  2  หนวยกิต 
           
รวม                                      19  หนวยกิต 

 

 ปที2่ 

 ภาคเรียนที่ 1 
วิชาการศึกษาท่ัวไป 10  หนวยกิต 
1500204  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 2         2(2-0-4) 
2000201 การคิดกบัการพัฒนาตน                   2(2-0-4) 
2000202 สุนทรียภาพของชวีิต                        2(2-0-4) 
2500203 วิถีโลก                                              2(2-0-4) 
4000206 การคิดและการตดัสินใจ                   2(2-0-4) 
 
วิชาเฉพาะดาน   4  หนวยกิต 
4212101 เคมีวิเคราะห  1                                 3(3-0-6) 
4212102 ปฏิบัติเคมีวิเคราะห  1                   1(0-3-1.5) 
วิชาเลือกเฉพาะดาน                                  3 หนวยกิต 
4502602 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3   3(3-0-6) 
 

เลือกวิชาเลือกเฉพาะดานไมเกิน                3 หนวยกิต 
 

               รวม                                 20  หนวยกิต 

 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาชีพคร ู       10  หนวยกิต 
1542106 ภาษาไทยสําหรับครู                           2(1-2-3) 
1021211 หลักสูตร กศ.พฐ.ฯวิทยาศาสตร         3(2-2-5) 
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม                      3(3-0-6) 
1052510 ธรรมชาติของผูเรียน                           2(1-2-3) 
 
 
วิชาเฉพาะดาน      9  หนวยกิต 
41035031 ดาราศาสตรและอวกาศ                     3(2-2-5) 
4103510 ธรณีวิทยาทั่วไป            3(2-2-5) 
4451101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     3(2-2-5) 
 
 
 
             รวม     19  หนวยกิต 
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 ปที3่ 

 ภาคเรียนที ่1 
วิชาชีพคร ู     8  หนวยกิต 
1553509 ภาษาอังกฤษสําหรับครู                    2(1-2-3) 
1033107 นวัตกรรมและเทคโนฯ                    2(1-2-3) 
1023303 หลักการจัดการเรียนรู                      2(1-2-3) 
1043104 หลักการวัดและการประเมินผลฯ     2(1-2-3) 
 
วิชาเฉพาะดาน   12  หนวยกิต 
4303111 นิเวศวิทยา                                     3(2-3-5.5) 
41033011 ฟสิกสแผนใหม                           3(3-0-6) 
4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร                 3(2-2-5) 
1024601 ทักษะสาํหรับครูวิทยาศาสตร        3(2-2-5) 
 

 รวม                                              20  หนวยกิต 

 ภาคเรียนที ่2 
วิชาชีพคร ู       11  หนวยกิต 
1023650  การจดัการเรียนรูฯ วิทยาศาสตร        3(2-2-5) 
1023216 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                        2(1-2-3) 
1033506 คอมพิวเตอรฯ สําหรบัครู                     2(1-2-3) 
1023304 การพฒันาหลักสูตร                          2(1-2-3)  
1053511 การแนะแนวสําหรับครู                     2(1-2-3) 
วิชาเฉพาะดาน       5  หนวยกิต 
4304601 ชีววทิยาเพื่อคุณภาพชีวิต                2(1-2-3) 
4103506 อุตนุิยมวิทยาทัว่ไป                         3(2-2-5)
  
เลือกวิชาเลือกเฉพาะดานไมเกิน                    3 หนวยกิต 
 
  
รวม                                      19 หนวยกิต 

 
 

 ปที4่ 

 ภาคเรียนที ่1 
วิชาชีพคร ู     8  หนวยกิต 
1024307 ทักษะและเทคนิคการเรียนรู           2(1-2-3) 
1043408 การวิจัยการศึกษา                           2(1-2-3) 
1064306 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  2(1-2-3) 
1003803  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1   2(90) 
 
เลือกวิชาเลือกเฉพาะดานไมเกิน              9 หนวยกิต 
วิชาเลือกเสรี                                            3 หนวยกิต 
 
 
 
 

 รวม  20  หนวยกิต 

 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาชีพคร ู      10  หนวยกิต    
1014107  การศึกษาไทยและครูฯ                           2(1-2-3) 
1044803  การวิจัยในชั้นเรียน                          2(1-2-3) 
เลือกวิชาชีพครูรวมกันไมนอยกวา              4  หนวยกติ 
 
1004804 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2    2(90) 
 
เลือกวิชาเลือกเฉพาะดานไมเกิน               6 หนวยกิต 
วิชาเลือกเสร ี                                   3  หนวยกิต 
 
 

             รวม  19  หนวยกิต 
 
 
 

 ปท่ี5 

 ภาคเรียนที่ 1 
 

1005806 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1    3(300) 
 

 รวม      3 หนวยกิต 

 ภาคเรียนที ่2 
 

1005807 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2    3(300) 
 

 รวม     3  หนวยกิต 
 

หมายเหตุ   แผนการเรียนอาจปรับไดตามความเหมาะสม และความจําเปนของสํานักสงเสริมวิชาการ 
  และอาจารยผูสอนในสาขาวชิาอื่น ๆ 
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 17.5 คําอธิบายรายวิชา 
   17.5.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                                             30 หนวยกิต 
         1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       8 หนวยกิต 
 
    รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา       น (ท-ป-อ) 
   
    1500201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1         2(2-0-4) 
      Thai for Communication I  
              ฝกทักษะการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน โดย
      เนนการฟงและการอานเชิงวิเคราะห ใหสามารถสื่อภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
      สามารถ นําความรู ความคิดที่ไดรับมาพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค 
  

    1500202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2           2(2-0-4) 
      Thai for Communication II  
      รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 1500201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
               ฝกทักษะการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   โดยเนนการพูดและการ
      เขียนแบบตาง ๆ 
 

    1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1            2(2-0-4) 
      English for Communication I  
              ฝกทักษะดานการฟง   พูด   เพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง   ๆ     
      เชน การทักทาย  การกลาวลา การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การกลาวขอบคุณ 
      การขอโทษ ฯลฯ การอานและการเขียนเพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจําวัน 
      เชน การอานโฆษณาฉลาก รวมทั้ง การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
   
    1500204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2           2(2-0-4) 
      English for Communication II  
      รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
              ฝกทักษะดานการฟง   พูด เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น ฝกทักษะ 
      การอานเพื่อหาหัวขอเรื่อง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอยีด รวมทั้ง 
      การเขียนขอความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสาร 
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     รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        น (ท-ป-อ) 
  
     1500209 ภาษาจีนเบื้องตน           2(2-0-4) 
     Chinese for Beginners  
     สําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูภาษาจีนมากอน  
              ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการฟง และพูด       
     ผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตาม 
     คําบอก  และเขียนประโยคงาย  ๆ   ได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความสั้น  ๆ   
     สามารถสรุปและตอบคําถามได 
  
   1500210 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(2-0-4) 
     Chinese for Communication  
             สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาจนีเบื้องตน  หรือ  ผูที่เรียนภาษาจีนในชั้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดย 
     เนน การสอนแบบสื่อสาร สําหรับทกัษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝกทกัษะภาษาใน 
     ดานสถานการณตาง   ๆ   ทักษะการเขียน   ฝกเขียนประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริมทักษะ 
     การพูด  ใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝกอานขอความในรูปแบบตาง ๆ จาก
     เอกสารจริง (Authentic Material) 
 
    1500211 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน           2(2-0-4) 
     Japanese for Beginners  
     สําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูภาษาญี่ปุนมากอน  
              ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการฟง และพูด  
     ผูเรียนไดฝกทักษะขัน้พื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวนั ทักษะการเขยีน ฝกเขียน
     ตามคําบอก และเขียนประโยคงาย ๆ  ได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความสั้น ๆ   
     สามารถสรุปและตอบคําถามได 
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    รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        น (ท-ป-อ) 
   
    1500212 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร             2(2-0-4) 
     Japanese for Communication  
              สําหรับผูเรียนทีเ่รียนภาษาญี่ปุนเบื้องตน  หรือ  ผูที่เรียนภาษาญี่ปุนในชั้น
     มัธยมศกึษาตอนปลายมาแลว ใหผูเรียนไดฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ    โดย 
     เนนการสอนแบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝกทักษะภาษา 
     ในดานสถานการณตาง ๆ  ทักษะการเขียน   ฝกเขียนประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริม 
     ทักษะการพดูใหถูกตองยิ่งขึน้ ทักษะการอาน ฝกอานขอความในรูปแบบตาง ๆ 
     จากเอกสารจรงิ (Authentic Material) 

 
 1500213 ภาษามาเลยเบื้องตน                  2(2-0-4) 
   Malay for Beginners 

   ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง  4  อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการฟง 
และพูด ผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน 
ฝกเขียนตามคําบอก และเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอาน
เนื้อหาขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

 
 1500214 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) 
   Malay for Communication  

สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษามาเลยเบื้องตน หรือผูทีเรียนภาษามาเลยใน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ 
โดยเนนการสอนแบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝก
ทักษะภาษาในดานสถานการณตางๆ ทักษะการเขียน ฝกเขียนประโยคจาก
การพูดเพื่อชวยเสริมทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝกอาน
ขอความในรูปแบบตาง ๆ จากเอกสารจริง (Authentic Material) 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                  น (ท-ป-อ) 
 
   2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร  8 หนวยกิต 
 
   1500205 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา           2(2-0-4) 
     Information for Study Skills and Research  
             ความหมาย ความสําคัญของสารนิเทศ แหลงสารนิเทศในการศึกษา
     คนควาภายในมหาวิทยาลัย และเขาถึงแหลงสารนิเทศอื่น ๆ วิธีการแสวงหา 
     และรวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควาดวยตัวเอง และการใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและ
     ขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 
 
   1500213 ปรัชญาและศาสนา           2(2-0-4) 
     Philosophy and Religion  
              ศึกษาองคประกอบ  ความหมาย   ความสัมพันธและความแตกตาง
     ระหวางปรัชญาและศาสนา เพื่อรูจักคุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา 
     รูจักลักษณะแนวคิดของปรัชญาในศาสนา ตาง   ๆ   เชน   ศาสนาพราหมณ  – 
     ฮินดู  ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม เพื่อแกไขปญหาและ
     พัฒนาสังคม ตลอดถึงการนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกลาวมาใชใน
     ชีวิตประจําวัน 
   
    2500201 การคิดและการพัฒนาตน   2(2-0-4) 
     Thinking and Self Development  
             ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางการคิด  ทักษะการคิด  กระบวน
     การคิดและการแกปญหา  การศึกษาตนเอง   การประเมินและการพัฒนาตน
     การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นเพื่อ
     การดําเนินชีวิตที่มีคุณคาและการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              น (ท-ป-อ) 
 

    2000202 สุนทรียภาพของชีวิต   2(2-0-4) 
     Aesthetic Appreciation  
             ศึกษาและจําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของ 
     สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญ
     ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยิน 
     และศาสตรทางการเคลื่อนไหว     สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรีและศิลปะการแสดง
     ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา ระดับการรําลึก ความคุนเคย และ ความซาบซึ้ง 
      

    3)  กลุมวิชาสงัคมศาสตร     6 หนวยกิต 
     

    2500202 วิถีไทย    2(2-0-4) 
     Thai Living  
             ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอวิถีชีวิต      วิวัฒนาการและ 
     การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองการปกครอง  วัฒนธรรมและ
     ประเพณีไทย   ภูมิปญญาทองถิ่น    ภูมิปญญาไทย  ปญหาสังคมไทยวิสยัทัศน
     ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครองตามวิถีแหงประชาธิปไตย การ
     ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
  

    2500203 วิถีโลก   2(2-0-4) 
     Global Society and Living  
             ศึกษาวิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของโลกปญหา 
     ของโลกยุคปจจุบัน การจดัระเบียบโลก สันติศึกษา  สิทธิมนุษยชนตลอดจนถึง 
     การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
   

    2500204 มนุษยกับสิ่งแวดลอม         2(2- 0-4) 
     Man and Environments  
             ความหมาย และความสําคัญของสิ่งแวดลอม   ความสัมพันธระหวาง 
     มนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง 
     ชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
     การสงเสริมบํารุงรักษา  คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                  น (ท-ป-อ) 
 
    4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            8 หนวยกิต 
 
    4000205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4) 
     Science for Quality of Life  
             ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร
     กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ความหมายขององคประกอบของ
     คุณภาพชีวิต  สุขภาพซึ่งเปนองคประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต  ผลกระทบ 
     ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และ
     การประเมินคุณภาพชีวิต 
   
   4000206 การคิดและการตัดสินใจ   2(2-0-4) 
     Thinking and Decision Making  
              หลักการและทกัษะกระบวนการคิด  การคิดอยางมีเหตุผล  การวิเคราะห 
     ขอมูลและการใชคณิตศาสตรเพื่อการตัดสนิใจในชีวติประจําวนั 
      
    4000207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 
     Information Technology for Life  
              ศึกษาเกีย่วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    และคอมพวิเตอรที่มีอิทธิพล 
     และมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร 
     การประมวลผลขอมูล  การจดัการและการใชงานขอมูล  การใชโปรแกรมระบบ 
     และโปรแกรมประยกุตการสบืคนขอมูล   การแสวงหาความรู การสื่อสารขอมูล 
     บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร    ระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลอ่ืน ๆ   การเคารพ 
     สิทธิทางปญญา 
      
    4000208 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
     Exercise for Health  
              ปฏิบัติกิจกรรมการออกกาํลังกายทีเ่หมาะสม เพือ่ใหผูเรียนมีเจตคติที่ด ี
     ตอการออกกาํลังกาย และมีทกัษะการออกกาํลังกายที่สามารถนําไปประยกุตใช 
     สรางเสริมสุขภาพในการดํารงชีวิตประจําวันของผูเรียนเอง และแนะนาํชักจูง 
     บุคคลอื่นไดดวย โดยใหเลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภททีส่นใจ 
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 17.5.2 คําอธิบายรายวชิาหมวดวิชาเฉพาะดาน                                                            127 หนวยกิต 
  1.  กลุมวิชาชีพครู                                                                                                52 หนวยกิต 

 1.1 สาระการเรียนรูผูประกอบวิชาชพีครู                                                      32 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                 น (ท-ป-อ) 
 

 1542106 ภาษาไทยสําหรับครู                           2 (1-2-3) 
   Thai Language for Teacher 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา การใชภาษาเพือ่การสื่อสาร หลักการใช
ภาษาไทย หลักการพูด และการสรางบุคลิกภาพในการพูด การประเมินผลและ
การปรับปรุงการพูด   การฝกการพดูในชีวติประจําวัน และในชมุชน เนนฝกพูด
อธิบาย อภิปราย การกลาวรายงาน การกลาวสรุป การกลาวแนะนําและขอบคุณ
วิทยากร การพดูจูงใจ และโนมนาวใจ  

 
 1553509 ภาษาองักฤษสาํหรับครู                 2 (1-2-3) 
   English Language for Teachers 

  ศึกษาและฝกทักษะทั้งสี่ คือ การฟง  การอาน  การเขียน การพูด งานวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับสาขาตาง ๆ  เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อสนับสนุนการเรียนและการ
สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและเพื่อความเขาใจ วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 
1033107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                            3(2-2-5) 

  Innovation and Educational Technology 
ความหมาย ขอบขาย  และความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษาตอการเรียนการสอน  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ    การเรียนรูดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา ระบบและกระบวนการสื่อความหมาย การจําแนกประเภท
ของสื่อ    การเรียนการสอน  การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอน  การจัดหา  การใช  การผลิต  การประเมิน  และการเก็บรักษาสื่อการ
เรียนการสอน  การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
การออกแบบ การสราง  การนําไปใช  การประเมิน  และการปรับปรุงนวัตกรรม
การศึกษา ปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพชั้นเรียน 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                 น (ท-ป-อ) 
 

1053511 การแนะแนวสําหรับคร ู                    2 (1-2-3) 
  Guidance for Teachers 

ความรูพื้นฐาน หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแนะแนว การจัด
กิจกรรมแนะแนวและ ใหคําปรึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียน 

 

1052510 ธรรมชาตขิองผูเรียน                    2 (1-2-3) 
  Nature of Learners 

ธรรมชาตขิองการพัฒนาการ และการเรยีนรูของมนุษย ทฤษฎกีารเรียนรู 
และการประยกุตใชในการจดัการเรียนการสอน การศึกษา ชวยเหลือผูเรียนให
เรียนรูและการพัฒนาใหเต็มศักยภาพของตน 

 
1023301 หลักการจัดการเรียนรู                 2 (1-2-3) 

  Principles of Learning Management 
ความหมายของการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบัน   

และปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในประเทศไทย การสรางจุดประสงคของการ
เรียนรู    การจัดทําแผนการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูและวิธีที่จะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางโปรแกรมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกตางกัน การพัฒนาและเลือกใชส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู    การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงค การ
จัดบรรยากาศการเรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู 

 
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม                    3(3-0-6) 

   Inclusive Education 
ความหมายของการเรียนรวม แนวคิดปรัชญาของการเรียนรวม 

รูปแบบการเรียนรวม ลักษณะและประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
การคัดแยกเบื้องตน การปรับหลักสูตรและการจัดพฤติกรรมและบริการ
สนับสนุนวิธีการสอน วิถีชีวิตและประเมินผลในชั้นเรียนรวม 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                 น (ท-ป-อ) 
 

1024307 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู               2 (1-2-3) 
   Teaching Skills and Techniques in Learning Management 

ความหมาย  ความสําคัญ  และขอบขายของทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู  ทักษะการนําเขาสูบทเรียน  การเราความสนใจ  การเสริมแรง  การตั้งคําถาม  
การอธิบาย   ยกตัวอยางและสรุปบทเรียน  การใชส่ือการจัดการเรียนรู  การเลา
เร่ืองและนิทาน    การแตงเพลง  และรองเพลงประกอบการจัดการเรียนรู  การใชสี
หนา  ทาทาง  และวาจา  การเขียนตัวอักษร  และวาดรูปบนกระดานดํา  การ
แสดงบทบาทสมมุติ  การจัดการเรียนรูกลุมยอย  การจัดการเรียนรูรายบุคคล  
การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวางแผน  การเรียนดวยตนเอง  การกําหนด
โครงการ  และวิธีการอื่นๆ 

 
1043104 หลักการวัดและการประเมินผลการเรียนรู               2 (1-2-3) 

   Principles of Learning Measurement and Evaluation 
   ความหมายของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล บทบาทของ

การประเมินผลทางการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล
เทคนิคที่ใชในการวัดพฤติกรรมดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
ลักษณะเดนของเครื่องมือ เทคนิคในการวัดที่ดี การสรางแบบทดสอบชนิด
ตาง ๆ การวิเคราะหคุณภาพของ  แบบทดสอบ สถิติเบื้องตนในการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ การแปล
ความหมายของคะแนนสอบ ระเบียบการประเมินผลการเรียน ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการนําผลการวัดและการประเมินมาใช 

 
1043408 การวิจัยทางการศึกษา                 3(2-2-5) 

   Educational Research 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา การแสวงหาความจริงโดย
กระบวนการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ การออกแบบกระบวนการศึกษา การฝก
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การวิจารณและสังเคราะหงานวิจัยเพื่อนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนรู  และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น (ท – ป-อ) 
 

1014107 การศึกษาไทยและครูวิชาชีพในสังคมไทย               2 (2-0-4) 
  Thai Education and Professional Teachers in Thai Society 

ปรัชญา  จุดหมาย  หลักการ  วิสัยทัศนและภารกิจของการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หลักการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ระบบการบริหารจัดการศึกษาไทย  
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัตน 

ความหมายและความสําคัญของวิชาชีพครู และความเปนครู  บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
การสงเสริม    คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู  การสรางศรัทธาและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพครู  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเปนครูดี  ครูเกง  และครูปรีชาสามารถ 
มาตรฐานวิชาชีพครู  การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ  
พัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพครู  องคกรวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู     

  

 1023304 การพัฒนาหลักสูตร                  2(1-2-3) 
  Curriculum Development 
   ความหมาย   ความสําคัญและประเภทของหลักสูตร แนวคิดทฤษฎี
  และปรัชญาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตร   ปญหาและแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร
  วิเคราะห  ปรับปรุง  และจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน
  และสถานศึกษา  

 

1064306 มาตรฐานและการประกันคณุภาพ                2 (1-2-3) 
   Standard and Assurance in Education 

หลักการ  ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและ
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา  รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา  การตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพ และ การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1064307 การบริหารจัดการสถานศึกษา                             2 (1-2-3) 
 School Administration 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การคิดอยางเปนระบบ  ภาวะผูนําทาง
การศึกษา  การทํางานเปนทีม  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธใน
องคกร  การติดตอส่ือสารในองคกร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ     การบริหารจัดการในหองเรียน   การเขียนโครงการและการบริหาร
จัดการโครงการ  เพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา และการประเมินโครงการ 

 

1023216 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                2  (1-2-3) 
   Student Development Activity 

ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย ประเภทของกิจกรรม โครงการ    
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักการและกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
กิจกรรมแนะแนว  และดานกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมตามความถนัด  ความ
สนใจของผูเรียนและกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาดินแดน     การจัดทําโครงงานวิชาการ  โครงการฝกวิชาชีพ  และการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา     ผูเรียน บทบาทหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
  1.2 วิชาฝกประสบการณวิชาชพีครู                  10 หนวยกิต 

 
1003803 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1          2 (90 ชั่วโมง) 

Professional Experience 1   
การวางแผนการศึกษาผูเรียนดานตางๆ ในสถานศึกษาทุกชวงชั้นและ

นําแผนไปปฏิบัติในสถานการณจริง การศึกษา สังเกต สัมภาษณ เก็บรวบรวม
ขอมูล เกี่ยวกับธรรมนูญสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของบุคลากร สราง
ความคุนเคย และมีสวนรวมในกิจกรรมบางอยางกับผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ 
การบันทึกขอมูล ตรวจสอบ ขอมูลกับทฤษฎี สังเคราะหและนําเสนอผล
การศึกษาผูเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกับกลุม เสนอผลการปฏิบัติงาน
และการรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึง 
การคิด การพัฒนางาน และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1003804 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2          2 (90 ชั่วโมง) 

Professional Experience 2   
การวางแผนการศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา  ระบบการ

สนับสนุนงานวิชาการ ระบบการเรียนการสอน ส่ือและแหลงเรียนรู การ
ประเมินผลของสถานศึกษา  และนําไปปฏิบัติ  ในสถานการณจริง   การนําผล
การเรียนรูจากแผนงานวิชาการมาจัดทําแผนจัดการเรียนรู อยางนอย   1 กลุมสาระ 
และนําไปทดลองอยางนอย 3 คร้ัง เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไข รวมกับครู
ผูเชี่ยวชาญของสถานศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู   ในลักษณะของการวิเคราะหผลการ
เรียนรูของผูเรียนพรอมทั้งจุดออนจุดแข็งของตนเอง นําเสนอผลการศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุม 

 
1005806 ปฏิบตังิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1        3 (300 ชั่วโมง) 

Internship 1 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงชั้นและสาระที่ตน

ศึกษา อยางนอย  1  ชวงชั้น  1  สาระการเรียนรู โดยจัดการเรียนรวมกับเพื่อน
รวมทีม ครู   ผูเชี่ยวชาญ  อาจารยที่ปรึกษา  ในลักษณะของการเรียนรวมคิด 
รวมทํา  รวมแกปญหา   และรวมประเมิน จัดทําแผนการเรียนรูตลอดภาค
เรียน และนําแผนไปปฏิบัติ โดยใชเวลาปฏิบัติการสอน  ไมเกินครึ่งหนึ่งของ
ครูประจําการ และใชเวลาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรูอยางนอย 2 เทาของเวลา
ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยาง
นอย 1 โครงการ บันทึก วิเคราะห สังเคราะห ผลการเรียนรู  ของผูเรียนและปญหา 
ของผูเรียนอยางเปนระบบ  นําผลการวิเคราะหจุดออน     จุดแข็งของตนเองมา
กําหนดประเด็นที่ตองการพัฒนาอยางนอย 1 เร่ือง/ทักษะ วางแผนดําเนินการ
พัฒนา และรายงานผลการฝกอยางเปนระบบ  บันทึกผลการปฏิบัติงานครูดาน
ตางๆ ในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงการ  แกปญหา การพัฒนางานและ
ประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางสม่ําเสมอ  นําเสนอประสบการณเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1005807 ปฏิบตังิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 2          3 (300 ชั่วโมง) 

  Internship 2 
การปฏิบัติงานหนาที่ครูและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอน โดย

ใชเวลาปฏิบัติการสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของครูประจําการ และใชเวลาเพื่อ
เตรียมการ    จัดการ และใชเวลาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรูอยางนอย 2 เทาของ
เวลาปฏิบัติการสอน      นําปญหาการเรียนรูของผูเรียนจากภาคเรียนที่แลวมา
วางแผนและดําเนินการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมและมีการเผยแพรสูประชาคมวิชาชีพครู 

       
   1.3  สาระผูประกอบวิชาชีพครูเฉพาะดาน          6  หนวยกิต 
   

   1021211 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
     Basic Education Curriculum and Curriculum Development of   
     Science Subject      
              หลักการจุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น
     พื้นฐาน   กลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู เวลาเรียน  กระบวนการพัฒนา
     หลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชการประเมินหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร
     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   การศึกษาและการนําบริบทของทองถ่ินมา
     เปนขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร   ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
      ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
   

   1023649 การจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร   3(3-0-6) 
     Learning Management of Science Subjects  
              การจัดการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบ 
     บูรณาการ การศึกษาเอกสารหลักสูตร ความสําคัญ ธรรมชาติ และ ลักษณะ
     เฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร เทคนิคและทักษะการเรียนรู
     การใช และพัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผล นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู
     และการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหสอดคลองกับ
     บริบทของหองเรียนและทองถ่ิน ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู 
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 1.4 สาระเพิ่มเติมวิชาเลือกไมนอยกวา            4 หนวยกิต 
 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                 น (ท-ป-อ) 
  

1040114 การประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา               2 (1-2-3) 
 Learning Evaluation in School 

หลักการ จุดประสงคและแนวทางการประเมินผลการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักการและแนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอนในแตละกลุม
สาระการเรียนรู การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน 
ปญหาและแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแนวทางการนําผลการประเมินไปใช 

 
1040504 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล              3 (2-2-5) 

 Computer Program for Research and Evaluation 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร กระบวนการทํางานของ

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล  การเตรียมขอมูล การสราง
แฟมขอมูล โดยใชสถิติบรรยาย  สถิติเชิงอนุมาน  และการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 

 
1020308 การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู               2 (1-2-3) 

 Development  of  Learning  Management  Model 
ความหมาย  องคประกอบ  แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู  

ประเภทรูปแบบการจัดการเรียนรู  กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู  หลักเกณฑรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

1030102 การศึกษาโดยระบบสื่อสารทางไกล               2 (1-2-3) 
 Telecommunications and Distance Learning 

ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  และแนวคิดในการจัดการศึกษา
สําหรับมวลชน  การศึกษาตามอัธยาศัย  การจัดการศึกษาผานระบบสื่อทางไกล
ในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายคอมพิวเตอรในการสืบคน  และการเรียนรู  
การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียน
การสอน การรับ การสง  และการถายโอนขอมูลสําหรับการศึกษาทางไกล 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1030503 การสรางสื่อการเรียนการสอน                            2 (1-2-3) 

  Media Construction 
ความหมาย ประเภท  และประโยชนของสื่อการเรียนการสอน  การวิเคราะห

บทเรียนเพื่อการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลิตสื่อ  การใชส่ือและ
การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  ราคาเยา 
การประเมินผลสื่อ   การเรียนการสอน 
 

1030206 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา                 2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education 

ความหมาย  ความสําคัญ ของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา  
หลักการและวิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ  หนังสือพิมพ  
ภาพยนตร  เครือขายขอมูลสากล  และสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช
และเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวสาร
เพื่อการเรียนรู 

 
1020303 การสอนซอมเสริม      2(1-2-3) 

 Remedial Teaching 
ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  และความสําคัญของการสอน

ซอมเสริม หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนซอมเสริม  
คุณลักษณะที่ดีของครูผูสอนซอมเสริมเด็กปกติและเด็กพิเศษ การวิเคราะห
คุณลักษณะผู เรียน การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการรูเพื่อการสอนซอมเสริม   การสอนเสริมเด็กปกติและ
เด็กพิเศษ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในการสอนซอมเสริม 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1020216 กิจกรรมรวมหลักสูตร                                           2 (1-2-3) 

 Co-curriculum Activity 
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย และประเภทของกิจกรรมรวม      

หลักสูตร ความสัมพันธระหวางกิจกรรมรวมหลักสูตรกับกิจกรรมในหลักสูตร  
หลักการและกระบวนการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การประเมินผลการจัด
กิจกรรมรวมหลักสูตร กฎระเบียบขอบังคับที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมรวม
หลักสูตร บทบาทและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
ลักษณะ ผูนําและผูตามที่ดีตามวิถีทางประชาธิปไตยกับกิจกรรมรวมหลักสูตร 

 

4080405 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสาํรองขั้นความรูเบื้องตน               2(1-2-3) 
 Cup Basic Unit Leader Training Course 

วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการ
ลูกเสือโลก  โครงสรางการลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-
เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน   หลักสูตรลูกเสือสํารอง  วิชาดาวดวงที่  1  
ดาวดวงที่  2  ดาวดวงที่  3  และวิชาพเิศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลูกเสือสํารอง  
พิธีการลูกเสือสํารอง  แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคายฝกอบรม 
ผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 

4080406 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน                          2 (1-2-3) 
 Scout Basic Unit Leader  Training  Course 

การปฐมนิเทศและจุดมุงหมายของการฝกอบรมกิจการของลูกเสือ 
สาระสําคัญของการลูกเสือ  ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือ
โลก     รูจักลูกเสือสามัญ  การรองเพลง  วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ
วินัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และความวองไว  แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ  
ความรูในการเลนเกม  บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัติและโครงสรางของการ
ลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการ
บริหารในกองลูกเสือสามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน  การวางแผน
กําหนดการประชุมนายหมู  หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ          
พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี  การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ          การเดินทางไกล  
โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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4080407 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน              2(1-2-3) 

 Senior  Scout  Basic  Unit  Leader  Training  Course 
การปฐมนิเทศและจุดมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ 

สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรูจักลูกเสือสามัญรุนใหญและ
ธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวินัยและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย  สัญญาณ  ระบบหมู  ที่ประชุมนายหมู     การประชุมภายใน
หมูและกอง  การสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ          เกมลูกเสือ
สามัญรุนใหญ  หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและ
กิจกรรมสามัญ  บทบาทการทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน  เงื่อนลูกเสือสามัญรุน
ใหญ  ภูมิหลังของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย  แผนที่  เข็มทิศ  ส่ิงแวดลอม  การ
อนุรักษ  การประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญคร้ังที่  1  (กิจกรรมกลางคืน)    การปฐม
พยาบาล       การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ  การวางแผนจัดทํากําหนดการ
ฝกอบรม         การประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญคร้ังที่  2  (การทดสอบสมรรถภาพ)  
โครงการฝกอบรม  วิชาผูกํากับลูกเสือ 

 
1020307 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    2(1-2-3) 

 Process Skill in Science 
ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร  ความหมาย  ขอบขาย  

ความสําคัญ  และพัฒนาการของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แนวคิด  
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมา
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  13 ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการออกแบบและวางแผนจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ     
ทางวิทยาศาสตรแบบแยกยอยและแบบผสม 
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1050504 การพัฒนาทักษะการคิด                  2(1-2-3) 

 Thinking Skill Development 
ความหมายและความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปญญา  และการคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  และ
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง  ๆ เชน  การคิด
แบบเอกนัย    การคิดแบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การ
คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง   การคิดริเ ร่ิมสรางสรรคและ
จินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนําเสนอความคิด
และแผนผังความคิด  การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและ
วางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิด   เครื่องมือและการ
ประเมินผลทักษะการคิด 

 
1055303 พุทธศาสตรกับการแนะแนว                 2(1-2-3) 

 Buddhism and Guidance Services 
หลักพุทธศาสตรและการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนา

กับการแนะแนวในดานความคิด  จุดมุงหมายและวิธีการปฏิบัติ  ทรรศนะ
เกี่ยวกับโลกและชีวิตในแงความทุกข  การดับทุกขตามแนวคิดทางการแนะแนว  
หลักการบําบัดเชิงพุทธศาสตร  เนนการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง 

 
1050403 จิตวิทยาเด็กพเิศษ      2(1-2-3) 

 Special Child Psychology 
ความหมาย  ขอบขาย  และพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ  องคประกอบทางดานกายภาพ  ชีวภาพและ
สังคมที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ  การสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กกลุมพิเศษ  องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 
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1050511 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน     2(1-2-3) 

 Adolescence Guidance Psychology 
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ  ของ

วัยรุน  ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาทของครูกับการแนะแนว
วัยรุน   แนวทางการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว     การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาปองกันแกไขปญหา
และตอบสนองความตองการของวัยรุนดานการศึกษา  อาชีพ  สังคม  และสวนตัว 
 

1050102 การสงเสริมความคิดสรางสรรค                             2 (1-2-3) 
 Creative Thinking Process 

ความหมาย  ทฤษฎี  กระบวนการคิด  และขั้นตอนของการเกิด
ความคิดสรางสรรค  ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  ปจจัยที่สงผลตอ
ความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  
บทบาทของครูและบุคคลในครอบครัวในการสงเสริมความคิดสรางสรรค  การใช
แบบทดสอบเพื่อวัดความคิดสรางสรรค  กิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 

 
1051104 การพัฒนาบุคลิกภาพของเดก็กอนประถมศึกษา                           2 (1-2-3) 

 Personality Development for Preschool Children 
ความหมายของการพัฒนาและบุคลิกภาพของเด็กทฤษฎีจิตวิทยาเด็กที่

สําคัญ พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดจนถึง  6 ป  ส่ิงที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็ก  การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริม
พัฒนาการและบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวัย 

 
1051106 จิตวิทยาวัยเดก็                                2 (1-2-3) 

 Child Psychology 
ความหมายและความสําคัญของวัยเด็ก พัฒนาการของวัยเด็ก ทฤษฎี

พัฒนาการและการประยุกตใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพของวัยเด็ก  ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 
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1050503 การพัฒนาศักยภาพมนุษย                2 (1-2-3) 

 Human Potential Development 
 ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง  การประยกุตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อ

การวิเคราะหตนเอง  การพฒันาความคิด  แรงจูงใจ  บคุลิกภาพ  การแสดงออกเพื่อ
สรางสัมพันธกับบุคคลอื่น  การตั้งเปาหมายของชีวิตและการทํางาน การวางแผน 
พัฒนาตนเองอยางสอดคลองกับบุคลิกภาพ  คานยิม  สภาพแวดลอม  เนนการ
ทดลองโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

 
3563208 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                            2 (1-2-3) 

 Management Information System 
ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร  ความสําคัญและบทบาท

ของระบบสารสนเทศในการบริหาร  เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศใน
องคการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เนนถึงระบบสารสนเทศในยุค
ปจจุบัน  และการประยุกตใชระบบสารสนเทศในหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา 

 
1014903 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา                 2(1-2-3) 

   Independent Study in Education 
นักศึกษาเลือกศึกษาทางการศึกษาที่สนใจ  1  เร่ือง  โดยจัดทําเปน

โครงการภายใตการควบคุมของอาจารยผูสอน 
 

1030308 การนิเทศการสอน      2(1-2-3) 
 Instructional Supervision 

จุดมุงหมาย  หลักการ  และกระบวนการนิเทศการสอน  รูปแบบการ
นิเทศการสอน  เครื่องมือที่ใชในการนเิทศการสอน  การประเมินผลการนิเทศ
การสอน  การประสานงานระหวางผูที่เกีย่วของกับการนเิทศการสอน  ปญหา
เกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน  และแนวโนมการนิเทศการสอน 
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1064103 การวางแผนและการบริหารโครงการพฒันาการศึกษา             2 (1-2-3) 
 Planning and Educational Project Management 

หลักการเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 
การคิดอยางเปนระบบ  การวางแผนเชิงกลยุทธ  การจัดทําโครงงานทางวิชาการ   
การจัดโครงการฝกอาชีพ   การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา และการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน 
 

1040108 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบตัิและจิตพิสัย               2(1-2-3) 
 Performance Evaluation  

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติ และจุดมุงหมาย ของการประเมินผล
การเรียนรูดานการปฏิบัติกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน
การปฏิบัติ  

 
4080418 นันทนาการเบือ้งตนสาํหรับครู                 2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers 

ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  ความมุงหมายและความสําคัญของ
นันทนาการ  ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน  ประเภทของ
นันทนาการสําหรับเด็ก  การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก  ความ
รับผิดชอบของประชาชนในดานนันทนาการ  นันทนาการสําหรับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  เนนฝกปฏิบัติ 

 
1010202 การจัดการแหลงเรียนรูในชมุชน                 2(1-2-3) 
 Community Resource Center Management 

ความหมาย  ความเปนมา  จุดมุงหมาย  ประเภทของแหลงเรียนรู  
กระบวนการจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน  การนําแหลงเรียนรู  มาใชในการจัดการ
เรียนรูการศึกษาสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน  การฝกปฏิบัตินําแหลงเรียนรูมา
ใชในการจัดการเรียนรู 
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1020502 การปกครองและจัดการชั้นเรียน                 2(1-2-3) 

 Classroom  Organization and Management 
ความหมาย  ความสําคัญ  ของชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียน  ปรัชญา

แนวคิด  และวิวัฒนาการทางการศึกษาที่มีผลกระทบตอการปกครองชั้นเรียน  
หลักการ  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียน  
พัฒนาการของ ผูเรียนวัยตางๆ  การวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนและปญหาการ
ปกครองชั้นเรียน  เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหา เทคนิควิธี
และกระบวนการปกครองชั้นเรียน  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน 

 
2532205 การดูแลคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก                 2(1-2-3) 
 Protection  of Children’s  Right 

ความหมาย    ความสําคัญ    ความเปนมาของการดูแลคุมครองพิทักษ
สิทธิเด็ก  ประเภทของเด็กที่ควรไดรับการคุมครอง  องคกรที่ดูแลคุมครอง
พิทักษ เด็กกฎหมาย  ที่วาดวยการดูแลคุมครอง   พิทักษสิทธิ เด็กระดับ
นานาชาติ  และประเทศ กิจกรรมที่ชวยดูแลคุมครองสิทธิเด็ก 

 
1053703 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต                            3 (2-2-5) 
 Guidance Activities for Life Development 

ศึกษาหลักการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  
เทคนิค  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาตน  เชน  การพัฒนาความคิด  
การตัดสินใจที่ดี  การกลาแสดงออก  ทักษะชีวิต  การทํางานกลุม  การพัฒนา
ทางอาชีพ  และการพัฒนาคุณธรรม  เปนตน  การประเมินผลกิจกรรม  เนนการ
เสริมประสบการณไดการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1010203 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน                 2(1-2-3) 
 Education and Community Development 

สภาพภูมิศาสตร  วิถีประชา  ปญหาและความตองการของชุมชนแตละ
ประเภท  วิธีการนําการศึกษารูปแบบตางๆ  เพื่อรวมแกปญหาและตอบสนอง
ความตองการของชุมชน  ปฏิบัติการชุมชนศึกษาไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการและ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

ลักษณะและปญหาความตองการของชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
และชุมชนชนบท การบูรณาการการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเกิดประโยชนกับชุมชนอยางถูกตองและประหยัด  
การพัฒนาอยางผสมผสานระหวางบาน วัด โรงเรียน  การศึกษาสํารวจปญหา
และความตองการของชุมชนละแวกที่รับผิดชอบ  การนําเสนอโครงการ
เฉพาะกิจเพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับปญหาและความตองการที่สํารวจพบ 

 
17.5.3   กลุมวิชาเฉพาะดาน                                                                                     75  หนวยกิต 

1) บังคบัเรียน 18 รายวิชา                                                                              45 หนวยกิต 
 

    บังคับ เรียน     45 หนวยกิต 
   

    4501602 คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 1   3(3-0-6) 
     Mathematics for Science I  
              ลิมิตของฟงกชัน   ฟงกชันตอเนื่อง   อนุพันธ    บทประยุกตของอนุพันธ
     อนุพันธยอย  ปริพันธของฟงกชันชนิดตาง  ๆ  ปริพันธจํากัดเขตและไม
     จํากัดเขต 
   
   4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร   3(2-2-5) 
     Research Methodology in Science  
              ศึกษาความรูพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร  เพื่อการวางแผนและ
     การทําโครงการวิจัย   แกปญหาในทองถ่ิน   อยางนอย  1  โครงการ  โดยใช
     สถิติวิเคราะหผลการทดลองหรือการคนควา  รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอยาง
     มีระเบียบ  และการเผยแพร 
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    รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        น (ท-ป-อ) 
 

    1024601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร   3(2-2-5) 
     Skills for Science Teachers  
              วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร  ทักษะสําคัญ
     และจําเปนสําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร  
     ฝกทักษะในการจัดกิจกรรม  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กิจกรรม
     วิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงานวิทยาศาสตร    การออกแบบและการ
     สรางสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร  ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ทักษะ
     อ่ืน ๆ  ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนา ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
     
    4101101 หลักฟสิกส           3(3-0-6) 

Principle Physics 
      การวัดและหนวยการวัดทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบ

การคา ความแมนยําในการวัด  ลักษณะปริมาณทางฟสิกส การเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ ท้ังเชิงเสนและเชิงมุม  มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตาง ๆ  งาน กําลัง และพลังงาน 
กฎการอนุรักษ พลังงานและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร และ
ปรากฏการณทางความรอน   แสง  เสียง  โดยเนนที่ เกี่ ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน และวิชาชีพของแตละสาขาวิชาชีพ 

   
    4101102 ปฏิบตัิการหลักฟสิกส   1(0-3-2) 

Principle Physics Laboratory 
      ปฏิบัติการ การวัด โดยใชเครื่องมือวัดพ้ืนฐานในทางฟสิกส และ

เครื่องมือประยุกตท่ีอาศัยหลักทางฟสิกส ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตาง 
ๆ สมบัติเชิงกลของสสารและปรากฏการทางความรอน แสง เสียง โดย
อาศัยเครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการ หรือท่ีประดิษฐขึ้นเองตาม
ความเหมาะสม อยางนอย 10 เรื่องการทดลอง 
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    รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                                                  น (ท-ป-อ) 
   
    4103301 ฟสิกสแผนใหม       3(3-0-6) 
     Modern Physics  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4101101 หลักฟสิกส 
              ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ   การแผรังสีของวัตถุดํา   คุณสมบัติคูของ
     คล่ืนและอนุภาคหลักความไมแนนอนของไฮเชนเบิรก  ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัม 
     ของอะตอม  รังสีเอ็กซ  เลเซอร  กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน  อะตอมโมเลกุล
     ของของแข็ง  นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 
       
 4201101  หลักเคมี        3(3-0-6) 

Principle Chemistry 
หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ 

พันธะเคมีเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย สมดุล
เคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเตอร สมดุลของไอออนในน้ํา สารประกอบ
อินทรีย 

 
 4201102  ปฏิบตัิการหลักเคมี                  1(0-3-2) 

Principle Chemistry Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี การจัด

สารเคมี กรดของสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช
เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบตาง ๆ  เชน การกรอง การตกผลึก 
การกลั่น การใชตัวทําลายและโครมาโตกราฟ การเตรียมสารละลายในหนวย
ความเขมขนตาง ๆ  การทดสอบและปฏิบัติของกรด เบส เกลือ สมดุลเคมี 
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    รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        น (ท-ป-อ) 
  
   4212101 เคมีวิเคราะห 1   3(3-0-6) 
     Analytical Chemistry I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4201101 หลักเคมี หรือ 4201103 เคมี 1 
              บทบาทของเคมีวิเคราะห   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห   และ 
     การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ   หนวยทางเคมี   สมดุลเคมี  หลักในการวิเคราะห 
     ปริมาณโดยน้ําหนัก  และการวิเคราะหปริมาตรดวยการไทเทรต  กรด-เบส  
     การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตของปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซอน
     การไทเทรตแบบรีดอกซ   การไทเทรตในสารละลายที่ไมใชน้ํา 
    
   4212102 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห        1(0-3-1.5) 
     Analytical Chemistry Laboratory  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4212101 เคมีวิเคราะห 1 หรือ เรียนควบคูกัน 
              ปฏิบัติการเกีย่วกับการวิเคราะหหาปริมาณโดยน้าํหนัก  และการวิเคราะห 
     ปริมาตรดวยการไทเทรต   กรด-เบส   การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรต 
     ของปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซอน  การไทเทรตแบบรีดอกซ 
 
   4301101  หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 

Principle Biology 
 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต กําเนดิชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งชีวิต เซลล
เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การทํางานของระบบตาง ๆ พนัธุศาสตร พฤติกรรม
และการปรับตวั การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต วิวฒันาการ ระบบนิเวศ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 

 4301102   ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา      1(0-3-2) 
Principle Biology Laboratory 

      กลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล การแบงเซลล
เนื้อเยื่อ การทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัวการจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต 
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   รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        น (ท-ป-อ) 
      
    4303111 นิเวศวิทยา       3(2-2-5.5) 
     Ecology  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4301101 หลักชีววิทยา           
      ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัยจํากัด       
     วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน   การเปลี่ยนแปลงแทนที่   การกระจาย
     มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    การใชทฤษฎีทาง
     นิเวศวิทยา ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การศึกษาภาคสนาม 
   
    4304601 ชีววิทยาเพื่อคณุภาพชีวิต   2(1-2-3) 
     Biology for life  
              การใชประโยชนของจุลินทรียเพื่อการผลิตอาหารพื้นบาน    จุลินทรียที ่
     เกีย่วของกับสขุภาพ  เกษตรอินทรีย  การขยายพนัธุพืชพนัธุสัตวในทองถ่ินและ 
     เทคโนโลยีชีววิทยา 
   
    4103503 ดาราศาสตรและอวกาศ   3(2-2-5) 
     Astronomy and Space  
              ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนําไปสูความเขาใจ
     ลักษณะบางประการของวัตถุทองฟา ระบบพิกัดทางดาราศาสตร  ทรงกลม ทองฟา  
     ระบบสุริยะ  ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร  ศึกษาลักษณะและปรากฏการณตาง  ๆ
     ของวัตถุในทองฟาเริ่มตั้งแตวัตถุทองฟาที่อยูใกลที่สุด ไปยังจุดที่กวาง ไกลที่สุด
     จากโลกถึงเอกภพ   ยานอวกาศกับความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน 
      

    4103510 ธรณีวิทยาท่ัวไป   3(2-2-5) 
     General Geology  
              ความหมาย  ประวัติ  และขอบเขตของธรณีวิทยา  รูปราง  ขนาด การ 
     เคลื่อนไหว  โครงสรางสวนประกอบทั่วไปและทางเคมี  สมบัติของแรทาง 
     ฟสิกสและทางเคมี  การแยกหมูแร  การแพรกระจาย  และการใชประโยชน
     จากแร   สมบัติและลักษณะของหินตาง  ๆ  บนผิวโลก  วัฏจักรการเกิดการ
     แพรกระจาย   ประโยชนของหินแตละชนิด    ยุคประวัติทางธรณีวิทยา
     โดยสังเขป  เชื้อเพลิงธรรมชาติ 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
    4451101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม   3(2-2-5) 
     Fundamental of Environment Science    
              ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม  สมดุลในธรรมชาติ  ปญหา 
     มลพิษทางสิ่งแวดลอม   กบัการแกไขและปองกนั   การพฒันาเศรษฐกจิ  ปญหา 
     ส่ิงแวดลอมตาง  ๆ  โดยทั่วไป  และเนนปญหาสิ่งแวดลอมในแตละทองถิ่น 
     การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การศกึษาความสัมพนัธในระบบ 
     นิเวศและสิ่งแวดลอม 
   
    4103506 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป   3(2-2-5) 
     General Meteorology  
              ความหมายของบรรยากาศของโลก  องคประกอบและสมบัติของบรรยากาศ 
     สาเหตุของผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ     การอตุุนิยมวิทยาเบือ้งตน 
     การพยากรณอากาศ  การศึกษาวิทยาศาสตรเบื้องตน  การศกึษาภูมิอากาศของไทย 
        
  2) วิชาเลือก                                                                                                    30   หนวยกิต 
    เลือก เรียน                                                                                           30   หนวยกิต 

 
    1551613 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 1   3(3-0-6) 
     English for Science I  
              ฝกฟง  พูด  อาน  เขียนขอความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
     ทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   
     ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชา  ฝกเขียนภาษาอังกฤษในรูป
     แบบงานวิชาการ  เชน  รายงาน  บทคัดยอ  เนนการเรียนโดยใชสถานการณจําลอง 
        
    1551614 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 2   3(3-0-6) 
     English for Science I  
              ฝกพูด   ฟง  อาน  เขยีน   ช้ัน Advance เชน ฝกเขยีนรายงาน บทคัดยอ
     เพื่อนํามาใชปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  และเตรียมศึกษาตอในระดับสูงตอไป 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
    4103704 การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร   3(2-2-5) 
     Construction of Science Materials  
              ศึกษาและปฏิบัติ  หลักการออกแบบอุปกรณเพื่อการสอน  การทดลอง
     การสาธิตการผลิตอุปกรณทดแทน  การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน  การผลิต
     อุปกรณโสตทัศนศึกษา  เชน  การทําสไลดเพื่อใชกับกลองจุลทรรศน  การเก็บ
     และรักษาตัวอยางทางชีววิทยา  การผลิตอุปกรณอ่ืน ๆ 
   
    4502601 คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 2   3(3-0-6) 
     Mathematics for Science II 
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4502602 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 
              เทคนิคการปริพันธ    ปริพันธหลายช้ัน   สมการอนุพันธอันดับ 1  และ

อันดับ  n  สมการอนุพันธยอย  เทคนิคการแกสมการอนุพันธ  การแปลงลาปลาซ 
   
    4502602 คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 3   3(3-0-6) 
     Mathematics for Science III 
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4502601 คณิตศาสตรสําหรบัวิทยาศาสตร 2 
              อนุกรมไมรูจบ  เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอร  เมทริกซ  จํานวน 
     เชิงซอนและการวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน 
   
    4104705 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตร   3(2-2-5) 
     Software Package and Application for Science  
              ศึกษาหลักการ  ฝกการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
     ทางวิทยาศาสตร 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
     
    4103201 ฟสิกสของคลืน่   3(3-0-6) 
     Physics of Wave  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมา : 4101101 หลักฟสิกส  
              กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเกี่ยวกับชนิด    และการเคลื่อนที่ของ
     คล่ืนในตัวกลางที่เปนของแข็ง  ของเหลว  และกาซ  สมการคลื่นและผลเฉลี่ย
     ของสมการ พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น    การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณ   
     ดอปเปลอร     การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น    โพลาไรซของคลื่น 
     อันตรกิริยาของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับสสาร  ประโยชนและการประยกุตคล่ืน 
     แมเหล็กไฟฟา 
      
    4104707 ฟสิกสเชิงคณติศาสตร   3(3-0-6) 
     Mathematical Physics  
              วิชาฟสิกสในรูปของคณิตศาสตร  การเคลื่อนที่และปริภมูิการเปลี่ยน 
     ของปริมาณที่ขึ้นอยูกับเวลา   การบวกทางกายภาพ   กฎเอกโปเนนเชียล 

ออสซิลเลเตอร  แรงและสนามศักย  แหลงกําเนิดสนามหมุน  การไหลของความรอน
ในทรงกระบอก  การวิเคราะหแบบฟูเรียร 

  
   4102103 กลศาสตร 1     3(3-0-6) 
     Mechanics I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4101101 หลักฟสิกส 
             การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ  และกฏของนิวตนั แรงศูนยกลาง พลวัตของ 
     ระบบอนุภาค  แรงดึงดูดระหวางมวล สนามโนมถวง กลศาสตรของไหล การ 
     เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง พลวัตของไจโรสโคป 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
    4103301 ไฟฟาและแมเหล็ก 1   3(3-0-6) 
     Electricity and Magnetism I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4101101 หลักฟสิกส 
              พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟาและอันตรกิริยาแมเหล็ก  สนามไฟฟา  สนามไฟฟา
     สถิต สนามไฟฟาในตัวนําและไดอิเล็กทริก สนามแมเหล็กกฎของบิโอต -   
     ซาวาตท  กฎของแอมแปร  สนามไฟฟาที่แปรคาตามเวลา   กฎของฟาราเดย
     และกฎของเลนซ (Lenz’s law) สมบัติทางแมเหล็กของสสารไฟฟากระแส 
     สลับวงจรซึ่ง ประกอบดวย R L และ C สมการของแม็กซเวลล การแผคล่ืน
     แมเหล็กไฟฟา 
      
   4104401 อุณหพลศาสตร   3(3-0-6) 
     Thermodynamics  
              กฎขอที่ศูนยของอุณหพลศาสตร กาซในอุดมคติ ทฤษฎจีลนของกาซ  
     กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร  ความดัน อุณหภูมิของกาซ ความเร็วเฉลี่ย
     ของอนุภาค  การเคลื่อนที่แบบบราวน สมการแสดงสถานะของแวนเดอร
     วาลล   เอนโทรปกับกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร   กระบวนการแปรผัน
     กลับได  และแบบแปรผันกลับไมได  วัฏจักรของคารโน ประสิทธิภาพของ
     เครื่องยนตและการประยุกต 
      
    4103603 กลศาสตรควอนตัม 1   3(3-0-6) 
     Quantum Mechanics I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4103301 ฟสิกสแผนใหม 
              มโนทัศนเกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม สมการ

คล่ืนของชเรอดิงเงอรฺ  ฟงกช่ัน  ความหนาแนน ความนาจะเปนและระดับ
พลังงาน การประยุกตใชสมการคลื่นกับอะตอมของไฮโดรเจน สเปกตรัมของ
ไฮโดรเจน   การเปนควอนตัมของโมเมนตเชิงมุม ปรากฏการณซีแมน    
อันตรกิริยา สปน - ออรบิต  อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน  
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
   
    4103604 ฟสิกสนิวเคลียร1   3(3-0-6) 
     Nuclear Physics I  
             นิวเคลียสของอะตอม   แรงนิวเคลียรและเสถียรภาพของนิวเคลียส 

ทฤษฎีการสลายใหรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีเกมมาของนิวเคลียส กฎการ
สลายตัวของสารกัมตรังสี   สมดุลของการสลายตัว  สารกัมตรังสีที่มีในธรรมชาติ
และประดิษฐขึ้น ตารางนิวไคลลและแผนฟงการสลายตัวของนิวเคลียสปฏิกิริยา
นิวเคลียร พลังงานนิวเคลียส เครื่องปฏิกรณปรมาณู เครื่องวัดรังสีประโยชน 
โทษ และการปองกันอันตรายจากรังสี  

   
    4104602 ฟสิกสนิวเคลียร 2   3(3-0-6) 
     Nuclear Physics II  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4103604 ฟสิกสนิวเคลียร 1  
              นิวตรอนฟสิกสเบื้องตน โปรตอน สภาพการสลายตัวในการะบวนการ 
     รังสีอัลฟา รังสีบีตา และรังสีเกมมา ขั้นพื้นฐานที่ไดจากการสลายตัวของนิวเคลียร  

กระบวนการเกิดปฏิกิริยาและแรงนิวเคลียร  ปฏิกิริยาแยกสลาย   เครื่องเรงอนุภาค 
อันตรกิริยา นิวคลีออน แรงนิวเคลียร  แบบจําลองนิวเคลียส รังสีคอสมิก และ 
ฟสิกสพลังงานสูงเบื้องตน 

      
    4103401 ฟสิกสสถานะของแขง็   3(3-0-6) 
     Solid State Physics  
              กฎเกณฑและทฤษฎีเบื้องตนของฟสิกสของของแข็ง เกี่ยวกับโครงสราง 
     ของผนึก การตรวจสอบโครงสรางของผนึกดวยวิธีการเลี้ยวเบนของคลื่น 
     การสั่นสะเทือนของแลตทิสของผลึก ซ่ึงทําใหเกิดสมบัติทางเสียงและของวัตถุ 
     ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง  สมบัติของโลหะ
     ทางดานความรอนและทางไฟฟา โดยใหศึกษาในเชิงบรรยายและนําสมการ
     ทางคณิตศาสตรมาประกอบตามสมควร 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
    4103303 อิเล็กทรอนิกส 1   3(2-2-5) 
     Electronics I  
              ศึกษาและทดลองใชเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส ทฤษฎีและการ
     ใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร ไอซี 
     พรอมการอานคาพารามิเตอรและคาสําคัญตาง ๆ  ที่บอกไวในคูมือ  การจาย
     ไฟฟาใหกับไดโอด ทรานซิสเตอร และไอซี ชนิดของไดโอดและการใชงาน 
     เนนวงจรเรียงกระแส วงจรกรองกระแส วงจรควบคุมแรงดัน วงจรควบคุม
     กระแส  การใชงานทรานซิสเตอร  การใชงานไอซีออปแอมป   รวมทั้งศึกษา
     พื้นฐานของระบบดิจิทัล 
   
    4231101 เคมีอนินทรีย 1   3(3-0-6) 
     Inorganic Chemistry I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4201101 หลักเคมี  
              โครงสรางอะตอม สถานะอะตอมและสัญลักษณ พันธะเคมี สารประกอบ
     ไอออนิก  ของแข็งอนินทรีย  เคมีของกรดและเบส แรงเคลื่อนไฟฟา ธาตุแทรน
     ซิสชัน และการใชประโยชนเคมีของสารละลายที่ไมใชน้ําเปนตัวทําละลาย
     สารอนินทรียที่มีโครงสรางเปนโซ  เปนวง  และโครงสรางตาขาย 
 
    4231101 ปฏิบตัิการเคมีอนินทรีย 1        1(0-3-1.5) 
     Inorganic Chemistry Laboratory I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4231101 เคมีอนินทรีย 1 หรือเรียนควบคูกัน 
              การวิเคราะหแอนไอออน  แคตไอออน  การวิเคราะหแบบกึ่งจุลภาค  
     การตกผลึกสารประกอบไอออนิก  การทดสอบการนําไฟฟาของสารประกอบ
     ไอออนิก  และโควาเลนต  การศึกษาโครงสรางผลึกของสารประกอบไอออนิก
     และโควา-เลนต   
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
    4401101 ยางธรรมชาต ิ   3(3-0-6) 
     Natural Rubber  
              ประวัติ ชนิดของยาง การทําสวนยาง การผลิตยางธรรมชาติ น้ํายางสด
     การทํายางแผน ยางแทง ยางเครป น้ํายางขน สมบัติของยางธรรมชาติ อิทธิพล
     ที่มีผลตอสมบัติของยาง  การทดสอบยางแทง  การนํายางธรรมชาติไปใชใน
     อุตสาหกรรม การผสมสารเคมีในยางธรรมชาติ 
   

   4241101 เคมีอินทรีย 1   3(3-0-6) 
     Organic Chemistry I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4201101 หลักเคมี 
              หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป  ชนิดของปฏิกิริยา
     การเรียกชื่อ  การเตรียมสเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของสารประกอบ 
     ไฮโดรคารบอน  แอโรมาติกไฮโดรคารบอน  พอลินิวเคลียรแอโรมาติก 
     เฮเทอโร-ไซคลิก  ออรแกโนแฮโลเจน  แอลกอฮอล  ฟนอล  และอีเธอร 
      
   4241102 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย 1        1(0-3-1.5) 
     Organic Chemistry Laboratory I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4241101 เคมีอินทรีย 1 หรือ เรียนควบคูกัน 
              เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป   การตกผลึก  การกลั่น   การสกัด   และ   
     โครมาโทกราฟ     การทดสอบการละลายและหมูฟงกชัน   การทดสอบ
     คารโบไฮเดรต  การสังเคราะหสาร 
 
    4252101 เคมีเชิงฟสิกส 1   3(3-0-6) 
     Physical Chemistry I  
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4201101 หลักเคมี, 4101101 หลักฟสิกส   
              แกส  ทฤษฎีจลนของแกส  อุณหพลศาสตร  จลนศาสตรเคมี  เคมีไฟฟา
     เคมีนิวเคลียร  ระบบที่มีหลายองคประกอบและสมดุลเคมี  วัฏภาคสมดุลของ
     ระบบบริสุทธิ์  วัฏภาคสมดุลของสารละลาย 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
   
    4252102 ปฏิบตัิการเคมีเชิงฟสิกส 1         1(0-3-1.5) 
     Physical Chemistry Laboratory I  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4252101 เคมีเชิงฟสิกส 1 หรือ เรียนควบคูกัน 
              ปฏิบัติการหาสมบัติทางอุณหพลศาสตร  เชน  ปริมาณพาเซียลโมลาร 
     เอน-ทัลปของการระเหยของของเหลว การวัดความหนืดของของเหลวหรือ
     สารละลาย  แผนภาพเฟสของระบบที่มีหลายองคประกอบ  การใชคอนดักโท
     เมตรีเพื่อหาคา คงที่ของการแตกตัวของกรดออน  การหาคาคงที่สมดุลของ
     ปฏิกิริยาจลนพล-ศาสตรเคมี 
   

    4222101 ชีวเคมี      3(3-0-6) 
     Biochemistry   
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  4201101 หลักเคมี  
     จุดเริ่มตนของชีวิต น้ําและสารชีวโมเลกุลขนาดใหญภายในเซลล    สมบัต ิ
    ทางเคม-ีกายภาพ  และหนาทีข่อง คารโบไฮเดรต   ลิพดิ  โปรตีน  เอนไซม  กรด 
    นิวคลีอิค  กระบวนการเมทาบอลิซึมที่สําคัญของสัตว  พืช  และจุลชีพ รวมทั้ง
    การสังเคราะหแสง  ความสําคัญของวิตามินเกลือแร  และฮอรโมน 
     

   4222102 ปฏิบตัิการชีวเคมี        1(0-3-1.5) 
     Biochemistry Laboratory  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4222101 ชีวเคมีพื้นฐาน หรือ เรียนควบคูกัน
      ปฏิบัติการเตรียมสารละลายบัปเฟอร ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
     สมบัติทางเคมีของคารโบไฮเดรท  ลิพิด  กรดอะมิโนและโปรนตีน ปฏิบัติการ
     เกี่ยวกับจลนพลศาสตรของเอนไซม 
 

   4243301 เคมีของผลติภณัฑธรรมชาต ิ    2(2-0-4) 
     Chemistry of Natural Product  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4242103 เคมีอินทรีย 2    
              บรรยายเกี่ยวกับการแยก ลักษณะโครงสราง และชีวสังเคราะหของ
     สาร ประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  ไดแก   ลิพิด   ฟนอลิก   คารโบไฮเดรต  
     กรดอะมิโน  แอลคาลอยด 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
   
    4263103 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
     Industrial and Environment Chemistry  
              กระบวนการผลิตทางเคมีและทางฟสิกสในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑและ 
     ประโยชนในอตุสาหกรรมที่สําคัญบางประเภทในประเทศ ทองถ่ินและครัวเรือน 
     ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธของมนุษยและสิง่แวดลอม การเสียดุลของสิ่งแวดลอม 
     การปองกันและการแกไขปญหาของสิ่งแวดลอม 
   
    4223202 เคมีอาหาร      3(3-0-6) 
     Food Chemistry  
     รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4222103 ชีวเคมี 1 หรือ 4222101 ชีวเคมี 
              การเปลี่ยนแปลงโครงสราง และสมบัติทางเคมีของสารอาหารในกระบวนการ
      รวมทั้งสารเติมแตงสี กล่ิน รส  และสารถนอมอาหาร 
  
   4213401 เคมีสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
     Environmental Chemistry  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4212101 เคมีวิเคราะห 1  
              ความหมายและขอบเขตของเคมีส่ิงแวดลอม องคประกอบทางเคมี

และสารมลพิษทางอากาศ ลักษณะที่สําคัญของน้ํา และสารมลพิษทางน้ํา 
มลพิษจากอุตสาหกรรมมลพิษทางเกษตร  มลพิษทางรังสีและความรอน  
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  การปองกันและการแกไข 

 
    4213402 ปฏิบตัิการเคมีสภาวะแวดลอม        1(0-3-1.5) 
     Environmental Chemistry Laboratory  
             การวิเคราะหหาคาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คาความตองการออกซิเจน
     ทางชีวเคมี  คาความตองการออกซิเจนทางเคมี  การวิเคราะหหาไนโตรเจน
     ฟอสฟอรัส  และกํามะถันในดิน  การวิเคราะห  ยาฆาแมลง โลหะหนักในพืช
     ในดิน ในน้ํา และในอากาศ 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
   
   3263201 เทคโนโลยีเก่ียวกับปโตรเลียม   2(2-0-4) 
     Petroleum Technology  
              ธรรมชาติและองคประกอบของปโตรเลียม   กระบวนการการกลั่น
     ลําดับสวน กระบวนการกําจัดกํามะถัน และกระบวนการตาง ๆ ในผลิตภัณฑ
     ที่ไดจากการแยกปโตรเลียม 
   
   4264501 การเปาแกวเบื้องตน        2(1-3-1.5) 
     Introduction to Glass Blowing  
              การจัดหองสําหรับการเปาแกว สมบัติทางกายภาพของแกว ศึกษาหา
     ชนิดของหวัเปา และเปลวไฟ เครื่องมืออ่ืนๆ  ที่ใชในการเปาแกว เทคนิคเบื้องตน 
     ในการเปาแกว เชน การตัด การงอ การตอแกวชนิดตางๆ การซอมแซมและ
     สรางเครื่องแกวที่ใชในหองปฏิบัติการ 
 
    4303301 สัตววิทยา         3(2-3-5.5) 
     Zoology  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : -  
              ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาสัณฐาน
     วิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว
     วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม 
      
    4303302 สรีรวิทยาท่ัวไป  3(2-2-5.5) 
     General Physiology  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4301101 หลักชีววิทยา  
              ความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการตาง ๆ ที่
     สําคัญ เชน การสังเคราะหแสง  การหายใจ  การขนสงและการลําเลียง  ความ
     สมดุลของน้ําและเกลือแร  กลไกการประสานงานและควบคุมการทาํงานของ
     ระบบตาง ๆ 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

   4302201 พฤกษศาสตร        3(2-3-5.5) 
     Botany  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4301101 หลักชีววิทยา            
      ชีววิทยาของพืช เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา การวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการของพืช การจําแนกประเภท การรวบรวม
และการเก็บรักษาตัวอยางพืช การศึกษาภาคสนาม 

   

    4303401 พันธุศาสตร   3(3-0-6) 
     Genetics  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4301101 หลักชีววิทยา          
       ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
     การคาดคะเน  ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม  ความนาจะเปนและการทดสอบทาง
     สถิติยีนและโครโมโซม  การจําลองของสารพันธุกรรม  ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชั่น
     (Gene Lingkage and Recombination)  เพศ  การกําหนดเพศ  มัลติเปลอัลลีล
     พันธุวิศวกรรม  พันธุศาสตรประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส 
  

   4312101 จุลชีววิทยาพืน้ฐาน   3(2-3-6) 
     Fundamental Microbiology  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4301101 หลักชีววิทยา 
              ความรูพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอต และ   
     ยูคาริโอต การจําแนกประเภท  สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต    การสืบพันธุ
     การควบคุม ความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม
     การสุขาภิบาล โรคติดตอและภูมิตานทาน การศึกษาภาคสนาม 
 

   4301103 ชีววิทยาของเซลล         3(2-3-5.5) 
     Cell Biology  
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4301101 หลักชีววิทยา           
      โครงสรางและหนาที่ของเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอตในระดับ
     โมเลกุล วัฏจักรของเซลล  การแบงเซลล  เมแทบอลิซึมของเซลล  สารพันธุกรรม
     ของเซลลโพรคาริโอต  และเซลลยูคาริโอต  การแสดงออกของยีน (Gene expression) 
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   รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        น (ท-ป-อ) 
      
    4323501 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช        3(2-3-5.5) 
     Plant Tissue Culture  
              การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยใชอาหารสังเคราะห
     และฮอรโมนในสภาวะปลอดเชื้อ    การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไป
     ใชในการขยายพันธุพืช  ปรับปรุงพันธุพืช  การเก็บรักษา 
   
    4303501 เทคนิคทางชีววิทยา        3(2-3-5.5) 
     Biotechnique  
              การใชเทคนิค   และวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา   การเก็บ
     ตัวอยางพันธุพืชและพันธุสัตว  การอัดแหง  การดอง  การสตาฟสัตว  การทํา
     สไลดช่ัวคราวและสไลดถาวร  การถายรูปผานกลองจุลทรรศน 
  
    4302204 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   3(3-0-6) 
     School Botanical Garden  
              เรียนรูพระราชปรารภ  พระราชดําริ  ความเปนมา  องคประกอบสอน 
     พฤกษศาสตรโรงเรียน  การสรางและจัดปจจัยพื้นฐานในโรงเรียนใหเปนปจจัย 
     แหงการเรียนรู  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางการดําเนินงาน  การประเมิน 
     ผลติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
     ดานตาง ๆ การบูรณาการสูการเรียนการสอน 

 
17.5.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและตองไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
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18.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป พ.ศ. 2548 เปนการปรับปรุงหลักสูตร ตามเงื่อนไขมาตรฐาน
หลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานครุุสภา โดยหลักสูตรนี้เปนการ
ปรับการเรียนการสอนแบบชุดวิชาเปนรายวิชา 
 
 18.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสราง 
 

หลักสูตรเดิม จํานวนหนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง จํานวนหนวยกิต 
กลุมชุดวิชาศกึษาทั่วไป 
กลุมชุดวิชาชพีครู 

- ชุดวิชาการศกึษา 
- ชุดวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมชุดวิชาเลือกเสรี 
รวม 

ไมนอยกวา 30 
ไมนอยกวา 55 
ไมนอยกวา 30 
ไมนอยกวา 25 
 
ไมนอยกวา 80 
ไมนอยกวา 6 
ไมนอยกวา 171 

กลุมชุดวิชาศกึษาทั่วไป 
กลุมชุดวิชาชพีครู 

- สาระความรูผู
ประกอบวิชาชีพครู 

- สาระฝกทักษะผู
ประกอบวิชาชีพครู 

- สาระผูประกอบ
วิชาชีพครูเฉพาะดาน 

- สาระเพิ่มเติมวิชาเลือก 
กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมชุดวิชาเลือกเสรี 
รวม 

ไมนอยกวา 30 
ไมนอยกวา 53 
ไมนอยกวา 33 
 
ไมนอยกวา 10 
 
ไมนอยกวา 6 
 
ไมนอยกวา 4 
ไมนอยกวา 75 
ไมนอยกวา 6 
ไมนอยกวา 164 

 
18.2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับหลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 (หมวดวิชาการศึกษา

ท่ัวไป) 
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เปรียบเทียบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 5 ป  
หลักสูตร พ.ศ.2547 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 (หมวดการศึกษาทั่วไป) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
GEED 101  การสื่อสารดวยภาษาไทย                 5(2-4-3) 
Communication in English Language 

     ฟง พูด อาน เขียน เพื่อยกระดับความเขาใจและการ
นําเสนอได   ใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงขอมูลและการ
นําเสนอได  นําเสนอสาระทางวิชาการดวยการพูดและ
การเขียนไดดี  ใชภาษาไทยในการเรียนรูและสื่อสารได
อยางดี ใชภาษาไทยในการเรียนรูและสื่อสาร ไดอยาง
ถูกตองตามบริบทของสังคม 
 
 
 
GEED 102  การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ          6(3-4-3) 
Communication in English Language 
          สืบคนและสรุปสาระสําคัญ   ฟง  สนทนา  และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผูอื่นได  อานสาระที่เกี่ยวกับ
การดํา เนินชีวิตและสรุปสาระสําคัญ  และนํา เสนอ
ความคิดทางดานการพูดการเขียน  อธิบาย เลาเรื่องการใช
เทคโนโลยีในการนําเสนอได  มุงมั่นและรับผิดชอบใน
การพัฒนาทักษะทางภาษา 

1500201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1                  2(2-0-4) 
                 Thai for Communication 1 
          ฝกทักษะการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนนการฟงและการอานเชิงวิเคราะห 
ใหสามารถสื่อภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
นํ าความรู  ความคิด ที่ได รับมาพัฒนาตนเองอย าง
สรางสรรค 
1500202  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2              2(2-0-4) 
                  Thai for Communication 2 
          ฝกทักษะการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
โดยเนนการพูดและการเขียนแบบตาง ๆ 
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1             2(2-0-4) 
                 English for Communication I 
          ฝกทักษะดานการฟง  พูด  เพื่อการสื่อสารเบื้องตน
ในสถานการณตาง ๆ เชน การทักทาย  การกลาวลา  การ
แนะนําตัวเองและผูอื่น  การกลาวขอบคุณ  การขอโทษ 
ฯลฯ   การอานและการเขียนเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  การอานโฆษณา  ฉลาก  รวมทั้งการ
กรอกแบบฟอรมตาง ๆ  

จัดแยกจากชุดวิชาเปนรายวชิาและเพิ่มเตมิบางรายวิชา 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีทกัษะความรูครบถวนทั้ง 4 ดาน 
คือ ดานภาษาและการสื่อสาร มนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร และคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 
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GEED 103  การสื่อสารดวยภาษาในเอเชีย      5(2-4-3) 
Communication in……..Language 
          ฟงสนทนาโตตอบในสถานการณตางๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันได   สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูอื่นไดในสถานการณตางๆ ที่ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
โดยใชภาษา  สํานวนที่เหมาะสม ถูกตอง สอดคลองกับ
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา   อานขอความ
หรือบทความตางๆที่พบในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีรูป
ประโยค คําศัพทพื้นฐาน สํานวนงายๆ  ได นํามาสื่อ
ความหมาย ถายทอดใหผูอื่นเขาใจได ทั้งการพูดและ
การเขียน    ใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เปน
เครื่องมือในการสรางความเขาใจระหวางชาติได 
 

1500204   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2       2(2-0-4) 
English for Communication II 
          ฝกทักษะดานการฟง พูด เพื่อใหขอมูลและแสดง
ความคิดเห็น ฝกทักษะการอานเพื่อหาหัวขอเรื่อง  การ
อานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด รวมทั้งการ
เขียนขอความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสาร 
1500209  ภาษาจีนเบื้องตน  2(2-0-4)  
                  Chinese for Beginners 
          ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการ
ฟง  และพูด  ผู เรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอก 
และเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอาน
เนื้อหาขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 
1500210  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  2(2-0-4) 
                  Chinese for Communication 
          ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดยเนนการสอน
แบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝก
ทักษะภาษาในดานสถานการณตาง ๆ ทักษะการเขียน 
ฝกเขียนประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริมทักษะการพูด
ใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝกอานขอความใน
รูปแบบตาง ๆ จากเอกสารจริง (Authentic Material) 
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 1500211  ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  2(2-0-4) 

                  Japanese for Beginners 
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการ

ฟง และพูด ผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอก 
และเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอาน
เนื้อหาขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 
1500212  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
              Japanese for Communication 
          ฝกทักษะภาษาในดานสถานการณตางๆ ทักษะ
การเขียน ฝกเขียนประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริม
ทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝกอาน
ขอความในรูปแบบตาง ๆ จากเอกสารจริง (Authentic 
Material) 
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 1500213 ภาษามาเลยเบื้องตน     2(2-0-4) 
 Malay for Beginners 

    ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ 
สําหรับทักษะการฟง และพูด ผูเรียนไดฝกทักษะขั้น
พื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน ฝก
เขียนตามคําบอก และเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะ
การอาน ฝกอานเนื้อหาขอความสั้น ๆ สามารถสรุป
และตอบคําถามได 
1500214 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร    2(2-0-4) 

 Malay for Communication  
     สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษามาเลยเบื้องตน 
หรือผูทีเรียนภาษามาเลยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาแลว ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดย
เนนการสอนแบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและ
พูด ผูเรียนไดฝกทักษะภาษาในดานสถานการณตางๆ 
ทักษะการเขียน ฝกเขียนประโยคจากการพูดเพื่อชวย
เสริมทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝก
อานขอความในรูปแบบตาง  ๆ  จากเอกสารจริง 
(Authentic Material) 
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GEED 104  การคิดและพัฒนาตน                   5(2-4-3) 
Thinking and Personal Growth 
           รูและเขาใจหลักการคิด การใหเหตุผล การ
กํากับตนเองในการคิด การตัดสินใจการแกปญหาและ
การเรียน  รูที่กอใหเกิดผลเชิงบวกตอตนเองและ
สังคม  คิดเชิงระบบ คิดแบบมีวิจารณญาน และคิด
สรางสรรค   สรางองคความรูโดยใชกระยวนการคิด 
การแกปญหาอยางสรางสรรค  และนําเสนอองค
ความรูที่ไดอยางเปนระบบ   รูและเขาใจและกําหนด
ความ มุงหมายของชีวิตตนเอง   ปรับพฤติกรรมให
สอดคลองกับเปาหมายที่มีคุณคากับตนเองและสังคม  
ยอมรับศักดิ์ศรีและคุณคาของผูอื่น อยูรวมและทํางาน
กับผูอื่นไดอยางดี  เสริมสรางความเปนบุคคล 

1500205 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 
            Information for Study Skills and Research 
ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ส า ร นิ เ ท ศ 

แหล งส า รนิ เ ทศ ในก า รศึ กษ าค นคว า ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย และเขาถึงแหลงสารนิเทศอื่น ๆ วิธีการ
แสวงหา และรวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษา
คนควาดวยตัวเอง และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 
2000202  สุนทรียภาพของชีวิต              2(2-0-4) 
                  Aesthetic Appreciation 
          ศึกษาและจําแนกขอตางในศาสตรทางความ
งาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น  
ศาสตรทางการไดยิน   และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  
สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง  ผาน
ขั้นตอนการ เรี ยน รู เ ชิ งคุณค า  ระดับการรํ า ลึก 
ความคุนเคย และ ความซาบซึ้ง  

การสรางความสัมพันธที่ดีกบัผูอื่นเพื่อการดําเนินชวีิต
ที่มีคุณคาและการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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 1500213  ปรัชญาและศาสนา  2(2-0-4) 

                Philosophy and Religion 
          ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสัมพันธ
และความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา เพื่อ
รูจักคุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา  รูจัก
ลักษณะแนวคิดของปรัชญาในศาสนา ตาง ๆ เชน 
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต 
และศาสนาอิสลาม เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสังคม 
ตลอดถึงการนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกลาว
มาใชในชีวิตประจําวัน 
2500201  การคิดและการพฒันาตน               2(2-0-4) 
               Thinking and Self Development 
          ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางการคิด 
ทักษะการคิด  กระบวนการคิดและการแกปญหา 
การศึกษาตนเอง การประเมินและการพัฒนาตน การ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีคุณคา
และก ารอยู ร ว มกั นอย า งสั นติ สุ ข   การสร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีคุณคา
และการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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GEED 105  มนุษยกับสังคม                           5(2-4-3) 
Human Beings and Society 
          รูคุณคาและเขาใจความหมายของวัฒนธรรม  
วิเคราะหกระยวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม รูและเขาใจสถานภาพของสังคมไทยใน
ปจจุบัน    รูและเขาใจแนวคิด ทิศทางและการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน   รูและเขาใจแนวคิด และ
พัฒนาการเมืองภาคประชาชน  สามารถนําหลักศาสน
ธรรมมาแกปญหาในการดํารงชีวิตของมนุษย  มี
สุนทรียภาพในการดํารงชีวิต  รูคุณคาและเขาใจ
ความหมายของวัฒนธรรม 

2500202   วิถีไทย                                    2(2-0-4) 
                  Thai Living 

ศึ กษ าลั กษณะทา งภู มิ ศ าสตร ที่ มี ผ ลต อ วิ ถี ชี วิ ต 
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ปญหาสังคมไทย วิสัยทัศนดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองตามวิถีแหง
ประชาธิปไตย การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
2500203   วิถีโลก                                              2(2-0-4) 
                 Global Society and Living 

ศึกษาวิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและการ
ปกครองของโลก ปญหาของโลกยุคปจจุบัน การจัดระเบียบ
โลก สันติศึกษา  สิทธิมนุษยชนตลอดจนถึงการปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก 
2500204   มนุษยกับสิ่งแวดลอม                  2(2- 0-4) 
                 Man and Environments 
          ความหมาย และความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีสวนรวมในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมบํารุงรักษา คุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
GEED106ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5(2-4-3) 
Life Through Science and Technology 
          มีวิธีคิดอยางสมเหตุสมผลและมีจิตวิทยาศาสตร
ใหมยอมรับและเห็นคุณคาของผูอื่นและทํางานรวม  
กับผูอื่นได มีภูมิปญญาวิทยาศาสตรใหม แกปญหา
หรือดําเนินชีวิต โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตร  ใช
วิ ธี ก ารวิทยาศาสตร ใหม แสวงหาความรู ท า ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    สามารถใชเทคโนโลยี
เขาถึงสารสนเทศและองคความรูทางวิทยาศาสตรและ
รูขอจํากัดของเทคโนโลยี   รูและเขาใจองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทองถิ่นจนสามารถ 
เชื่อมโยงเขาดวยกันได 

4000205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต          2(2-0-4) 
                Science for Quality of Life 

ศึ กษ าคว ามหม า ยขอ ง วิ ท ย า ศ าสตร แ ล ะ
เทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร กระบวนการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร ความหมายขององคประกอบ
ของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเปนองคประกอบรากฐาน
ของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน 
และการประเมินคุณภาพชีวิต 
4000206 การคิดและการตัดสินใจ               2(2-0-4) 
               Thinking and Decision Making 
          หลักการและทักษะกระบวนการคิด การคิด
อย างมี เหตุผล  การวิ เคราะหขอมูล  และการใช
คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

 4000208  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
                Exercise for Health 
          ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสม 
เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกาย และมี
ทักษะการออกกําลังกายที่สามารถนําไปประยุกตใช
สรางเสริมสุขภาพในการดํารงชีวิตประจําวันของ
ผูเรียนเอง และแนะนําชักจูงบุคคลอื่นไดดวย 

 

 
18.3  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับหลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 (หมวดวิชาชพีครู) 
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เปรียบเทียบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 5 ป  

หลักสูตร พ.ศ.2547 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 (หมวดวชิาชีพครู) 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม   5(2-4-3) 
Foundation in Education and Inclusive Education     
     - รูและเขาใจระบบความคิด  ความเชื่อ  และทฤษฎี
ทางการศึกษาและการศึกษาพิเศษ 
     -  รูและเขาใจ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
     -บู รณ า ก า ร แน วคิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
พระราชบัญญัติการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มาใชในการจัดการศึกษาไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

1083601  การศึกษาแบบเรียนรวม                 3(3-0-6) 
                Inclusive Education 
          ความหมายของการเรียนรวม แนวคิดปรัชญาของ
การเรียนรวม รูปแบบการเรียนรวม ลักษณะและ
ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การคัดแยก
เบื้องตน การปรับหลักสูตรและการจัดพฤติกรรมและ
บริการสนับสนุนวิธีการสอน วิถีชีวิตและประเมินผล
ในชั้นเรียนรวม 

 

เปลี่ยนรหัสและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะของผูที่จะปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 65

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

EDUC 102  ธรรมชาติของผูเรียน                  5(2-4-3) 
                    Nature of the Learner 
     -  รูและเขาใจพัฒนาการของผูเรียนวัยตาง ๆ  และผูเรียน 
          ที่มีความตองการพิเศษ 
     -  สังเคราะหจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูได 
     -    วิเคราะหรูปแบบการเรียนรูและความแตกตางของ 
         ผูเรียนได 
     -  จัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการะบวนการเรยีนรู 
         ของผูเรียนได 
     -  จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานิสัยของผูเรียนได 
     -  เขาใจตนเองเคารพศักดิศ์รีและคุณคาของผูอื่น 
     -  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนอยางดี 

1053511  การแนะแนวสําหรับครู                2(1-2-3) 
                    Guidance  for  Teachers 
          ความรูพื้นฐาน หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
แนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและ ใหคําปรึกษา เพื่อ
สงเสริมพัฒนาผูเรียน 
1023301  หลักการจดัการเรียนรู                             2(1-2-3) 
                   Nature  of  Learners 
          ธรรมชาติของการพัฒนาการ และการเรียนรูของ
มนุษย ทฤษฎีการเรียนรู และการประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน การศึกษา ชวยเหลือผูเรียนให
เรียนรูและการพัฒนาใหเต็มศักยภาพของตน 

การจัดการเรียนการสอนเดิม จัดการเรียนการสอน
เปนชุดวิชาไดเรียนแค 1 รายวิชา เนนการฝกทักษะ
แตพื้นความรูทางทฤษฎียังจํากัดเกินไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไมมีความรูทางดานการแนะแนวทําใหผล
การเรียนรูยังไมบรรลุเปาหมายที่ตองการใหผูเรียน
มีทักษะเจตคติที่ดีตอการเขาใจ ชวยเหลือผูเรียนที่
ตนรับผิดชอบเพื่อออกไปประกอบอาชีพ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

EDUC 103  หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู    5(2-4-3) 
Curriculum and Management of Learning 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่ดีและเกงได 

- รูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการ
เรียนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการสอนที่นอบ
สนองความแตกตางของผูเรียนทั้งผูเรียนปกติ
และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

- รูและเขาใจทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
- รูเขาใจและจัดระบบการประกันคุณภาพการเรียนรู 
- วางแผนการจัดการชั้นเรียนและแกไขปญหา

ชั้นเรียนได 
- บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู

มาใชในการออกแบบการเรียนรูไดทั้งระดับ
หนวยการเรียนและบทเรียน 

- มีทักษะการสอนยอยและนํามาใชฝกปฏิบัติการ
สอนในรูปแบบการสอนตาง ๆ ได 

- มุงมั่นในการพัฒนาความสามารถดานการจัด     
ประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

1023301  หลักการจัดการเรียนรู                   2 (1-2-3) 
                 Principles of Learning Management 
          ความหมายของการเรียนรูและกระบวนการจัดการ
เรียนรู สภาพปจจุบัน   และปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ในประเทศไทย การสรางจุดประสงคของการเรียนรู    การ
จัดทําแผนการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูและวิธีที่จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การสรางโปรแกรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนที่มีความแตกตางกัน การพัฒนาและเลือกใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงค การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู 
 
 

เพื่อเปลี่ยนจากหลักสูตรชุดวิชาเปนรายวิชาและ
มีเนื้อหาที่ชัดเจนขึ้นและจัดใหรายวิชาหลักการ
จัดการเรียนรูเปนพื้นฐานของรายวิชา ทักษะ
และเทคนิคการเรียนรู 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

 1024307  ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  2 (1-2-3) 
Teaching Skills and Techniques in Learning Management 

            ความสําคัญ  และขอบขายของทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู  ทักษะการนําเขาสูบทเรียน  การเราความ
สนใจ   การเสริมแรง   การตั้ งคํ าถาม   การอธิบาย  
ยกตัวอยางและสรุปบทเรียน  การใชสื่อการจัดการ
เรียนรู  การเลาเรื่องและนิทาน    การแตงเพลง  และรอง
เพลงประกอบการจัดการเรียนรู  การใชสีหนา  ทาทาง  และ
วาจา  การเขียนตัวอักษร  และวาดรูปบนกระดานดํา  
การแสดงบทบาทสมมุติ  การจัดการเรียนรูกลุมยอย  การ
จัดการเรียนรูรายบุคคล  การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน
วางแผน  การเรียนดวยตนเอง  การกําหนดโครงการ  
และวิธีการอื่นๆ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

 1043104หลักการวัดและการประเมินผลการเรียนรู2 (1-2-3) 
Principles of Learning Measurement and Evaluation 
          ความหมายของการทดสอบ การวัด และการ
ประเมินผล บทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา 
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผลเทคนิคที่
ใชในการวัดพฤติกรรมดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย ลักษณะเดนของเครื่องมือ เทคนิคในการ
วัดที่ดี การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การวิเคราะห
คุณภาพของ  แบบทดสอบ สถิติเบื้องตนในการวัด
และประเมินทางการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนสอบ 
ระเบียบการประเมินผลการเรียน ของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการนําผลการวัดและการประเมินมาใช 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลและสามารถที่จะนําความรูไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางมีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
 1064306 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  2 (1-2-3) 

               Standard and Assurance in Education 
          หลักการ  ความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและกระบวนการการประกันคุณภาพ
การศึกษา  รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาและตัวบงชี้ความสัมพันธระหวางการประกัน
คุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา  การตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพ และ การนําผลการประเมินไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
1064307  การบริหารจัดการสถานศึกษา    2 (1-2-3) 
                 School Administration 
          ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การคิดอยางเปน
ระบบ  ภาวะผูนําทางการศึกษา  การทํางานเปนทีม  การ
เรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การ
ติดตอสื่อสารในองคกร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ     การบริหารจัดการในหองเรียน   การ
เขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการ      เพื่อ
พัฒนานักเรียนและสถานศึกษา และการประเมินโครงการ 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปนกฎหมายแมบทใน
การจัดการศึกษา  ไดกํ าหนดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอกที่ ชั ด เ จน  เพื่ อ
สนองตอบตอเจตนารมณของพ.ร.บ. ดังกลาวและ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ จึงตอง
ปรับหลักสูตรใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในระบบ
การประกันคุณภาพที่ถูกตองสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง 
 
 
พ .ร .บ .การศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .  2542 ไดกําหนด
จุดมุงหมาย  หลักการและแนวการจัดการศึกษาให
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน การ
บริหารจัดการสถานศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนอบตอแนวทางการจัด
การศึกษาของชาติ ตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งตองให
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีหลักการบริหารแนวใหม 
ภาวะผู นํ า  การสร า งทีมงานการจัดองค กรและ
วัฒนธรรมองคกร  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
EDUC 104 นวัตกรรมแหงการเรียนรู            5(2-4-3) 
Learning Innovation 

- รูและเขาใจแนวคิดในการใชนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู 

- วิเคราะหระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดประสบการณการเรียนรูได 

- ใชแหลงการเรยีนรูในการออกแบบการเรยีนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการ
เรียนรู ในการออกแบบการเรียนรูได 

- ออกแบบ 
 

1033107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 
              Innovation and Educational Technology 
          ความหมาย  ขอบขาย   และความสําคัญของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตอการเรียนการ
สอน  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ  
การเรียนรูดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ระบบ
และกระบวนการสื่อความหมาย การจําแนกประเภทของสื่อ  
การเรียนการสอน  การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  การจัดหา  การใช  
การผลิต  การประเมิน  และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน  
การวิ เคราะหปญหาที่ เกิดจากการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา  การออกแบบ การสราง  การนําไปใช  
การประเมิน  และการปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ที่ เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน  ความสํ าคัญของ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  การ
วิ เ ค ร าะห ปญหาที่ เ กิ ด จ ากการ ใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เนื่องจากวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับครู(1033506) มีเนื้อหาหลายสวนซ้ําซอนกับ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต จึงเห็นวาควรยุบ
รายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับครูไปและนําเนื้อหาในสวนครูควรไดศึกษา
และไมซ้ํากับวิชาดังกลาวมาเพิ่มในวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูและเพิ่มเปน 3 
หนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
EDUC 105 การพัฒนาความเปนครูวิชาชพี   5(2-4-3) 
Teacher Professional Development 

- รูเขาใจและตระหนกัในความสําคัญและศักดิ์
ของวิชาชีพครูวาเปนวิชาชีพชั้นสูง 

- มีศักยภาพและสมรรถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาทีค่รู 

- ฝกตนเองใหมคีวามเปนครูทีด่ีทั้งรางกาย จติใจ 
ปญญาและทักษะทางสังคม 

- พัฒนาตนใหสามารถเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
- ประเมินการพฒันาตนเพื่อมุงใหมีความเปนผู

รอบรูทางวิชาชีพ 

1014107 การศึกษาไทยและครูวิชาชีพในสังคมไทย 2 (2-0-4) 
Thai Education and Professional Teachers in Thai Society 
          ปรัชญา  จุดหมาย  หลักการ  วิสัยทัศนและ
ภารกิจของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  หลักการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ระบบ
การบริหารจัดการศึกษาไทย  ปญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการศึกษาในโลกยุค
โลกาภิวัตน 
           ความหมายและความสําคัญของวิชาชีพครู และ
ความเปนครู  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การ
สงเสริม    คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู  การสรางศรัทธา
และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การเปนครูดี  ครูเกง  และครูปรีชาสามารถ มาตรฐาน
วิชาชีพครู  การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปน
ผูนําทางวิชาการ  พัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพครู  
องคกรวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมาย
แมบทในการจัดการศึกษา  กําหนดแนวการจัด
การศึกษาระบบการศึกษา จุดมุงหมาย หลักการจัดการ
ศึกษาขึ้นใหมเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน ซึ่งหลักสูตรเดิมลาสมัย  ไมสามารถ
ตอบสนองตอจุดมุงหมาย หลักการดังกลาวได จึงตอง
ปรับปรุงเพื่อใหการจัดการศึกษาและสรางครูใหเปน
ครูวิชาชีพ ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. ดังกลาว 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

 1542106  ภาษาไทยสําหรับครู  2 (1-2-3) 
                Thai Language for Teacher 
          ศึกษาธรรมชาติของภาษา การใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร หลักการใชภาษาไทย หลักการพูด และการ
สรางบุคลิกภาพในการพูด การประเมินผลและการ
ปรับปรุงการพูด   การฝกการพูดในชีวิตประจําวัน และ
ในชุมชน เนนฝกพูดอธิบาย อภิปราย การกลาวรายงาน 
การกลาวสรุป การกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร 
การพูดจูงใจ และโนมนาวใจ  
1553509  ภาษาอังกฤษสําหรบัครู  2 (1-2-3) 
                English Language for Teachers 
           ศึกษาและฝกทักษะทั้งสี่ คือ การฟง  การอาน  
การเขียน การพูด งานวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาตาง  ๆ
เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อสนับสนุนการเรียนและ การ
สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและเพื่อความเขาใจ 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เพื่อใหจัดการเรียนการสอนเปนไปตามระเบียบของ
คุรุสภา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

 1023216  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  2  (1-2-3) 
                Student Development Activity 
         ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย ประเภทของ
กิจกรรม โครงการ    และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักการ
และกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรม
แนะแนว  และดานกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมตาม
ความถนัด  ความสนใจของผูเรียนและกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ดินแดน     การจัดทําโครงงานวิชาการ  โครงการฝก
วิชาชีพ  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา  
ผูเรียน บทบาทหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 

 
 
 
 
 



 74

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

EDUC 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู      5(2-4-3) 
Research for Learning Development 

- รู และ เข า ใจการแสวงหาความจริ งโดย
กระบวนการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ  

- ออกแบบกระบวนการวิจัย เพื่อใชในการ
แกปญหาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรูได 

- สัง เคราะห ง านวิจั ยและนํ ามาใช ในการ
พัฒนาการเรียนรู 

- เปนผูใฝรูมีความคิดเปนระบบ 
- นํ า เสนอผลการศึกษาคนคว า ได อย า งมี

ประสิทธิภาพ 

1043408  การวิจัยทางการศึกษา                    2 (1-2-3) 
                  Educational Research 
          ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย  ความสําคัญ 
ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภท
ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การ
ใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานเพื่อ
การวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนและ การฝกปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน การวิจารณผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 

เพื่อเปลี่ยนจากหลักสูตรชุดวิชาเปนรายวิชา  เพิ่มเติม
สาระที่ เปนการฝกปฏิบัติ  เพื่อใหผู เ รียนมีทักษะ
ทางการวิจัยเพิ่มขึ้น 

 
18.4  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับหลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 (หมวดวิชาเฉพาะดาน) 
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เปรียบเทียบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 5 ป  

หลักสูตร พ.ศ.2547 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 (หมวดวชิาเฉพาะดาน) 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

4301101  หลักชีววิทยา                              3(3-0-6) 
                 Principle    Biology 
     คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต  กํ า เ นิ ด ชี วิ ต 
สารประกอบเคมีในสิ่งชี วิต เซลลเนื้อเยื่อ  การ
เจริญเติบโต การทํางานของระบบตาง ๆ พันธุ
ศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว การจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

SCIE201 ธรรมชาติของชีวิต                         5(3-2-3) 
              Nature of Life 
            รูและเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระดับ
กวาง มีทักษะปฏิบัติการทดลองพื้นฐานทางชีววิทยา
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะห
และสรุปผลการปฏิบัติทดลองไดอยางแมนยําถูกตอง  
สามารถเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเองดวยวิธีที่หลากหลาย
และนําผลมาสรุปรายงาน  สามารถนําความรู ไป
ประยุกตใชในการดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอยางยั่งยืน มี
ความรักและหวงแหนสิ่งมีชีวิตที่มีคุณคา 4301102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา    1(0-3-2) 

                  Principle   Biology Laboratory 
     กลองจุลทรรศน สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล การแบงเซลลเนื้อเยื่อ การทํางานของระบบ
ตาง  ๆ  พฤติกรรมและการปรับตัวการจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต 

-  เปลี่ยนเลขรหัสและเปลี่ยนชื่อรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี  
(4 ป) สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE202  พืชผูผลิต                                          5(3-2-3) 
                  Producers 
            รูและเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับผูผลิต รูและเขาใจ
กระบวนการตาง ๆ ในการศึกษาชีวิตของพืช มีทักษะ
ปฏิบัติการและรูเทคนิควิธีปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
พืช สามารถวางแผนการศึกษาสํารวจพืชที่มีคุณคาและ
นํามาใชประโยชนตอมวลมนุษย รูจักคนควา วิจัยและ
ประยุกตหลักวิชามาใชในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
สามารถจัดการและสรางเครือจายความรวมมือเพื่อการ
อนุ รักษทรัพยากร  พันธุพืช  มีใจรักและหวงแหน
ทรัพยากรพันธุพืช 

4302201  พฤกษศาสตร                         3(2-2-5.5) 
               Botany 
วิชาที่ตองเรียนมากอน   : 4301101 หลักชีววิทยา 
     ชีววิทยาของงพืช เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชดอก นิเวศวิทยา
ของพืช วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท การเก็บ
ตัวอยางพืช การศึกษาภาคสนาม 

-  เปนวิชาเลือก 
-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สาขาวิทยาศาสตรและ
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหเปนสากล 
-  เพิ่มหัวเรื่องเซลล และเนื้อเยื่อเพื่อเปนความรู
พื้นฐานกอนเรียน สัณฐานวิทยา กายวิภาค และ
สรีรวิทยา 
-  เพิ่มหัวเรื่องวิวัฒนาการเพื่อเชื่อมโยงสูการ
จําแนกประเภท 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE203  สัตวผูบริโภค                                 5(3-2-3) 
Consumers 
            รูและเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวตางๆ  รูและ
เขาใจกระบวนการตาง ๆ ในการศึกษาชีวิตสัตว มีทักษะ 
ปฏิบัติการตาง  ๆ  ทีเกี่ยวกับสัตว  สามารถวางแผน
การศึกษาสํารวจสัตวที่มีคุณคาและนํามาใชประโยชน
ตอมวลมนุษย รูจักคนควา วิจัยและประยุกตหลักวิชามา
ใชในการอนุ รักษพันธุ สัตวที่มีคุณคาและหายาก 
สามารถจัดการและสรางเครือจายความรวมมือเพื่อการ
อนุ รักษท รัพยากรสัตวป า  มี ใจรักและหวงแหน
ทรัพยากรสัตวปา 

4303301  สัตววิทยา                               3(2-2-5.5) 
                Zoology 
วิชาที่ตองเรียนมากอน   :  หลักชีววิทยา 
     ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนก
ประเภท กรศึกษาดานสัณฐานวิทยา กายวิภาค  
สรี ร วิ ทย า  ก า รสื บ พันธุ  ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โต 
นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวมและ
เก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม 

-  เปนวิชาเลือก 
-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สาขาวิทยาศาสตรและ
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหเปนสากล 
-  เพิ่มหัวเรื่องเซลลและเนื้อเยื่อ เพื่อเปนความรู
พื้นฐานกอนเรียนสัณฐานวิทยา กายวิภาค และ
สรีรวิทยา 
-  เพิ่มหัวขอเรื่องวิวัฒนาการ 
-  จัดการจําแนกประเภทไวกอนการศึกษาดาน
สัณฐานวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยา เพราะสัตว
แตละพวกมีลักษณะเหลานี้แตกตางกันมาก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE204  จุลชีพ                                       5(3-2-3) 
Micro Organisms 
            รูและเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับจุลินทรีย รูและ
เขาใจกระบวนการตาง  ๆ  ในการศึกษาการเจริญของจุลินทรีย 
มีทักษะปฏิบัติการและรูเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
ในหองปฏิบัติการ สามารถวางแผนงานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย
ที่มีคุณคาและมีประโยชนตอมวลมนุษย สามารถเลือกใช
จุลินทรียที่มีคุณคาและทําประโยชนใหมนุษยได รูจัก
ประยุกตหลักวิชามาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การแพทยและการเกษตร  รู จักปองกันตนเองให
ปลอดภัยจากการคุกคามโดยเชื้อจุลินทรีย 

4312101 จุลชีววิทยาพืน้ฐาน                        3(2-3-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4301101 หลักชีววิทยา     
            ความรู พื้ น ฐ านทางจุ ล ชี ว วิ ท ย า  ศึ กษ า
เปรียบเทียบโพรคาริโอต และยูคาริโอต การจําแนก
ประเภท  สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต    การ
สืบพันธุ  การควบคุม ความสัมพันธของจุลินทรียตอ
อาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล 
โรคติดตอและภูมิตานทาน การศึกษาภาคสนาม 
 

-  เปนวิชาเลือก 
-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สาขาวิทยาศาสตรและ
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหเปนสากล 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE205  พันธุกรรมรหัสชีวิต                         5(3-2-3) 
Genetic Code of Life 
          รูและเขาใจหลักวิชาที่ เกี่ยวกับพันธุศาสตร มี
ทักษะในการคิดคํานวณและการคาดคะเนลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต สามารถประกอบแบบหรือหุนจําลองดวย
ชิ้นสวนสําเร็จรูปได สามารถวิเคราะห สรุปประเด็น
ปญหาและหาเหตุผลมาอางอิงตามหลักวิชา สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในงานดานการปรับปรุงพันธุ มี
คว ามซื่ อ สัตย และ รับ ผิดชอบในหน าที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย มีทักษะการนําเสนอและรายงานผลการ
ปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน 

4303401  พันธุศาสตร                           3(3-0-6) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน   :  4301101 หลักชีววิทยา 
     ความรู พื้นฐานทางพันธุศาสตร  หลักการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความนาจะเปน 
และการทดสอบทางสถิติยีน DNA และ
โครโมโซม ยีนเชื่อมโยง และรีคอมบิเนชั่น (Gene 
Linkage and Recombination) เพศ และการ
กําหนดเพศ มัลติเปลแอลลิล การแสดงของยีนเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม 
การกลายระดับยีนและระดับโครโมโม  พันธุ
วิศวกรรม  ประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอก
สวนนิวเคลียส 

-  เปนวิชาเลือก 
-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สาขาวิทยาศาสตรและ
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหเปนสากล 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE206  เทคโนโลยีชีวภาพ         5(3-3-6) 
Biotechnology 
            รูและเขาใจหลักวิชาที่เกี่ยวกับดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
มีทักษะการคิด การแกปญหาตาง ๆ โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ที่เนนการใชเทคโนโลยีชีวภาพ รูจัก
เลือกใชเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาประเทศ มีความขยันขันเข็ง มีความ
รับผิดชอบและทํางานเปนทีม สามารถวินิจฉัยและแยกแยะ
ประโยชนหรือโทษที่ไดรับจากเทคโนโลยีชีวภาพ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE207  ความหลากหลายทางชีวภาพ    5(3-2-3) 
Biodiversity 
            รูและเขาใจหลักวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรชีวภาพ รูและเขาใจองคประกอบโครงสราง 
และกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ มีทักษะการ
คิด  การแกปญหาตาง  ๆ  โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่อาศัยทรัพยากรชีวภาพ รูจักคนควา วิจัย
และประยุกตหลักวิชาสิ่งแวดลอมมาใชแกปญหา
สิ่งแวดลอมได สามารถวางแผนการศึกษา สํารวจและ
วางแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอม สามารถจัดการและ
สรางเครือขายความรวมมือในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและอนุรักษสิ่งแวดลอม มีใจรักและหวง
แหนทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู 

4303111  นิเวศวิทยา                             3(2-3-5.5) 
                 Ecology 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4301101  หลักชีววิทยา  
     ความรู พื้นฐานทางนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ  
พลังงาน  ปจจัยจํากัด  วัฏจักรของสาร  ประชากร  
ชุมชน   การเปลี่ยนแปลงแทนที่  การกระจาย 
มลพิษ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม      การใชทฤษฎีทางนิ เวศวิทยา
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  การศึกษา
ภาคสนาม 
 

-   เปลี่ยนเปนรายวิชาใหมที่ครอบคลุมหัวขอเรื่อง
กวากวาและสอดคลองกับหลักสูตรหลักสูตร
ปริญญาตรี (4 ป) สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE208  เทคนิคทางชีววิทยา                          5(3-2-3) 
Biotechnique 
            รูและเขาใจการใชเทคนิควิธีการปฏิบัติทดลอง
เกี่ ยวกับสิ่ งมี ชีวิต  มีทักษะการปฏิบัติทดลองทาง
ชีววิทยาและสามารถใชเทคนิคไดอยางถูกตองตาม
ขั้นตอน สามารถศึกษาสิ่งมีชีวิตดวยการใชเทคนิคตาง 
ๆ และเลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแตละชนิด 

4303501  เทคนิคทางชีววิทยา                3(2-3-5.5) 
                Biotechnique 
     การใช เทคนิคและวิธีการปฏิ บั ติการทาง
ชีววิทยา การเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตวิธีตางๆ ไดแก 
การดอง การอัดแหง การสตาฟสัตว การทําสไลด
ชั่ วคราวและถาวร  การถ ายภาพผ านกลอง
จุลทรรศน 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

4103503  ดาราศาสตรและอวกาศ                                              3(2-2-5) 
               Astronomy and Space 
     ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนําไปสูความเขาใจ 
ลักษณะบางประการของวัตถุทองฟา     ระบบพิกัดทางดาราศาสตร ทรง
กลมทองฟา  ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร   ศึกษาลักษณะ
และปรากฏการณตาง ๆ ของวัตถุในทองฟาเริ่มตั้งแตวัตถุทองฟาที่อยู
ใกลที่สุด   ไปยังจุดที่กวางไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ   ยานอวกาศกับ
ความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน 

SCIE401  โลกและอวกาศ                                 5(2-4-3) 
Earth and Space 
            รูและเขาใจลักษณะธรณีวิทยาของโลก ลักษณะ
ของหินบนชั้นโลก ลักษณะของทะเลและมหาสมุทร รู
และเขาใจ บรรยากาศของโลก การสํารวจอากาศ ขอมูล
ทางอุตุนิยมวิทยา รูและเขาใจดวงดาว การดูดาวบน
ทองฟา วัตถุบนทองฟา ระบบสุริยะ  ดาวฤกษ ดาว
เคราะห เนบิวลาเอกภพ การใชกลองดูโทรทรรศน มี
ทักษะการคิดและการแกปญหาโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีทักษะในการสังเกตทดลอง  การใช
หองปฏิบัติการและเครื่องมือเกี่ยวกับวิทยาศาสตรโลก
อวกาศ จัดทําโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและโลก
อวกาศ มีจริยธรรมทางวิชาการวิทยาศาสตร 

4103510  ธรณีวิทยาทั่วไป                                                         3(2-2-5) 
                General Geology           
     ความหมาย  ประวัติ  และขอบเขตของธรณีวิทยา  รูปราง  ขนาด 
การเคลื่อนไหวโครงสราง    สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก 
คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคมี    การแยกหมูแร    การ
แพรกระจาย  และการใชประโยชนจากแร    คุณสมบัติและลักษณะของ
หินตาง ๆ บนผิวโลก  วัฏจักรการเกิด  การแพรกระจาย  และประโยชน
ของหินแตละชนิด  ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป  เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 
  

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
 



 84

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

 4103506  อุตุนิยมวิทยาทั่วไป                                                     3(2-2-5) 
                General Meteorology 
     ความหมายของบรรยากาศของโลก องคประกอบและสมบัติของ
บรรยากาศ สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ  การ
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน  การพยากรณอากาศ  การศึกษาวิทยาศาสตร
เบื้องตน  การศึกษาภูมิอากาศของไทย คุณลักษณะของบรรยากาศชั้น
ตาง  ๆ         กิจกรรมของลมฟาอากาศเกี่ยวกับการดูดกลืนรังสีจากดวง
อาทิตย การทะลวงผาน  การแลกเปลี่ยนความรอนในบรรยากาศ และ
ผลที่ทําใหยานตาง ๆ แตกตางกันในดานความชื้น  อุณหภูมิ  และความ
ดัน   กิจกรรมเชิงคอริออลิสของมวลอากาศ  ลมฟาอากาศประจําถิ่น  
การสํารวจอากาศ     
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
4501602    คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  1                                  3(3-0-6) 
                 Mathematics  for  Science  1 
     ลิมิตของฟงกชัน  ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธ บทประยุกตของอนุพันธ 
อนุพันธยอย ปริพันธของฟงกชันชนิดตางๆ ปริพันธจํากัดเขตและไมจํากัดเขต 

4502601   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  2                                  3(3-0-6) 
                 Mathematics  for  Science  2 
     เทคนิคการปริพันธ ปริพันธหลายชั้น สมการอนุพันธอันดับ 1 และอันดับ 
n   สมการอนุพันธยอย  เทคนิคการแกสมการอนุพันธ  การแปลงลาปลาซ 
4502602 คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 3                                    3(3-0-6) 
  Mathematics for Science III 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4502602 คณิตศาสตรสําหรบัวิทยาศาสตร  
       อนุกรมไมรูจบ  เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอร  เมทริกซ  จํานวน
เชิงซอนและการวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน 
   

SCIE402คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรสําหรับครูวิทยาศาสตร5(2-4-3) 
Mathematics and Computer for Science Teachers 
            รูและเขาใจคณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับครู
วิทยาศาสตร รูและเขาใจโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
เ รียนการสอนวิทยาศาสตร  การจัดระบบการใช
คอมพิวเตอร  ในโรงเรียน  คอมพิวเตอรชวยสอน 
อินเตอร เน็ต  มีทักษะการคิดและแกปญหาโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีทักษะในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จํ า เปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร  จัดทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตรได 

4104705 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตร                                   3(2-2-5) 
  Software Package and Application for Science 

     ศึกษาหลักการ  ฝกการเขยีนโปรแกรมและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิทยาศาสตร 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

4101101  หลักฟสิกส                                     3(3-0-6) 
                 Principle Physics 
     การวัดและหนวยการวัดทั้งระบบมาตราฐานนานาชาติ และระบบ
การคา ความแมนยําในการวัด  ลักษณะปริมาณทางฟสิกส การเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ ทั้งเชิงเสนและเชิงมุม  มวลและโมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตาง ๆ  งาน กําลัง และพลังงาน กฎ
การอนุ รักษ  พลังงานและโมเมนตัม  สมบัติ เชิงกลของสสาร  และ
ปรากฏการณทางความรอน   แสง  เสียง  โดยเนนที่ เกี่ ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน และวิชาชีพของแตละสาขาวิชาชีพ 

SCIE403  ฟสิกส 1                                        5(3-2-3) 
Fundamental Physics 1 
            รูและเขาใจ การเคลื่อนที่ พลังงาน ความยืดหยุน
ความรอน การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะของวัตถุ คิด
เชื่อมความสัมพันธของการเคลื่อนที่ของพลังงาน ความ
ยืดหยุน ความรอน การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะของ
วัตถุได มีทักษะในการถายโยงความรูเรื่องการเคลื่อนที่
งาน พลังงานความยืดหยุน ความรอน การขยายตัว การ
เปลี่ยนสถานะของวัตถุไปใชในการคิดแกปญหา 
อธิบายเหตุการณที่เกิดในชีวิตประจําวัน 
 
SCIE404  ฟสิกส 2                                            5(3-2-3) 
Fundamental Physics 2 
            รูและเขาใจเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส 
แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
มีทักษะในการปฏิบัติการต าง  ๆ  เกี่ ยวกับไฟฟ า 
แมเหล็กไฟฟา และคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีทักษะในการ
ถายโยงความรู เรื่องไฟฟาไปสูการประยุกตใช 

4101102  ปฏิบัติการหลักฟสิกส                                     1(0-3-2) 
                 Principle Physics Laboratory 
     ปฏิบัติการ การวัด โดยใชเครื่องมือวัดพื้นฐานในทางฟสิกส และ
เครื่องมือประยุกตที่อาศัยหลักทางฟสิกส ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตาง 
ๆ สมบัติเชิงกลของสสารและปรากฏการทางความรอน แสง เสียง โดย
อาศัยเครื่องมือการทดลองจากหองปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐขึ้นเองตาม
ความเหมาะสม อยางนอย 10 เรื่องการทดลอง 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE405  กลศาสตร                                         5(2-4-3) 
Mechanics 
            รูและเขาใจ การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกสแรง
ศูนยกลาง พลวัตของระบบอนุภาคกลศาสตรของไหล 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมการลากรอนจ และ
ทฤษฎีแฮมิลตัน มีทักษะการคิดและแกปญหาทางกล
ศาสตร การใชหองปฏิบัติการ การใชเครื่องมือทาง
ฟสิกสดานกลศาสตร การใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับอุปกรณทางกล
ศาสตร  นําความรูทางกลศาสตรมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได  มีความมุงมั่นในการเรียนรูการ
ทดลองคนควาทางกลศาสตร มีความซื่อตรงในการ
บันทึกและนําเสนอขอมูลและมีความสนใจใฝรูอยูเสมอ 

4102103 กลศาสตร 1                                                                   3(3-0-6) 
               Mechanics 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4101101 หลักฟสิกส  
     การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกส   แรงศูนยกลาง พลวัตของระบบอนุภาค  
แรงดึงดูดระหวางมวล  สนามโนมถวง  กลศาสตรของไหล  การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งแกร็ง  พลวัตของไจโรสโคปและกลศาสตรแบบลากรานจ 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE406  ฟสิกสของคลื่น                                5(2-4-3) 
The Waves 
            มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณของ
คลื่นในปจจุบันและอนาคต มีทักษะในการคิดเกี่ยวกับ
เรื่องกฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่น มีทักษะในการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับคลื่น มีทักษะในการนําความรูเรื่องคลื่นไปใช
ประโยชนไปใชในการวางแผนหรือปฏิบัติการแกปญหา
อธิบายเหตุการณที่เกิดในชีวิตประจําวัน 

4103201  ฟสิกสของคลื่น                                                              3(3-0-6) 
  Physics of Wave 

วิชาที่ตองเรียนมา  :  4101101  หลักฟสิกส 
     กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเกี่ยวกับชนิด  และการเคลื่อนที่ของคลื่น
ในตัวกลางที่เปนของแข็ง  ของเหลว  และกาซ   สมการคลื่นและผลเฉลย
ของสมการ  พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น  การรวมกันของคลื่น  
ปรากฏการณดอปเปลอร  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  
โพลาไรซของคลื่น   อันตรกิ ริยาของคลื่นแม เหล็กไฟฟากับสสาร  
ประโยชนและการประยุกตคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE407  ฟสิกสแผนใหม                            5(2-4-3) 
Modern Physics 
            รูและเขาใจ ทฤษฎีสัมพันธ-ภาพ วัตถุดํา คลื่น
และอนุภาค ทฤษฎีอะตอมกลศาสตรควอนตัม และ
นิวเคลียรฟสิกส มีทักษะการคิดและแกปญหาทาง
ฟสิกสแผนใหม มีทักษะในการใชหองปฏิบัติการ การ
ใชเครื่องมือทางฟสิกสแผนใหม มีทักษะในการใช
เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับอุปกรณทางฟสิกส
แผนใหม สามารถนําความรูทางฟสิกสแผนใหมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มีความมุงมั่นในการ
เรียนการทดลองคนควา ทางฟสิกสแผนใหม มีความ
ซื่อตรงในการบันทึกและนําเสนอขอมูล ทํางานรวมกัน
กับผูอื่นไดดี 

4103301  ฟสิกสแผนใหม                                                              3(3-0-6) 
  Modern  Physics 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : 4101101 หลักฟสิกส    
              ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผรังสีของวัตถุดํา  คุณสมบัติคู
ของคลื่นและ-อนุภาคหลักความไมแนนอนของไฮเชนเบิรก   ทฤษฎี
อะตอม  สเปกตรัมของอะตอม  รังสีเอ็กซ  เลเชอร กลศาสตรควอนตัม
เบื้ องตน   อะตอมโมเลกุลของของแข็ ง   นิว เค ลียสของอะตอม 
กัมมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 

 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE501  การวิจัยทางวิทยาศาสตร                  5(1-6-3) 
Research Methodology in Science 
            รูและเขาใจ ในกระบวนการขั้นตอนการทําวิจัย 
สามารถทําการวิจัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตรดวย
ตนเองได 

4003001  วิธีวจิัยวิทยาศาสตร                                                        3(2-2-5) 
                 Research in Science 
     ศึกษาความรูพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร   เพื่อการวางแผนและ
การทําโครงการวิจัย  แกปญหาในทองถิ่น อยางนอย 1 โครงการ    โดยใช
สถิติวิเคราะหผลการทดลองหรือการคนควา รวมทั้งวิธีการเขียนรายงาน
อยางมีระเบียบ และการเผยแพร 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

GEED106 ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5(2-4-3) 
Human Beings and Society 
            รูคุณคาและเขาใจความหมายของวัฒนธรรม 
วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม  รูและเขาใจสถานภาพของสังคมและ
วัฒนธรรม รูและเขาใจสถานภาพของสังคมไทยใน
ปจจุบัน รูและเขาใจแนวคิด ทิศทางและการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน รูและเขาใจแนวความคิดและ
พัฒนาการเมืองภาคประชาชน สามารถนําหลักศาสนา
ธรรมมาแกปญหาในการดํารงชีวิตของมนุษย  มี
สุนทรียภาพในการดํารงชีวิต 

4000205  วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีิต                                         3(3-0-6) 
                 Science  for  Quality  of  Life 
     ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยู
อยางเปนสุข   และ  มีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม  สังคม  
การเมืองและวัฒนธรรม 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

1551613  ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร   1                           (3-0-6)   
              English  for Science  1 
     ฝกฟง พูด เขียน ขอความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทาง
วิทยาศาสตรสาขาต างๆ  เพื่ อนํ ามาใช ในการปฏิบัติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชา ฝกเขียน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน บทคัดยอ เนนการเขียน
โดยใชสถานการจําลอง 

SCIE101  ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร1 3(1-2-3) 
English for Academic Purposes for Science Teachers 1 
            อานและเขาใจงานวิชาการดานวิทยาศาสตร
ฉบับภาษาอังกฤษ สรางองคความรูจากการอานงาน
วิชาการ นําเสนองานวิชาการทางวิทยาศาสตร 
 
SCIE102  ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร2 3(1-2-3) 
English for Academic Purposes for Science Teachers 2 
            อานและเขียนงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตร
เปนภาษาอั งกฤษ  สามารถ เขี ยนสรุปความ เปน
ภาษาอังกฤษจากการอานทางวิชาการ นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ โดยการเขียนเปนภาษาอังกฤษได 

1551613  ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร   2                         3(3-0-6)   
              English  for Science  2 
     ฝกฟง พูด เขียน ชั้น advance เชนการฝกเขียนรายงาน บทคัดยอ เพื่อ
นํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อเตรียมศึกษาตอใน
ระดับสูงตอไป 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 



 93

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

4201101  หลักเคมี                                      3(3-0-6) 
                Principle Chemistry 
      หลักพื้นฐานของวิธีทางวทิยาศาสตร โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ 
พันธะเคมีเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย 
สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และอินดเิตอร สมดุลของไอออนในน้ํา 
สารประกอบอินทรีย 

 

SCIE301  เคมีทั่วไป                                          5(3-2-3) 
Chemistry 
            รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางเคมี 
มีคงวามเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการพื้นฐานทาง
สมดุลเคมี  อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตร  สมบัติ
ของแข็ง ของเหลวและแกส คิดวิเคราะหและเชื่อมโยง
ลักษณะทางโครงสรางพันธะทางเคมีและคุณสมบัติของ
ธาตุและสารประกอบได ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการแกปญหาเคมีและมีทักษะในการใชเครื่องมือ
อยางถูกตองและปลอดภัย คิดปญหาโจทยคํานวณทาง
เคมีได มีทักษะในการสืบคนขอมูลและสังเคราะหองค
ความรูได 

4201102  ปฏบิัติการหลักเคมี                                                      1(0-3-1.5) 
                Principle Chemistry Laboratory 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี 
กรดของสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช
เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบตาง ๆ  เชน การกรอง การตก
ผลึก การกลั่น การใชตัวทําลายและโครมาโตกราฟ การเตรียมสารละลาย
ในหนวยความเขมขนตาง ๆ  การทดสอบและปฏิบัติของกรด เบส เกลือ 
สมดุลเคมี 

 

-  เปลี่ยนเลขรหัสเพื่อให
สอดคลองกับรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) 
สาขาวิทยาศาสตร 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE302  เคมีอินทรีย                            5(2-4-3) 
Organic Chemistry 
          รูและเขาใจในหลักและทฤษฎีพื้นฐานทางเคมี
ของสารประกอบอินทรียและสารชีวโมเลกุล มีความ
เขาใจหลักการและการใชสเปกโทรสโกปในการ
วิเคราะหคุณสมบัติของสารอินทรีย มีทักษะกระบวน
ทา ง วิ ท ย า ศ าสตร ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห สมบั ติ ข อ ง
สารประกอบอินทรียและสารชีวโมเลกุล คิดวิเคราะห
และอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย
ได สืบคนขอมูลและสังเคราะหองคความรูได 

4201501  เคมีอินทรีย 1                                                              3(3-0-6) 
              Organic Chemistry 1 
     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย ไฮบริไดเซซันของคารบอนพันธะใน
สารประกอบอินทรีย การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริ-โอเคมี ชนิด
และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สมบัติทางกายภาพ       การเตรียม
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอนด         สารประกอบอะโรเมติก
และสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชั่น ชนิดตาง ๆ เชน แอล-คิลเฮไลด 
แอลกอฮอล  อีเธอร แอลดีไฮ คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธและอะ
มีน การเกิดพอลิเมอร 

อยูในรายวิชาเลือก เพื่อให
ผูเรียนเลือกเรยีนตามความ
ถนัดของตนเอง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

4201401  เคมีอนินทรีย 1                                                               3(3-0-6) 
                 Inorganic Chemistry 1 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4201101 หลักเคมี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอรนฮาเบอร 
พลังงานแลตทิซและผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะโคเว
เลนต รูปรางโมเลกุล สมบัติและสารประกอบของธาตุในหมูตาง ๆ โลหะ  
โลหะผสม    สารกึ่งตัวนํา เคมีของสารอนินทรียในตัวทําละลายที่เปนน้ํา
และที่ไมใชน้ํา 

SCIE303 เคมีอนินทรีย                            5(2-4-3) 
Inorganic Chemistry 
            รู แ ล ะ เ ข า ใ จ ห ลั ก แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ
สารประกอบอนินทรีย รูและเขาใจหลักและทฤษฎี
เกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช
กระบวนทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหทางเคมีเชิง 
คุณภาพและเชิงปริมาณและมีทักษะในการใชเครื่องมือ
อยางถูกตอง ประหยัดและปลอดภัย คิดวิเคราะหและ
อธิบายคุณสมบัติทางเคมีของสารประกอบตาง ๆ ได มี
ทักษะในการสืบคนขอมูล และสังเคราะหองคความรูได 

4201402  ปฏิบัติการเคมีอนนิทรีย 1                                            1(0-3-1.5) 
                 Inorganic Chemistry Laboratory 1 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก     โคเวเลนต   เชน  
การนําไฟฟา  การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความเปนขั้ว 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอน ความวองไวของการทําปฏิกิริยาของ
ธาตุหมู 1A-7A กับน้ําและกรดเจือจาง  การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชั่นของ
ธาตุทรานซิชัน ปฏิกิริยาออกซิเด-ชั่น  รีดักชั่น  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีไฟฟา 
 

อยูในรายวิชาเลือก เพื่อให
ผูเรียนเลือกเรยีนตามความ
ถนัดของตนเอง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE304  เคมีสิ่งแวดลอม                                5(2-4-3) 
Environmental Chemistry 
            รูและเขาใจหลักความสัมพันธของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม  รูและเขาใจหลักการปองกันและการ
แกปญหาสิ่งแวดลอม มีทักษะในการทดลองวิเคราะห
มลพิษในสิ่งแวดลอม สรางสรรคและออกแบบการ
ทดลองวิเคราะหมลพิษในสิ่งแวดลอม สรางโครงงาน 
ในการปองกันและแกปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม 
สืบคนขอมูลและสังเคราะหองคความรูได สามารถ
ทํางานเปนคณะได 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE305  เคมีของผลติภัณฑธรรมชาติ            5(2-4-3) 
Chemical in Natural Products 
            รูและเขาใจหลักการเกี่ยวกับการทําสารให
บริสุทธิ์ การวิเคราะหโครงสรางและการทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ เขาใจคุณสมบัติปฏิกิริยาทางเคมีและการใช
ประโยชนของผลิตภัณฑธรรมชาติ ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการสกัดแยกสาร การทําใหบริสุทธิ์และ
วิเคราะหหาสูตรโครงสรางของสารที่สกัดจากพืชได
และสามารถทดลองฤทธิ์ทางชีวภาพจนนําไปใช
ประโยชนได มีทักษะในการสกัดแยกสารอินทรียจาก
พืช การใหบริสุทธิ์และวิเคราะหหาสูตรโครงสรางได 
สามารถใชเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงในการวิเคราะหหมู
ในการวิเคราะหหาหมูฟงกชั่นนัลและโครงสรางของ
สารอินทรีย สามารถสืบคนขอมูลและสังเคราะหความรูได 

4203508  เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ                                           3(2-2-5) 
               Chemistry of Natural Products 
     การบรรยายเกี่ยวกับการแยก ลักษณะโครงสราง และชีวสังเคราะหของ
สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

อยูในรายวิชาเลือก เพื่อให
ผูเรียนเลือกเรยีนตามความ
ถนัดของตนเอง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

4202201  เคมีวิเคราะห                                                                   3(3-0-6) 
              Analytical Chemistry 
     บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การ
คํานวณปริมาณสัมพันธ และการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการ
ประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะหโดย
ปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการ
ไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ 
และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน ทั้งในสารละลายน้ําและไมใช
น้ํา การวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนักจะรวมทั้งการตกตะกอนและการ
ระเหย 

SCIE306  เคมีวิเคราะห                                     5(1-6-3) 
Analytical Chemistry 
            รูและเขาใจทฤษฎีหลักการทํางาน สวนประกอบ
ของเครื่องมือ และเทคนิคการวิเคราะหดวยเครื่องมือ
วิเคราะหชนิดตาง ๆ วิเคราะหทางคุณภาพและทาง
ปริมาณของสารอินทรียและสารอนินทรียดวยเครื่องมือ
วิเคราะหชนิดตาง ๆ ได แปลผลการวิเคราะห เขียน
บทความและนําเสนอได  สืบคนขอมูล สังเคราะห 
ขอมูลได 

4202202  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                                               1(0-3-1.5) 
                 Analytical Chemistry Laboratory 
      การใชอุปกรณเกี่ยวกับการวัดปริมาตร การวิเคราะหหาปริมาณโดย
การวัดปริมาตร     การไทเทรตสารละลายประเภท ตาง ๆ  การวิเคราะหหา
ปริมาณ โดยน้ําหนักโดยใชตัวตกตะกอนอินทรียและอนินทรีย   การ
เตรียมสารละลายบัฟเฟอร 

อยูในรายวิชาเลือก เพื่อให
ผูเรียนเลือกเรยีนตามความ
ถนัดของตนเอง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

SCIE307  ชีวเคมี                                              5(2-4-3) 
Biological Chemistry 
            รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีทางชีวเคมี เขาใจถึง
กลไกการทํางานของเซลลในสิ่งมีชีวิตและการควบคุม
โดยสารพันธุกรรม มีทักษะในการใชเครื่องมือปฏิบัติการ
ชั้นสูงที่ทันสมัยทางดานพันธุวิศวกรรม 

4202101  ชีวเคมี                                                                         3(2-2-5) 
             Biochemistry  
     โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ      หนาที่และบทบาทของ
เซลล และองคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน 
เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน  ฮอรโมน การยอยและการดูดซึม
อาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

อยูในรายวิชาเลือก เพื่อให
ผูเรียนเลือกเรยีนตามความ
ถนัดของตนเอง 
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19. การประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสตูร 
 

หลักสูตรไดกาํหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น ดังนี ้
19.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร 

19.1.1 บริหารการเรียนการสอน ไดแก 
19.1.1.1 จัดทําแผนการสอนตลอดหลักสูตร และตรวจสอบโครงสรางรายวิชาและปรับ

แผนการเรียนใหเหมาะสม 
19.1.1.2 จัดหาอาจารยที่มีคุณวุฒิตามเกณฑโดยเฉพาะอยางยิ่งมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ

ตามเกณฑมาตรฐาน และมีประสบการณเหมาะสมเขาสอน 
19.1.1.3 ประเมินผลการสอนของผูสอน กิจกรรมการสอน และการเรียนรูของนักศึกษา 
19.1.1.4 จัดหาประสบการณเพิ่มเติมใหกับผูเรียน ใหมีความรูและวิสัยทัศนทีก่วางขวางขึ้น 
19.1.1.5 จัดหาแหลงฝกประสบการณตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

19.1.2 ประเมินหลักสูตรเปนระยะ เพื่อพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
19.1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และนโยบายของสถาบัน 

19.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
19.2.1 สํารวจแหลงทรัพยากรทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน ที่สัมพันธกับการเรียนรูของ

นักศึกษาในโปรแกรม  เชน  
-  จัดหาเอกสารตํารา ของจําลอง ของจริง ส่ืออีเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
-  จัดหาวัสดุพืน้ฐานและวัสดุฝกใหเพียงพอ 
-  จัดหาแหลงคนควา 
-  จัดวิทยากรใหความรูเพิ่มเติม 

19.2.2 อาคารสถานที่    จัดใหมีความพรอมของบริเวณทีใ่ชสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองสัมมนา หองแสดงนิทรรศการ รวมทั้งหอง
พักผอนทํากิจกรรมดวย 

19.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนาํนักศึกษา  
19.3.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เพยีงพอและมีสัดสวนพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา 
19.3.2 มีการจัดปฐมนิเทศ จัดการอบรมเสริมประสบการณ 
19.3.3 มีกระบวนการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา ทั้งในดานการเรียน ทุนการศึกษา วัสดุยืมเรียน 

19.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
19.4.1 จัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและสงัคม 
19.4.2 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป 

------------------------------------------------------- 
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