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หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ   

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

 Bachelor  of  Education  Program 

 

2.  ช่ือปริญญา 

 

 2.1 ช่ือเตม็ ครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 

   Bachelor  of  Education  in  Mathematics 

        ช่ือยอ่ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

   B.Ed. (Mathematics) 

 2.2 ช่ือเตม็ ครุศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์) 

   Bachelor  of  Education  in  Science 

        ช่ือยอ่ ค.บ.(วทิยาศาสตร์) 

   B.Ed. (Science) 

 2.3 ช่ือเตม็ ครุศาสตรบณัฑิต  (ภาษาองักฤษ) 

   Bachelor  of  Education  in  English 

         ช่ือยอ่ ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 

   B.Ed. (English) 

 

3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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4.  ปรัชญาของหลกัสูตร 

 ผลิตครูวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีปรีชาสามารถ  ดาํเนินชีวิตด้วยปัญญา  สามารถบูรณาการความรู้   

ทกัษะ  เจตคติ    คุณธรรม  และจริยธรรมแห่งวชิาชีพไปสู่การจดัการศึกษาและพฒันาผูเ้รียนให้เป็น

คนดี      มีสติปัญญา   ความสามารถ  และอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวกิฤตไดด้ว้ยสติปัญญา 

 

5.  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

5.1 เพื่อผลิตครูในมิติใหม่ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ใหเ้ป็นบณัฑิตครูท่ีมีคุณภาพ   

5.2 เพื่อผลิตครูใหมี้ศกัด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 

5.3 เพื่อผลิตครูวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้

เป็นคนดี  คนเก่ง  เป็นครูดี  ครูเก่ง 

5.4 เพื่อผลิตครูท่ีมีความรู้  เจตคติ  คุณธรรมและเป็นผูมี้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

6.  กาํหนดการเปิดสอน 

 ปีการศึกษา 2549   

 

7.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

7.1 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 คุณสมบติัตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

จงัหวดัปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   

 

8.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   

 

9. ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา 

 9.1  ระบบการศึกษา 

9.1.1 จดัการศึกษาแบบทวิภาค  หน่ึงปีการศึกษามี 2 ภาค  หน่ึงภาคมีระยะเวลาศึกษา 

ไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์ 
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9.1.2 ในกรณีท่ีจดัการศึกษาแบบอ่ืน  ให้ยึดมาตรฐานชั่วโมงรวมแล้วไม่น้อยกว่า     

ขอ้ 9.1.1  

9.1.3 การจดัการศึกษาเป็นแบบรายวชิา โดยมีสัญลกัษณ์ น(ท -ป - อ)  

   น หมายถึง   จาํนวนหน่วยกิตของรายวชิา 

   ท หมายถึง    จาํนวนเวลาเรียนทฤษฎี โดย 1  หน่วยกิต เท่ากบั 1  

   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

   ป หมายถึง    จาํนวนเวลาเรียนภาคปฏิบติั โดย 1 หน่วยกิต เท่ากบั 2  

   ชัว่โมง/สัปดาห์ 

   อ หมายถึง   จาํนวนเวลาเรียนรู้หรือปฏิบติังานดว้ยตนเองตามภาระ 

  งานท่ีได้รับมอบหมาย(จาํนวนชั่วโมงทฤษฎี  ปฏิบติั 

และศึกษาดว้ยตนเองรวมกนัเท่ากบั 3 เท่าของจาํนวน

หน่วยกิต) 

 สาํหรับรายวิชาฝึกประสบการณ์กาํหนดให้ 1 หน่วยกิต  เท่ากบั การปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 

45 ชัว่โมง 

 9.2  การจดัการศึกษา 

9.2.1 ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการบูรณาการภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั  สร้างองคค์วามรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  การทาํงาน  การแกปั้ญหาและการ

เรียนรู้จากกลุ่ม 

9.2.2 เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีทักษะและความรู้เฉพาะ

สาขาวชิา  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพครูเป็นอยา่งดี   

9.2.3 มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้และการ

ไดรั้บแบบอยา่งท่ีดีจากผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียน 

9.2.4 ให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสภาวชิาชีพครูกาํหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี ต่อเน่ือง 

 

10.  ระยะเวลาศึกษา 

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   

11.  การลงทะเบียน 
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 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   

 

12.  การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี   

 

13.  อาจารย์  

 

13.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร  อาจารย์ผู้สอน  สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

13.1.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิ /วชิาเอก 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการประสบการณ์ 
รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

1.  ผศ.กอบกุล สังขะมัลลกิ 

 

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

 

 

2 ผศ.ดร.เพียงพบ มนต์นวล

ปรางค์ 

วท.ด. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 

ค.บ.คณิตศาสตร์ 

 

3. ผศ.จินตนา   จันทร์ศิริ 

 

กศ.ม. การวดัผลและการประเมินผล 

 กศ.บ คณิตศาสตร์ 

 

4. ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ 

 

 

กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

 

5. นายคชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 

 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุตว์ท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

 

6. นายนพรัตน์  ไวโรจนะ 

 

วท.ม.คณิตศาสตร์ 

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 

 

3. ผศ.ดวงจิต ปูรณานนท์ ค.ม. การวดัผลและการประเมินผล 

กศ.บ คณิตศาสตร์ 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิ /วชิาเอก 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการประสบการณ์ 
รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

4. ผศ.จินตนา จันทร์ศิริ 

 

กศ.ม. การวดัผลและการประเมินผล 

 กศ.บ คณิตศาสตร์ 

 

5. ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ 

 

กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

 

6. นายไตรรัตน์ ประทุมรัตน์ กศ.บ. คณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์  

7. 

 

นายศุภชัย ราชอาจ 

 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุต ์

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

 

8. 

 

นายคชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 

 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุตว์ท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

 

9. นายสมสกุล พุ่มมาก วท.ม. คณิตศาสตร์ประยกุตว์ท.บ. ฟิสิกส์  

10. นายนพรัตน์  ไวโรจนะ 

 

วท.ม.คณิตศาสตร์ 

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 

 

 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิ /วชิาเอก 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ

ประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

1 นายสุธี  พรรณหาญ 

 

 

ศษ.ด. วทิยาศาสตร์ศึกษา 

ค.ม.การศึกษาวทิยาศาสตร์ 

กศ.บ. ฟิสิกส์ 

 

2 ผศ.ชาญชัย  คริสตปกครอง 

 

วท.บ.คณิตศาสตร์  

เกียรตินิยม 

วท.บ.ฟิสิกส์    

วท.บ.เคมี 

วท.บ.วทิยาศาสตร์ทางทะเล  
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิ /วชิาเอก 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ

ประสบการณ์ 

รายวชิาทีรั่บผดิชอบ 

3 นางสาวยุพดี  เส้นขาว 

 

 

กศ.ด. วทิยาศาสตรศึกษา 

ค.ม.การศึกษาวทิยาศาสตร์ 

กศ.บ. เคมี 

 

4 นายวรายุทธ์    อคัรพฒันพงษ์ 

 

วท.ม. การสอนฟิสิกส์ 

ศษ.บ. ฟิสิกส์ 

 

5 นางสาววารี  วนัอุทา 

 

 

ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน

มธัยม (วทิยาศาสตร์) 

ค.บ. ฟิสิกส์ 

 

 

5 นายพทิยา  ถกลภักดี 

 

Ph.D. Polymer Chemistry 

M.S.  Polymer Science 

วท.บ.  เคมี 

 

6 นางสาวสําเนียง  อภิสันติยา

คม 

 

วท.ด. เคมีอินทรีย ์

วท.ม. เคมีอินทรีย ์

วท.บ. เคมี 

 

7 นางนฤมล  ธนานันต์ 

 

 

วท.ด. พนัธุศาสตร์  

วท.ม. พนัธุศาสตร์ 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

 

8 นางสาวดวงมณ ี บัวฉุน 

 

 

วท.ม.การสอนวทิยาศาสตร์         

(เคมี) 

ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

 

9 นางสาววารี  วนัอุทา 

 

 

ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน

มธัยม (วทิยาศาสตร์) 

ค.บ. ฟิสิกส์ 

 

10 นายณฐพงศ์  เมธินธ

รังสรรค์ 

วท.ม.กีฏวทิยาและส่ิงแวดลอ้ม 

วท.บ. ชีววทิยา 
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11 นางสาวพรรณวภิา แพงศรี 

 

วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ 

วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ 

-  

12 นางสาวดวงเดือน วฏัฏานุ

รักษ์ 

วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ 

วท.บ. ชีววทิยา 

 

1 

 

 

นางนพรัตน์    พนัธ์ุแสง 

 

 

กศ.ม. ภาษาองักฤษ 

Continuing  Ed.  (Typing) 

กศ.บ. ภาษาองักฤษ 

 

2 ผศ.ประภา    ธีระกาญจน์ 

 

 

กศ.ม. ภาษาองักฤษ 

กศ.บ. ภาษาองักฤษ      

(เกียรตินิยม) 

 

3 

 

 

นางสาวมุกริน    วิโรจน์ชู

ฉัตร 

 

อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ 

 

4 

 

นางศิริลกัษณ์    บุญมา 

 

ค.ม. การสอนภาษาองักฤษ 

อ.บ. ภาษาองักฤษ 

 

5 นางอรวรรณ    ภัสสรศิริ 

 

ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 

ค.บ.  ภาษาองักฤษ 

 

6 นายเสธ์    พมิพ์พยอม 

 

กศ.ม. ภาษาองักฤษ 

ศษ.บ. ภาษาองักฤษ 

 

 

1 นางนพรัตน์    พนัธ์ุแสง 

 

 

กศ.ม. ภาษาองักฤษ 

Continuing  Ed.  (Typing) 

กศ.บ. ภาษาองักฤษ 
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2 ผศ.ประภา    ธีระกาญจน์ 

Post-Grad Dip. Applied           

Linguistics RELC 

Post-Grad Dip. in 

Educational Studies 

(TESOL)  

กศ.ม. ภาษาองักฤษ 

กศ.บ. ภาษาองักฤษ      

(เกียรตินิยม) 

ตําแหน่ง 

- ผศ.  ระดบั 8 

 

-ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและ

การสืบคน้ 

-โครงสร้างภาษาองักฤษ 1  

-โครงสร้างภาษาองักฤษ 2 

-การอ่านเชิงวเิคราะห์และการ

ตีความ 

-ภูมิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรม

ประเทศเจา้ของภาษาองักฤษ 

3 

 

 

 

นางสาวมุกริน    วิโรจน์ชู

ฉัตร 

Cert. in Language Testing  

อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ 

ตําแหน่ง 

- อ.2  ระดบั 7 

 

-การศึกษาร้อยแกว้ภาษาองักฤษ

เบ้ืองตน้ 

-การศึกษากวนิีพนธ์ภาษาองักฤษ

เบ้ืองตน้          

-วรรณคดีพ้ืนฐาน  

- วรรณคดีสาํหรับเด็ก                    

- นวนิยายสะทอ้นสงัคม 

 

 

4 

 

 

 

 

นางศิริลกัษณ์    บุญมา 

Dip. TEFL  

ค.ม. การสอนภาษาองักฤษ 

อ.บ. ภาษาองักฤษ 

 

ตําแหน่ง 

- อ.2  ระดบั 7 

 

- การเขียนเชิงวชิาการ             

-การใชห้นงัสือเรียนในการสอน

ภาษาองักฤษ 

- การเขียนอนุเฉทเบ้ืองตน้ 

- การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

 

5 นางอรวรรณ    ภัสสรศิริ 

Cert. in EFL 

ศศ.ม. การสอน

ภาษาองักฤษ 

ค.บ.  ภาษาองักฤษ 

 

ตําแหน่ง 

- อ.2  ระดบั 7 

 

 

- กลวธีิการอ่านขั้นมูลฐาน 

- การเรียนภาษาองักฤษดว้ย

ศิลปการแสดง 

- ทฤษฎีการสอนภาษาองักฤษ 

- ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1 

-ภาษาศาสตร์สาํหรับครูสอน

ภาษา 

-กิจกรรมสาํหรับการสอน

ภาษาองักฤษ 
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6 นายเสธ์    พมิพ์พยอม 

กศ.ม. ภาษาองักฤษ 

ศษ.บ. ภาษาองักฤษ 

 

ตําแหน่ง 

- อ.2  ระดบั 7 

 

 

 

-ประเด็นและแนวโนม้การสอน

ภาษาองักฤษ 

- การพดูภาษาองักฤษในท่ีชุมชน 

- การพดูในโอกาสต่างๆ 

-บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการ

สอนภาษาองักฤษ  

7 Mr.Bryan Williamson อาจารยต่์างประเทศสัญญาจา้ง

รายปี 

 - การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 1 

- การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 2 

- สทัศาสตร์สาํหรับครูภาษาองักฤษ 

- การสอนภาษาองักฤษ 4 ทกัษะ 

- วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ  1 

- ภูมิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรม

ประเทศเจา้ของภาษาองักฤษ 

 

 

14.  จํานวนนักศึกษา 

 แผนการรับนกัศึกษาเพื่อผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัปริญญาตรี (หลกัสูตร 5 ปี) ตาม

เป้าหมายการผลิตครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ปีการศึกษา  2549-2553      

ดงัน้ี  

 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา 

จํานวนการผลติ รวม 

2549 2550 2551 2552 2553 

คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

150 

150 

150 
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รวม 90 90 90 90 90 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

15.1 อาคารสถานที่ 
 

ลาํดับ 
อาคารสถานที ่ จํานวนห้องทีม่ีอยู่ หมายเหตุ 
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ลาํดับ 
อาคารสถานที ่ จํานวนห้องทีม่ีอยู่ หมายเหตุ 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

 

16 

17 

อาคารเรียน  1 

Language  Resource  Center  (หอ้ง 1203)   

Activities  Room  (หอ้ง 1205) 

Sound Laboratory (หอ้ง 1306) 

ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ช้ัน 

Language  Resource  Center  ชั้น 4   

Self – Access  Center  ชั้น  4 

Sound Laboratory  ชั้น  4 

อาคารเรียน  5 

หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 

หอ้งปฏิบติัการเคมี 

หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 

หอ้งปฏิบติัการเคมี 

หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา 

อาคารเรียน 6 

หอ้งเรียน   

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

หอ้งปฏิบติัการส่ือปฐมวยั 

อาคารเรียน 7 

หอ้งเรียน 

หอ้งประชุม 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

10 

2 

3 

 

14 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 อุปกรณ์การสอน 
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ลาํดับ 

ที่ 
รายการ จํานวนทีม่ีอยู่ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 

เคร่ืองแอลซีดีโปรเจคเตอร์ 

โทรทศัน์ 

เคร่ืองบนัทึกเสียง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย 

เคร่ืองพิมพ ์

19 

4 

5 

10 

2 

70 

3 

 

 

16.  ห้องสมุด 

 จาํนวนหนงัสือ  ตาํราเรียน  วารสาร  และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ใชบ้ริการของสํานกัวิทย-

บริการมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

17.  แหล่งวิทยาการและแหล่งฝึกงาน 

 แหล่งวิทยาการและแหล่งฝึกงานตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ และเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภา 

 

18.  งบประมาณ งบลงทุนและงบดําเนินงาน 

 งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัว ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์แต่ละหลักสูตรเฉล่ียเป็น 

56,804.18 บาท โดยแยกเป็นรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

 -  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษางบบุคลากร  45,782.78 บาท 

 -  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษางบดาํเนินการ    8,271.21 บาท 

 -  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาค่าสาธารณูปโภค   1,361.08 บาท 

 -  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาเงินอุดหนุน       876.36 บาท 

 -  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษารายจ่ายอ่ืน ๆ        512.75 บาท 

(ขอ้มูลจากรายงานการวจิยัการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา ปีงบประมาณ 2544 - 2545) 

 

19.  หลกัสูตร 
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โครงสร้างหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-

ราชูปถมัภ ์
 

หมวดวชิา จาํนวนหน่วยกติ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   33 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่นอ้ยกวา่  132 

       2.1   กลุ่มวิชาชีพครู ไม่นอ้ยกวา่  58 

2.1.1 วิชาภาษาและเทคโนโลยีสาํหรับครู 6 

                2.1.2   วิชาการศึกษา 35 

                2.1.3   วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 17 

       2.2   กลุ่มวิชาเน้ือหา ไม่นอ้ยกวา่  74 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่    6 

รวม ไม่นอ้ยกวา่ 171 

 

19.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป               33  หน่วยกิต 

19.1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 9  หน่วยกิต 

1500101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้   3(3–0) 

Thai for Communication and Information Retrieval 

1500102  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้   3(3–0) 

English for Communication and Information Retrieval  

1500103  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน  3(3–0) 

English for Communication and Study Skills 

 

19.1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  9  หน่วยกิต 

1500104  ความจริงของชีวิต     3(3–0) 

                                         Meaning of Life 

2000102  สุนทรียภาพของชีวิต     3(3–0) 

Aesthetic Appreciation 

 2500101  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    3(3–0) 

Human Behavior and Self Development 

19.1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    เลือก              6  หน่วยกิต 
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2500102  วถีิไทย       3(3–0) 

Thai Living 

2500103  วถีิโลก       3(3–0) 

Global Society and Living 

2500104  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0) 

Human being and Environment  

 

19.1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9  หน่วยกิต 

4000105  วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต    3(3–0) 

Science for Quality of Life 

4000106  การคิดและการตดัสินใจ     3(2 – 2) 

Thinking and Decision Making 

4000107  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต    3(2 – 2) 

Information Technology for Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  ไม่นอ้ยกวา่                132  หน่วยกิต 
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19.2.1   กลุ่มวชิาชีพครู      58  หน่วยกติ 

 

   1)   วชิาภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู   6  หน่วยกิต

       บงัคบัเรียนทุกสาขาวชิา                6  หน่วยกิต 

1102101 ภาษาไทยสาํหรับครู  2(1-2-3) 

 Thai Language for Teachers 

1102201 ภาษาองักฤษสาํหรับครู  2(1-2-3) 

English Language for Teachers 

1102301             เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับครู    2(1-2-3) 

 Information Technology  for Teachers 

 

    2) วชิาการศึกษา   35  หน่วยกิต

บงัคบัเรียนทุกสาขาวชิา  29  หน่วยกิต 

1111103        การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวชิาชีพ  3(2-2-5) 

 Education and Development of Professional Teachers  

1111401 การบริหารจดัการสถานศึกษา    3(3-0-6) 

   School Management 

1121205 การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน   3(2-2-5) 

Curriculum and Instruction Development 

1122301 หลกัการจดัการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Principles of Learning Management 

1122702  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    2(1-2-3) 

Management of Student Development Activities  

1132101  นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา   3(2-2-5) 

   Innovation and Educational Technology 

    1142103 การประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 

   Evaluation of Learning Outcome 

 1143408 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้    3(2-2-5) 

   Research for Learning Development 

1151402 จิตวทิยาพฒันาการ     2(1-2-3) 
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  Developmental Psychology 

1152403 จิตวทิยาประยกุตส์าํหรับครู    2(1-2-3) 

Applied Psychology for Teacher 

1153512 การแนะแนวและการใหค้าํปรึกษาสาํหรับครู      2(1-2-3)  

Guidance and Counseling for Teachers 

 

เลอืกเรียนจากรายวชิา ต่อไปน้ี   ไม่นอ้ยกวา่       6  หน่วยกิต          

1114306 การวางแผนและการบริหารโครงการพฒันาการศึกษา 3(3-0-6) 

 Planning and Educational Project Management   

1114903 การสัมมนาทางการศึกษา     3(2-2-5) 

 Seminar in Education  

1123301 ทกัษะและเทคนิคการจดัการเรียนรู้   3(2-2-5) 

  Skills and Techniques of Learning Management    

1123401 การพฒันาทกัษะการคิด     3(3-0-6) 

 Thinking Skill Development  

1124602  การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษสาํหรับช่วงชั้นท่ี1-2               2(1-2-3)  

 English Language Learning Management for Benchmark 1-2 

 1124604 การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาํหรับช่วงชั้นท่ี1-2               2(1-2-3)   

 Mathematic Learning Management for Benchmark 1-2 

 1124606   การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์สาํหรับช่วงชั้นท่ี1-2               2(1-2-3)   

 Science Learning Management for Benchmark 1-2 

 1124608  การจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สาํหรับช่วงชั้นท่ี1-2              2(1-2-3)          

 Computer Learning Management for Benchmark 1-2 

1132102 การใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา         3(2-2-5) 

 Utilization of Community Resources   for Education  

1133504 การผลิตและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    3(2-2-5) 

 Production and  Development  of  Computer  Assisted Instruction  

1143409 การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน     2(1-2-3) 

 Classroom Action Research   
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 3)    วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู   17  หน่วยกิต 
              บงัคบัทุกสาขาวิชา   14  หน่วยกิต 

1104801 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครู 1            2(90) 

Practicum 1 

1104802  การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครู 2     2(90) 

   Practicum 2 

1105801 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1   5(450) 

Internship 1 

1105802 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2   5(450) 

   Internship 2 

 

บงัคบัเลือกเฉพาะสาขาวชิา  3  หน่วยกิต 

1124601  การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยั                               3(2-2-5)  

Learning Management of Experience for Young Children  

1124603 การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ                                           3(2-2-5)  

  English Language Learning Management 

1124605   การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์                   3(2-2-5)   

  Mathematic Learning Management 

1124607 การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                              3(2-2-5)   

Science Learning Management 

1124609 การจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์                      3(2-2-5)          

              Computer Learning Management 
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19.2.2   กลุ่มวชิาเนือ้หา  แต่ละสาขาวชิา  ไม่น้อยกว่า 74  หน่วยกติ 
 

1)  กลุ่มวชิาเนือ้หา  สาขาวชิาคณติศาสตร์  76 หน่วยกติ 

       ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

      กลุ่มวิชาเน้ือหาเฉพาะดา้นคณิตศาสตร์ มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ

อยา่งลึกซ้ึงในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถนาํไปใชส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะและมีวิจารณญาณใน

การแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดี ต่อวิชาคณิตศาสตร์และครู

คณิตศาสตร์   

 

             บังคับเรียน            52  หน่วยกติ 

 1231601 การพฒันาการคณิตศาสตร์           3(2-2-5) 

  Evolution in Mathematics  

 1231602   แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 

  Trends in Mathematics Education 

 1233601 ภาษาองักฤษสาํหรับครูคณิตศาสตร์   1            2(2-0-4) 

  English for Mathematics Teachers 1 

 1233602 ภาษาองักฤษสาํหรับครูคณิตศาสตร์   2            2(2-0-4) 

  English for Mathematics Teachers 2 

 4091201   หลกัการคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

 Principles  of  Mathematics 

 4091401             แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์1   3(3-0-6) 
  Calculus  and Analytic Geometry 1 

4092201   ระบบจาํนวน   3(3-0-6) 
   Number  System 

4092401   แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  2 3(3-0-6) 
  Calculus  and Analytic Geometry 2 

4092501   เรขาคณิตเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
  Introduction  to  Geometry 
 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
   Linear Algebra 1 
              4093201   ทฤษฎีเซต   3(3-0-6) 
    Set  Theory 
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      4093301             พีชคณิตนามธรรม 1   3(3-0-6) 

   Abstract  Algebra  1 

 4093303   วยิตุคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

   Discrete  Mathematics 

 4093401   แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3(3-0-6) 

   Calculus  and  Analytic  Geometry  3 

 4094201   ทฤษฎีจาํนวน   3(3-0-6) 

    Theory  of  Numbers 

 4094504   ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

   Introduction to Graph  Theory 

 4094505   ทอพอโลยเีบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

   Introduction  to  Topology 

 4112201   ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

   Introduction to Probability and Statistics 

   

           เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า           24  หน่วยกติ 

 1233603 คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 3(3-0-6) 

   Mathematics and Problem-Solving 

 1233701   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

  Computer  Assisted  Instruction  in  Mathematics 

 1234901   สัมมนาสาํหรับครูคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

  Seminar  for Mathematics Teachers 

4092202     การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                           3(3-0-6) 

  Introduction  to  Mathematical  Modeling  

 4092602 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 

  Linear Algebra  2 

 4092701   โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 

  Programming  Package  for  Mathematics 

 4093402   สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   3(3-0-6) 

  Ordinary  Differential  Equations 
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 4093501   รากฐานเรขาคณิต   3(3-0-6) 

  Foundations  of  Geometry 

 4094202   ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)     

  Mathematical  Logic 

 4094301   พีชคณิตนามธรรม 2   3(3-0-6) 

  Abstract  Algebra  2 

 4094303   ทฤษฎีสมการ   3(3-0-6) 

  Theory  of  Equations 

 4094401   สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย   3(3-0-6) 

  Partial  Differential  Equations 

 4094402   แคลคูลสัชั้นสูง   3(3-0-6) 

  Advanced  Calculus 

 4094403   การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์   3(3-0-6) 

  Vector  Analysis 

 4094404   การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

  Mathematical  Analysis 

 4094405   การวเิคราะห์จาํนวนจริงเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

  Introduction  to  Real  Analysis 

 4094406   การวเิคราะห์จาํนวนเชิงซ้อนเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  Introduction  to  Complex  Analysis 

 4094501   เรขาคณิตนอกแบบยคุลิค   3(3-0-6) 

  Non-Euclidean  Geometry 

  4113106   สถิติเพื่อการวิจยั   3(3-0-6) 

  Statistics for  Research 

 4113601   โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั   3(3-0-6) 

  Programming Application for Statistics and Research 

 4114201   ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1   3(3-0-6) 

  Theory  of  Probability  1 

 

 



 21 

2) กลุ่มวชิาเนือ้หา   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  75  หน่วยกติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

กลุ่ ม วิชา เ น้ือหา เฉ พ าะ ด้า นวิท ย า ศา ส ตร์  มุ่ ง ใ ห้ผู ้เ รี ย นมีค วา ม รู้

ความสามารถทางดา้นวทิยาศาสตร์ทั้งดา้นชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์กายภาพ  มีทกัษะ

การคิดและทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  สามารถจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้  สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  มีจิตวิทยาศาสตร์และสนใจใฝ่รู้ทาง

วทิยาศาสตร์ 
 

 

                                    บังคับเรียน    64  หน่วยกติ 

                                         หมู่วชิาทัว่ไป   

 1243601    ภาษาองักฤษสาํหรับครูวทิยาศาสตร์  1 2(2-0-4) 

  English for Science Teachers 

 1243602   ภาษาองักฤษสาํหรับครูวทิยาศาสตร์  2 2(2-0-4) 

  English for Science Teachers 

 4091611 คณิตศาสตร์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Mathematics for  Science  Teachers 

 4003901 วธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

  Research in Science 

 

 หมู่วชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา 

 1243101 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

   The Nature of Science and Technology 

 1243216    การพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Science Curriculum Development  

 1244601 ทกัษะสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

   Teaching Skills for Science Teachers 

 1244901 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา    2(1-2-3) 

   Seminar in Science Education 
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หมู่วชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  

 4011307 ฟิสิกส์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 1    3(2-2-5) 

  Physics for Science Teachers 1 

 4011308 ฟิสิกส์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

  Physics for Science Teachers 2  

 4042102    ดาราศาสตร์และอวกาศสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

  Astronomy and Space for Science Teachers 

 4052105 ธรณีวทิยาสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Geology  for Science Teachers 

 4052302 อุตุนิยมวทิยาสาํหรับครูวทิยาศาสตร์                       2(1-2-3) 

  Meteorology for Science Teachers 
 

หมู่วชิาเคมี  
 4021115 เคมีทัว่ไปสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5)   

         General Chemistry for Science Teachers 

         4022206 เคมีอนินทรียส์าํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5)   

  Inorganic Chemistry for Science Teachers  

 4022315 เคมีอินทรียส์าํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5)   

  Organic Chemistry for Science Teachers  

 4022623    เคมีวเิคราะห์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5)   

  Analytical Chemistry for Science Teachers 

 4024509 ชีวเคมีพื้นฐานสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5)   

  Basic Biochemistry for Science Teachers 
  

หมู่วชิาชีววทิยา 

 4031108  ชีววทิยาสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5)   

 Biology  for Science Teachers 

 4032401     พนัธุศาสตร์ 3(2-2-5)   

   Genetics 

 4032702 เทคโนโลยชีีวภาพสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5)   

   Biotechnology For Science Teachers 
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 4033101    นิเวศวทิยา      3(2-2-5)   

   Ecology   

 4034201 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 3(2-2-5)   

  Plant Tissue Culture 

  

 เลอืกเรียนรายวชิาจากหมู่ใดหมู่หน่ึงหรือตามความสนใจไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกติ 

  หมู่วชิาฟิสิกส์  

  4013301   กลศาสตร์                                                                   3(3-0-6) 

   Mechanics 

 4012302       ฟิสิกส์ของคล่ืน      3(3-0-6) 

   Physics of Wave 

 4013304     อุณหพลศาสตร์      3(3-0-6) 

   Thermodynamics 

 4012401       ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6) 

   Modern Physics 

 4013401       กลศาสตร์ควอนตมั 1     3(3-0-6) 

   Quantum Mechanics 1  

 4013403       ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1     3(3-0-6) 

   Nuclear Physics 1 

 

  หมู่วชิาเคมี 

 4023714 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม    2(2-0-4) 

 Petrochemical Industry          

 4024607  การวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ    3(3-0-6) 

   Instrumental Methods of Chemical Analysis 

 4024608  ปฏิบติัการวเิคราะห์ทางเคมีดว้ยเคร่ืองมือ   1(0-3-0) 

   Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 

 4023710       เคมีพอลิเมอร์เบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

   Introduction to Polymer Science 
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 4023740      เคมีส่ิงแวดลอ้มสาํหรับครูวทิยาศาสตร์   3(2-2-5) 

   Environmental Chemistry for Science Teachers 

 4024311         เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติสาํหรับครูวทิยาศาสตร์        3(2-2-5)  

   Natural Products Chemistry for Science Teachers 

 

  หมู่วชิาชีววทิยา 

 4031301    สัตววทิยา      3(2-2-5) 

  Zoology 

 4032201    พฤกษศาสตร์      3(2-2-5) 

  Botany 

 4032101    สรีรวทิยาทัว่ไป      3(2-2-5) 

  General Physiology 

 4032601    จุลชีววทิยา      3(2-2-5) 

  Microbiology 

 4033103    อนุกรมวธิาน      3(2-2-5) 

  Taxonomy 

 4033104    ชีววทิยาของเซลล ์     3(2-2-5) 

  Cell Biology 

 4034502  เทคนิคทางชีววทิยา         3(2-2-5)  

  Biotechnique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/agriculture/agri02/lesson3/l3-1.htm
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3) กลุ่มวชิาเนือ้หา   สาขาวชิาภาษาองักฤษ  75  หน่วยกติ 

      ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

       กลุ่มวชิาเน้ือหาเฉพาะดา้นภาษาองักฤษ  มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัภาษาองักฤษ วรรณกรรม  ภาษาศาสตร์  และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา สามารถใช้

ภาษาองักฤษไดดี้ในทางวชิาการและในสังคมแห่งการเรียนรู้  สามารถจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษใน

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 บังคับเรียน    51  หน่วยกติ        

             หมู่วชิาภาษาศาสตร์ 

1251201 ภาษาศาสตร์สาํหรับครูสอนภาษา    3(3-0-6) 

    Linguistics for Language Teachers 

1252202 สัทศาสตร์สาํหรับครูภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

   Phonetics for English Language Teachers  

1551112 โครงสร้างภาษาองักฤษ 1     3(3-0-6) 

  English  Structure 1 

1551113 โครงสร้างภาษาองักฤษ 2     3(3-0-6) 

  English Structure 2 

 

    หมู่วชิาทางภาษาและวฒันธรรม 

1552305 วรรณคดีพื้นฐาน      3(3-0-6) 

   Fundamentals of Literature 

1552402 อิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรมต่อภาษาองักฤษ 

ในประเทศเจา้ของภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

  Social and cultural Influences on English in English-speaking Countries

  

   หมู่วชิาทกัษะทางภาษา 

1551114             การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 1    3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 1 

1551115 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 2    3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 2  
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1551116 กลวธีิการอ่านขั้นมูลฐาน     3(3-0-6) 

  Fundamental Reading Strategies 

1552111 การอ่านเชิงวเิคราะห์และการตีความ   3(3-0-6) 

   Critical Reading and Interpretation 

1552116 การเขียนอนุเฉทเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

   Introduction to Paragraph Writing 

1553110 การเขียนเชิงวชิาการ     3(3-0-6) 

  Academic Writing 

 

         หมู่วชิาการสอนภาษาองักฤษ 

1253509 แนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

   Approaches in Teaching English Language 

 1253510 การสอนภาษาองักฤษ 4 ทกัษะ    3(3-0-6) 

  Teaching 4 Skills of English Language 

1253511 กิจกรรมสาํหรับการสอนภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

  Activities for English Language Teaching  

1254504 เทคนิคการประเมินผลสาํหรับครูภาษา   3(3-0-6) 

  Evaluation Techniques for Language Teachers  

1254502 การใชห้นงัสือเรียนในการสอนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

  Using Textbooks in English Language Teaching 

 

                            เลอืกเรียนจากรายวชิาในหมู่ต่าง ๆ ต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกติ 

        หมู่วชิาทางภาษาศาสตร์ 

1533106 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

  English Syntax  

 

    หมู่วชิาทางวรรณกรรมและวัฒนธรรม 

1552303 วรรณคดีสาํหรับเด็ก     3(3-0-6) 

  Literature for Children 

1553306 การศึกษากวนิีพนธ์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้        3(3-0-6) 

   An Introductory Study to English Poetry  
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1553307 การศึกษาร้อยแกว้ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

   An Introductory Study to English Prose  

1553401 ไทยศึกษา      3(3-0-6) 

  Thai Studies 

1554306 นวนิยายสะทอ้นสังคม     3(3-0-6) 

   Novels Reflecting Society 

 

        หมู่วชิาทางทักษะภาษา 

1552103 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1    3(3-0-6) 

 Mass Media English 1 

1552107 การพดูภาษาองักฤษในท่ีชุมชน    3(3-0-6) 

  Public Speaking in English 

1552112 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 3    3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 3 

1552202 ทกัษะการแปลเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

   Basic Translation Skills 

1553109 การพดูในโอกาสต่างๆ      3(3-0-6) 

   Speaking for Specific Occasions 

 1553111 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์     3(3-0-6) 

   Creative English Composition 

1554203 ทกัษะการแปลระดบักลาง    3(3-0-6) 

   Intermediate Translation Skills 

  

        หมู่วชิาการสอนภาษาองักฤษ 

1253512 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 

  The Role of Computers in English Language Teaching 

1254503 ประเด็นและแนวโนม้การสอนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

  Issues and Trends in English Teaching  

1254906 การศึกษาเฉพาะกรณีสาํหรับครูสอนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

  Individual Studies for English Language Teachers 
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     หมู่วชิาบูรณาการทกัษะ 

1552113 การเรียนภาษาองักฤษดว้ยศิลปะการแสดง   3(3-0-6) 

   English through Performance Arts 

1553904 ค่ายภาษาเพื่อพฒันาทกัษะ    2(90) 

   Skills Development through English Camp 
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คําอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                       น ( ท – ป ) 
 

1500101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและสืบค้น                          3(3 - 0) 

Thai for Communication and Information Retrieval 

ศึกษาให้เห็นความสําคญัของภาษาไทยท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและการสืบคน้สาร    

ต่าง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ และการนาํเสนอผลการสืบคน้ 

จากสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 

 

1500102 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น                         3(3-0) 

              English for Communication and Information Retrieval  

ศึกษาและพฒันาดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพื่อการ

ติดต่อและการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทกัทาย การกล่าวลา การแนะนาํตนเองและ

ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํ การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือ

ความหมายและการติดต่อเช่น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั การสืบคน้

และการใชพ้จนานุกรม   การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนขอ้ความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศยัการ

สืบคน้ (Query) ขอ้มูลสนเทศ ผา่นระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาของตนเอง

จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายขอ้มูลสนเทศ

เป็นตน้ 

 

1500103           ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารและทกัษะการเรียน                                3(3-0) 

English for Communication and Study Skills 

พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการฟัง  การพูด เพื่อให้ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็น       

ในเร่ือง ต่าง ๆ  เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ ให้มีทกัษะในการอ่าน

โดยใชเ้ทคนิคการอ่านขั้นสูงข้ึน เช่น การอ่านเพื่อหาหวัขอ้เร่ือง การอ่านเพื่อจบัใจความสําคญัและ

รายละเอียด  ให้สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานขอ้ความท่ีอ่าน และให้มีทกัษะในการศึกษา

คน้ควา้ในหวัขอ้ท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ีเรียนจากแหล่งขอ้มูลส่ิงพิมพแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีโดยเนน้

ทกัษะการอ่าน  การเขียน และการสืบคน้ 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                        น ( ท – ป ) 
 

1500104             ความจริงของชีวติ                                3(3-0) 

Meaning of Life 
ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและ   โลกยคุวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนาํเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา ชีวิตและสังคม 
การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสนัติสุข และสงัคมท่ีมีสนัติภาพ  

 

2000102 สุนทรียภาพของชีวติ                          3(3-0) 

Aesthetic Appreciation 

ศึกษาและจาํแนกขอ้ต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์       

เชิงการคิดกบัสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคญัของการรับรู้กบัความเป็นมาของ

ศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตร์ทางการไดย้ิน (The Art of Sound) และศาสตร์

ทางการเคล่ือนไหว (The Art of Movement) สู่ทศันศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) 

และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า จาก (1) ระดบัการรําลึก 

(Precognitive) (2) ผ่านขั้นตอนความคุน้เคย (Acquantive) และ(3) นาํเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง 

(Appreciative) เพื่อให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ (Aesthetic 

Appreciation) 

 

2500101             พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน                              3(3-0) 

Human Behavior and Self Development 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง  

มนุษยสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

 

2500102 วถิีไทย                                 3(3-0) 

Thai Living     

ศึกษาลกัษณะทัว่ไป วิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมือง

และชนบท วฒันธรรมและประเพณีไทย  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย โดยศึกษา        

การพฒันาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน การดาํเนินชีวิตแบบ

เพียงพอ ตลอดถึงวสิัยทศัน์ดา้นสังคมเศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองท่ีคนไทยอยากเห็น 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                       น ( ท – ป ) 
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2500103 วถิีโลก                                  3(3-0) 

Global Society and Living     

ศึกษาวิวฒันาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของประเทศ

ไทยและของสังคมโลกการจดัระเบียบโลกในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตลอด

ถึงการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทยเพื่อปรับตวัเขา้กบัการจดั

ระเบียบของสังคมโลก 

 

2500104     ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม                            3(3 - 0) 

   Human being and Environment   

ความหมาย ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์เชิง

ระบบระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ ความ

หลากหลายทาง  ชีวภาพในทอ้งถ่ิน การดาํเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดลอ้มและ

พลงังาน การส่งเสริม บาํรุงรักษาและคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติตาม

หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

4000105 วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ                                         3(3-0) 

Science for Quality of Life 

ศึกษากระบวนการและการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนาํความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดาํรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ          

โดยตระหนกัถึงผลกระทบของความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อมนุษย ์สภาพแวดลอ้ม สังคม 

การเมือง และวฒันธรรม 

 

4000106 การคิดและการตัดสินใจ                                              3(2-2) 

Thinking and Decision Making 

หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ ความคิดสร้างสรรค ์ การวิเคราะห์ขอ้มูล

และข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  กระบวนการตดัสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้          

ทางวทิยาศาสตร์  กาํหนดการเชิงเส้นและการประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนั 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                        น ( ท – ป ) 
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4000107   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ                              3(2 -2) 

Information Technology for Life 

ศึกษาเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology) และ

คอมพิวเตอร์ท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคมการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่

เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้

โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยกุต ์  เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล การแสวงหาความรู้ และการส่ือสาร

ขอ้มูล         บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น 

Internet Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ   สําหรับการศึกษาคน้ควา้ การทาํ

รายงาน การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวติประจาํวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิ

ทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

กลุ่มวชิาชีพครู 
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รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                          น (ท - ป- อ) 
 

1102101 ภาษาไทยสําหรับครู       2(1-2-3) 

Thai  Language for Teachers 

  ทกัษะทางภาษาไทยสําหรับครู การปฏิบติัการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

โดยทัว่ไป เก่ียวกบัข่าวในชีวิตประจาํวนั สารจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สารจากส่ือบุคคล การอ่านสาร    

ในชีวติประจาํวนั การเลือกสารจากวารสาร นิตยสาร บทความ และหนงัสือพิมพ ์การส่ือความหมาย 

การฝึกทกัษะการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ด้วยการพูด บรรยาย อธิบายและการเขียนอย่างเป็น

ทางการสาํหรับครู 

 

1102201 ภาษาองักฤษสําหรับครู       2(1-2-3) 

English  Language for Teachers 

  ทกัษะทางภาษาองักฤษสาํหรับครู การใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาของ

ผูเ้รียน การอ่านและสรุปความจากตาํรา งานวิจยั เอกสารทางวิชาการ และส่ือ  ต่าง ๆ การส่ือ

ความหมายของครูดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  

 

1102301             เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับครู     2(1-2-3) 

Information Technology  for Teachers 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน  การวางแผน การบริหารจดัการ

สถานศึกษา  

1104801 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1      2(90) 
  Practicum 1  

  การศึกษาสังเกตสภาพทัว่ไปของโรงเรียน งานในหน้าท่ีครูผูส้อน งานครูประจาํ

ชั้ น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ สภาพทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียน สภาพชุมชน และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน งานบริหารและบริการของโรงเรียนเป็นผูช่้วยครูทางดา้น

ธุรการชั้นเรียน พฒันาชั้นเรียน วิเคราะห์ผูเ้รียน การจดัทาํรายงานการศึกษาสังเกต และสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                             น (ท - ป- อ) 
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1104802 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2      2(90) 
  Practicum 2  

  การฝึกปฏิบติัการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การจดัทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ การผลิตส่ือ การวดัผลประเมินผล การทดลองสอนบทเรียนในรายวิชาเฉพาะ

ดา้นในโรงเรียน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วิเคราะห์ผลการเรียนและปัญหาของผูเ้รียน ตลอดจน

หาทางแกไ้ขและพฒันา การรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    5(450) 

  Internship 1 

  การฝึกปฏิบติัการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้

ระบบนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ การบูรณาความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบติัจริงในทุกด้าน การจดัทาํ

แผนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการใน

สถานศึกษา  การมีส่วนร่วมในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาและการนาํไปใช ้การจดัทาํ

โครงการ/ กิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกบัสถานศึกษา การ

ประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    5(450) 
  Internship 2 

  การฝึกปฏิบติัการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเฉพาะ การบูรณา

การความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบติัจริงในทุกดา้น การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สําคัญให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง  การเลือกใช้  ปรับปรุงและพฒันานวตักรรมเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาท่ีรับผิดชอบ  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

วชิาการในสถานศึกษา การจดัทาํโครงงานทางวชิาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกบั

สถานศึกษา  การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

  

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                          น (ท - ป- อ) 
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1111103            การศึกษาและการพฒันาความเป็นครูวชิาชีพ   3(2-2-5) 

Education and Development of Professional Teachers   

ความมุ่งหมายและความสําคญัของการศึกษา แผนการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับครู ความเป็นครู และคุณลักษณะครูดี การเสริมสร้างศักยภาพ และ

สมรรถภาพความ เป็นครู การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายเก่ียวกบั

การศึกษาและการเป็นผูน้าํทางวชิาการ 
 

1111401 การบริหารจัดการสถานศึกษา     3(3-0-6) 

School  Management 

  ความหมาย  ความสาํคญั ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ การคิดอยา่งเป็นระบบ 

ภาวะผูน้าํทางการศึกษา การทาํงานเป็นทีม การเรียนรู้วฒันธรรมองค์กร มนุษยสัมพนัธ์ในองค์กร  

การติดต่อส่ือสารในองค์กร การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ การบริหารจดัการใน 

ชั้นเรียน ลกัษณะชั้นเรียนท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมของผูเ้รียนและการปรับพฤติกรรม การสร้าง

บรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเขียนโครงการ การบริหารจดัการโครงการเพื่อพฒันานกัเรียน  

สถานศึกษาและชุมชน และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

1114306 การวางแผนและการบริหารโครงการพฒันาการศึกษา    3(3-0-6) 

Planning and Educational Project Management  

  หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนและการบริหารโครงการพฒันาการศึกษา

อยา่งเป็นระบบ  แนวการเขียนโครงการพฒันาทางวิชาการ การจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา

สถานศึกษา โครงการศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 

 

1114903 การสัมมนาทางการศึกษา      3(2-2-5)     

Seminar in Education 

  ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการ

สัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและ

ระดบัชาติ การฝึกทกัษะ การวเิคราะห์ปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความ

คิดเห็น การวางแผนการพฒันาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหา

แนวคิดใหม่จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              น (ท - ป- อ) 
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1121205            การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน    3(2-2-5) 

Curriculum and Instruction Development 

  ความหมายและความสําคญัของหลกัสูตร องค์ประกอบของหลกัสูตร หลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถ่ิน การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร             

การบริหารและการประเมินหลกัสูตร 
 

1122301             หลกัการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Principles of Learning Management 

  ความหมายและความสําคญัของการจดัการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการจดั    

การเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสําคญั ยุทธศาสตร์และวิธีการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การวางแผนการจดัทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้ และการวิเคราะห์ผลการจดัการเรียนรู้  การจดับรรยากาศการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้   

 

1122702 การจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน     2(1-2-3) 

Management of Student Development Activities 

  หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชมรมและการ

จดัการชมรมในสถานศึกษา การวางแผนและเขียนโครงการจดักิจกรรม การดาํเนินการจดักิจกรรม 

และการประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรม

รู้จกัเขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเองและผูอ่ื้น กิจกรรมแสวงหาและใช้ขอ้มูลสารสนเทศ กิจกรรมการ

ตดัสินใจและแก้ปัญหา กิจกรรมการปรับตวัและดาํรงชีวิต กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู ้

บาํเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอ่ืนๆ 

ตามความถนดัและความสนใจ 
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1123301 ทกัษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Learning Management 

  ความหมายขอบข่ายและความสําคญัของทกัษะและเทคนิคการสอน ทกัษะการ

นาํเขา้สู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคาํถาม การใช้ส่ือการเรียนการสอน การเล่าเร่ือง การ

เสริมแรง การใชกิ้ริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดาํ การอธิบายยกตวัอยา่งและสรุปบทเรียน 

การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มยอ่ย การสอนรายบุคคล การใชเ้พลงประกอบการเรียน การสอน

บทบาทสมมุติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใชก้ระบวนการคิด 

  

1123401 การพฒันาทกัษะการคิด       3(3-0-6) 

Thinking Skill  Development 

  ความหมายและความสําคญัของการคิด และการพฒันาการทางสติปัญญา แนวคิด 

ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิด  กระบวนการคิดแบบต่างๆ ลกัษณะการคิด การ

นาํเสนอความคิดและแผนผงัความคิด การส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด การออกแบบ และ

วางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด  เคร่ืองมือและการประเมินผลทกัษะการคิด 

 

1124601 การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั                     3(2-2-5)   

Learning and Experience Process for Young Children 

ความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีท่ี เ ก่ียวกับกระบวนการจัด

ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั พฒันาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ การบูรณาการสาระการเรียนรู้ 

และประสบการณ์สําคัญให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก การเขียนแผนการจัด

ประสบการณ์ ปฏิบติัการจดัประสบการณ์ตามสาระการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียน การประเมินผลพฒันาการและการเรียนรู้ 
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1124602    การจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษสําหรับช่วงช้ันที่1-2                2(1-2-3)  

                             English Language Learning Management for Benchmark 1-2 

  การใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายเพื่อการนาํไปใชใ้นชั้นเรียน การสังเกตการสอนและ

วิเคราะห์บทเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาองักฤษตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี1-2                

การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และส่ือประกอบบทเรียน การฝึกปฏิบติัการสอนโดยวิธีการสอน

สาธิต  การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็น

สําคญั  กระบวนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ การสร้างแบบทดสอบและ

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินผลตามสภาพจริง ในช่วงชั้นท่ี 1-2 

 

1124603 การจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ           3(2-2-5)   

English Language Learning Management  

การใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายเพื่อการนาํไปใชใ้นชั้นเรียน  การสังเกตการสอนและ

วิเคราะห์บทเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทาํ

แผนการจดัการเรียนรู้และส่ือประกอบบทเรียน  การฝึกปฏิบติัการสอนโดยวิธีการสอนสาธิต การ

สอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งพัฒนาผู ้เรียนเป็นสําคัญ  

กระบวนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  การสร้างแบบทดสอบและประเมินผล

การเรียนรู้ท่ีเนน้การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

1124604            การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์สําหรับช่วงช้ันที1่-2                2(1-2-3)   

        Mathematic Learning Management for Benchmark 1-2 

                           ทฤษฎีและแนวคิดของนกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงคข์องหลกัสูตรช่วงชั้นท่ี1-2  เอกสารหลกัสูตรวิชาเฉพาะดา้น  การ

วเิคราะห์เน้ือหาและแบบเรียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ เทคนิคและการจดัการเรียนรู้สําหรับช่วง

ชั้นท่ี 1-2  การผลิตการใชส่ื้อและแหล่งสารสนเทศการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  การ

จดัแผนการจดัการเรียนรู้รายภาคการศึกษาและรายชัว่โมง   ปฏิบติัการทาํแผนการเรียนรู้สําหรับช่วง

ชั้นท่ี1-2   
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1124605 การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์              3(2-2-5)   

Mathematic  Learning Management  

                 ทฤษฎีและแนวคิดของนกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงคข์องหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารหลกัสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เน้ือหาและแบบเรียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ เทคนิคและการ

จดัการเรียนรู้ การผลิตการใชส่ื้อและแหล่งสารสนเทศการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การจดัแผนการจดัการเรียนรู้รายภาคการศึกษาและรายชั่วโมง ปฏิบติัการทาํแผนการเรียนรู้ การ

จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  

1124606   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับช่วงช้ันที1่-2                 2(1-2-3)   

          Science Learning Management for Benchmark 1-2 

วเิคราะห์วตัถุประสงค ์ เน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัช่วงชั้นท่ี 1-2  การวิเคราะห์หลกัสูตร การวางแผนและการจดัทาํแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ท่ีน้ีผูเ้รียนเป็นสําคญั เทคนิคการจดัการเรียนรู้ เน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ ท่ีเน้นทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ จิตวทิยาการเรียนรู้ การจดัห้องปฏิบติัการระดบั             ช่วงชั้นท่ี 1-2    

การจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเลือกและการผลิตส่ือการสอน

วิทยาศาสตร์  การเลือกใช้หนังสือเรียน และหนังสืออ่านเพิ่มเติม การประเมินผลการเรียนรู้ การ

ปฏิบติัการสอน ในช่วงชั้นท่ี 1- 2 
 

1124607 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 3(2-2-5)   

Science Learning Management 

วิเคราะห์วตัถุประสงค์  เน้ือหาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  การวิเคราะห์หลกัสูตร การวางแผนและการจดัทาํแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีน้ีผูเ้รียน

เป็นสําคญั เทคนิคการจดัการเรียนรู้ เน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์  จิตวิทยาการเรียนรู้  การจดัห้องปฏิบติัการ การจดัเก็บอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั

ในห้องปฏิบติัการ การเลือกและการผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้หนงัสือเรียน และ

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม การประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบติัการสอน 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                             น (ท - ป- อ) 



 40 

 

1124608  การจัดการเรียนรู้คอมพวิเตอร์สําหรับช่วงช้ันที1่-2                 2(1-2-3)          

                            Computer Learning Management for Benchmark 1-2 

วเิคราะห์จุดประสงค ์ เน้ือหาและเอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดบัช่วงชั้นท่ี 1-2 การวิเคราะห์หลักสูตร การจดัทาํ

แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัช่วงชั้นท่ี 1-2 เทคนิคการ

จดัการเรียนรู้ การจดัทาํแผนการเรียนรู้  การเลือก การผลิต และการใช้ส่ือการสอนการงานอาชีพ

และเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์ การประเมินการสอนภาคปฏิบติั  การปฏิบติัการสอน 
 

1124609 การจัดการเรียนรู้คอมพวิเตอร์              3(2-2-5)   

Computer Learning Management  

วเิคราะห์จุดประสงค ์ เน้ือหาและเอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี การวิเคราะห์หลกัสูตร การจดัทาํแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคนิคการจดัการเรียนรู้ การจดัทาํแผนการเรียนรู้  การ

เลือก  การผลิต  และการใชส่ื้อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การประเมินการ

สอนภาคปฏิบติั  การปฏิบติัการสอน 
 

1132101 นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา    3(2-2-5) 

Innovation and Educational Technology 

  ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พฒันาการ  ประเภท ความสําคัญของ

นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  วิธีการและกระบวนการส่ือความหมาย ประเภทของส่ือการ

สอน การเลือก การผลิต การใช ้การประเมินผลและการเก็บรักษาส่ือการเรียนการสอน นวตักรรม

และเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย การนําไปใช้ และการประเมินนวตักรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา การเลือกนวตักรรม  เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการ

สอนในสภาพชั้นเรียนปัจจุบนั 
 

1132102 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพือ่การศึกษา    3(2-2-5)  

Utilization of Community Resources   for Education 

ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    การสํารวจแหล่ง

เรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน การจดัระบบฐานขอ้มูลและการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้

เพื่อพฒันาการศึกษา   

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                             น (ท - ป- อ) 
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1133504  การผลติและพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน     3(2-2-5)   

Production   and  Development  of  Computer  Assisted  Instruction 

ความหมาย ความสําคญั หลกัการและการนาํคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน    

การเรียนการสอน กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้จาํกดัของ

โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนต่าง ๆ การนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาสร้างบทเรียนวิจยัและ

พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกปฏิบติัการผลิตบทเรียนและวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

1142103 การประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Evaluation  of  Learning  Outcome 

  ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลกัการและธรรมชาติของการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ ระดับของการวดัการจาํแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั ระเบียบวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้      

แนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคการสร้างและการใช้

เคร่ืองมือวดัแบบต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัผล การนาํสถิติเบ้ืองตน้มาใชใ้นการวดั

และการประเมินผล การวเิคราะห์และการแปลความหมายของคะแนน  
 

1143408 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้     3(2-2-5) 

Research for Learning Development 

  ความหมายและความสําคญัของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหา

และความต้องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การเขียน

โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ วิธีการหรือนวตักรรมในการแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้          

การกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล

และการวเิคราะห์ขอ้มูล   การแปลความหมาย   การเขียนรายงานการวิจยัแนวทางการนาํผลการวิจยั

ไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 

 

 

 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                             น (ท - ป- อ) 
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1143409  การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียน      2(1-2-3) 

Classroom Action Research  

  ความหมายของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ความสําคญัและความจาํเป็นของ

การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการ กระบวนการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการในชั้นเรียน  การบูรณาการการจดักระบวนการเรียนรู้กบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

การวางแผนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  แนวทางการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนและการเขียน

รายงานการวจิยัการประเมินงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน การนาํผลการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน

ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
 

1151402  จิตวทิยาพฒันาการ      2(1-2-3) 

  Developmental Psychology 

  ความสําคัญของจิตวิทยาพฒันาการ หลักการทั่วไปของพฒันาการมนุษย์ วิธี

การศึกษาพฒันาการ ทฤษฎีพฒันาการ พฒันาการมนุษย์ตั้ งแต่วยัเด็กถึงวยัชรา ลักษณะงานท่ี

เหมาะสมในแต่ละวยั ความแตกต่างระหว่างบุคคล อิทธิพลของพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมต่อ

พฒันาการมนุษยปั์ญหาพฒันาการมนุษยช่์วงวยัเรียน 

 

1152403 จิตวทิยาประยุกต์สําหรับครู     2(1-2-3) 

Applied Psychology for Teacher 

  ความสาํคญัของจิตวทิยาในการเรียนการสอน กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสืบคน้

ความรู้ทฤษฏีท่ีสาํคญัๆ ทางจิตวทิยาและการนาํไปใช ้ทฤษฎีการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้และการ

ประเมินผลในชั้นเรียน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม การจดัสภาพแวดลอ้ม

เพื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ การใชน้วตักรรมเพื่อการเรียนการสอน  
 

 

1153512 การแนะแนวและการให้คําปรึกษาสําหรับครู       2(1-2-3)  

Guidance and Counseling for Teachers 

  ความหมาย ความสําคญั หลกัการ ปรัชญาและทฤษฎีต่าง ๆ ในการแนะแนวและ

การให้คาํปรึกษา การจดับริการแนะแนวและการให้คาํปรึกษาในโรงเรียน เทคนิคในการแนะแนว

และการใหค้าํปรึกษา บทบาทของครูกบัการแนะแนวในโรงเรียน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

จดับริการแนะแนว  การใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล และการใหค้าํปรึกษากลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

กลุ่มวชิาเนือ้หา  สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 

 

1231601   การพฒันาการคณติศาสตร์           3(2-2-5) 

 Evolution in Mathematics  

ค้นควา้และอภิปรายเก่ียวกับการพฒันาการของหลักสูตรและการสอนทั้ งใน

ต่างประเทศและในประเทศตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนพฒันาเน้ือหาทางคณิตศาสตร์  

นาํเสนอผลการศึกษา  และวเิคราะห์แนวคิดในเน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร์ นาํเสนอแนวทางพฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกบั

สภาพผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  

 

1231602   แนวโน้มคณติศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 

 Trends in Mathematics Education   

 วิเคราะห์และเปรียบเทียบ  การศึกษามาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระหว่างหลกัสูตรของประเทศไทยกบัต่างประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์และอภิปรายถึง

การเปล่ียนแปลงทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเน้ือหาสาระการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ   

ตวัผูเ้รียน  ศึกษาคน้ควา้และอภิปรายถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางคณิตศาสตร์ ศึกษา

วิเคราะห์และอภิปรายถึงแนวโน้มและทิศทางของการเปล่ียนแปลงทางคณิตศาสตร์ในอนาคต 

นาํเสนอผลการสร้างหลกัสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต  

 

1253601 ภาษาองักฤษสําหรับครูคณติศาสตร์ 1 2(2-0-4) 

 English for Mathematics Teachers 1 

  ฝึกทักษะทางด้านการอ่าน ศัพท์และสัญลักษณ์เฉพาะทางคณิตศาสตร์ ท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1253602 ภาษาองักฤษสําหรับครูคณติศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

 English for Mathematics Teachers 2 

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 1233601 ภาษาองักฤษสําหรับครู คณติศาสตร์ 1 

ฝึกทกัษะทางดา้นการอ่าน บทความ งานวจิยัคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ และนาํเสนอบทความ

ทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ  หรือวารสารเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

 

1233603 คณติศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 

  Mathematics and Problem-Solving 

 หลกัการและทฤษฎีต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตจริง การเช่ือมโยง

ปัญหาท่ีมีความรู้ทางคณิตศาสตร์กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั 

 

1233701    คอมพวิเตอร์ช่วยสอนคณติศาสตร์                               3(2-2-5) 

 Computer  Assisted  Instruction  in  Mathematics    

 การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางดา้นคณิตศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

ตลอดจนการส่ือประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 

1234901    สัมมนาสําหรับครูคณติศาสตร์                                                                     3(3-0-6) 

 Seminar  for  Mathematics Teachers 

 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกช่วงชั้ น         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นการในการสอนวชิาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนทุกช่วงชั้น 

 

4091201    หลกัการคณติศาสตร์                                                               3(3-0-6) 

 Principles  of  Mathematics 

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์   จาํนวนจริง  ตรรกศาสตร์  การพิสูจน์  

เซต  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  (เนน้วธีิการพิสูจน์) 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4091401    แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1                                        3(3-0-6) 

 Calculus  and Analytic Geometry 1 

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง  วงกลมและภาคตดักรวย ลิมิตของฟังก์ชัน  

ฟังก์ชันต่อเน่ือง    อนุพนัธ์และหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต    ฟังก์ชันอดิศยั  การประยุกต์

อนุพนัธ์   และอินทิกรัล 

 

4092201    ระบบจํานวน                                                        3(3-0-6) 

 Number  System 

การสร้างระบบจาํนวน  จาํนวนธรรมชาติ  จาํนวนเต็ม  สมบติัต่างๆ ของ จาํนวน

เตม็  จาํนวนตรรกยะ  จาํนวนจริง  จาํนวนเชิงซอ้น 

 

4092202    การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์เบือ้งต้น                            3(3-0-6) 

 Introduction  to  Mathematical  Modeling 

 ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาด้าน   

ต่าง ๆ โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การกาํหนดนยัทัว่ไป การตรวจสอบนยัทัว่ไป การสรุปเป็น

ตวัแบบ การแปลความหมายของคาํตอบ 

 

4092401    แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 2                                   3(3-0-6) 

 Calculus  and Analytic Geometry 2 

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4091401  แคลคูลสั  และเรขาคณติวเิคราะห์ 1    

พิกัดเชิงขั้ ว  สมการอิงตัวแปรเสริม  อินทิกรัลจํากัดเขต   เทคนิคการอินทิเกรต         

การประยุกตอิ์นทิกรัลจาํกดัเขต   อนุพนัธ์     และอินทิกรัลของฟังก์ชนัในพิกดัเชิงขั้ว  อินทิกรัลไม่

ตรงแบบ  หลกัเกณฑโ์ลปิตาล  ลาํดบัและอนุกรม  อนุกรมกาํลงั 

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4092501 เรขาคณติเบือ้งต้น                                                             3(3-0-6) 

 Introduction  to  Geometry 

ระบบสัจพจน์    เรขาคณิตของยุคลิค  พฒันาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใช้แนวทาง

อ่ืน  วเิคราะห์เน้ือหาเรขาคณิตของยคุลิค  โดยใชร้ะบบสัจพจน์   การคน้พบเรขาคณิตนอกแบบยคุลิค 

 

4092601 พชีคณติเชิงเส้น  1                                                              3(3-0-6) 

  Linear  Algebra  for  Applied  Statistics  1 

เวคเตอร์   เวคเตอร์สเปช  ฐาน  มิติ  การแปลงเชิงเส้น   เมตริกซ์และการดาํเนินการ

บนเมตริกซ์  เมตริกซ์ชนิดพิเศษ การหาอินเวอร์ส  การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอร์สของเมตริกซ์      

ความคลา้ยของแคโนนิคลัฟอร์มสมมูลเชิงวธีิจดัหมู่ 

 

4092602 พชีคณติเชิงเส้น  2                        3(3-0-6) 

 Linear  Algebra  for  Applied  Statistics  2 

 ทบทวนเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับเมตริกซ์   การเปล่ียนฟอร์มของเมตริกซ์ซ่ึงไม่ใช่

เมตริกซ์เอกฐานเป็นเมตริกซ์สามเหล่ียมและเมตริกซ์เฉียง  ทฤษฎีบทของค่าไอแกน  และเวคเตอร์ไอ

แกน การใชเ้มตริกซ์  ศึกษาเก่ียวกบัเวคเตอร์สเปชนามธรรม  ฟังกช์นัของเมตริกซ์ 

 

4092701 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณติศาสตร์                        3(2-2-5) 

 Programming Package for Mathematics

 การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์  โดยยกตวัอยา่งเชิงคณิตศาสตร์ในการ

บรรยาย การฝึกปฏิบติั 

 

4093201 ทฤษฎีเซต                                           3(3-0-6) 

 Set  Theory 

การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศยัระบบสัจพจน์  สัจพจน์ของการเลือก เซต อนัดับ

จาํนวนเชิงการนบั  จาํนวนเชิงอนัดบัท่ี 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4093301 พชีคณตินามธรรม  1                                                   3(3-0-6) 

 Abstract  Algebra  1 

กลุ่ม  กลุ่มยอ่ย  กลุ่ม วฎัจกัร กลุ่มวธีิเรียงสับเปล่ียน  สาทิสสัณฐาน  สมสัณฐาน  

อตัสัณฐาน  กลุ่มยอ่ยปกติ  ทฤษฎีบทเคยเ์ลย ์ กลุ่มผลหาร  วง อินทิกรัลโดเมน  สนาม 

 

4093303 วยุิตคณติศาสตร์                                                                     3(3-0-6) 

 Discrete  Mathematics 

การนับและความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิด  ทฤษฎีกราฟ  การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ 

ตน้ไมแ้ละการแยกจาํพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจดัหมู่ ออโตมาตา  ไวยกรณ์และ

ภาษา  ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซตและแลตทิช 

 

4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  3                                  3(3-0-6) 

 Calculus  and  Analytic  Geometry  3 

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 1232401  แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 2 

 เวคเตอร์ และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3  มิติ  ว่าดว้ยเส้นตรง  ระนาบโคง้    

และผวิ  อนุพนัธ์ยอ่ย  อินทิกรัลสองชั้น  อินทิกรัลสามชั้นและการประยกุต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์ 

 

4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                             3(3-0-6) 

 Ordinary  Differential  Equations 

 รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั และเรขาคณติวเิคราะห์  2   

 ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพนัธ์  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงและ    

การประยุกต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั  n  ทัว่ไป ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์การแปลงลา

ปลาซ 

 

4093501 รากฐานเรขาคณติ                                                   3(3-0-6) 

 Foundation  of  Geometry 

 เรขาคณิตนอกแบบยคุลิค  พฒันาเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา  พฒันาการเรขาคณิต

เชิงวงรี  พฒันาการเรขาคณิตทรงกลม พฒันาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ในแง่ระบบสัจพจน์ 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4094201    ทฤษฎจํีานวน                                      3(3-0-6) 

 Theory  of  Numbers 

การหารลงตวั   จาํนวนเฉพาะ   สมภาค   ทฤษฎีบทส่วนตกคา้งกาํลงัสองสมการได

โอแฟนไทน์  ฟังกช์นัของออยเลอร์  สัญลกัษณ์ของเลอจองค ์ บทตั้งของเกาส์  สัญลกัษณ์ของยาโคบี 

 

4094202    ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตร์                                                 3(3-0-6) 

 Mathematical  Logic 

 โครงสร้างคณิตศาสตร์ กฎแห่งการอา้งอิง  ความสมเหตุสมผล  การพิสูจน์ 

 

4094301   พชีคณตินามธรรม  2                                                   3(3-0-6) 

 Abstract  Algebra  2 

 รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4093301 พชีคณตินามธรรม 1    

 ทฤษฎีบทของซิโลว ์วง อุดมคติ โดเมนแบบยคุลิค วงพหุนาม สนามนามภาคขยาย  

ทฤษฎีบทของกาลวัส์ 

 

4094303    ทฤษฎสีมการ                                                 3(3-0-6) 

 Theory  of  Equations 

 รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั และเรขาคณติวเิคราะห์ 2   

 สมการพหุนาม   สมบติัของสัมประสิทธ์ิและรากของสมการ สมการกาํลงัสองสมการ

กาํลงัสาม  สมการกาํลงัส่ี  การประมาณรากสมการ 

 

4094401    สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย                                        3(3-0-6) 

 Partial  Differential  Equations 

 รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4093401    แคลคูลสั และเรขาคณติวเิคราะห์ 3  

                        4093402    สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ 

 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสอง สมการเชิงอนุพนัธ์

เชิงวงรี  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงไฮเพอร์โบลา  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงพาราโบลา อินทิกรัลของ

อนุพนัธ์ 
 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4094402              แคลคูลสัช้ันสูง                                                                3(3-0-6) 

 Advanced  Calculus 

 รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4093401  แคลคูลสั  และเรขาคณติวเิคราะห์ 3  

 ลาํดับและอนุกรมของฟังก์ชัน   ฟังก์ชันพิเศษ   ฟังก์ชันของตวัแปรหลายตัว

อินทิกรัลตามเส้น  อินทิกรัลตามผวิ  การทดสอบการลู่เขา้ของอินทิกรัลไม่ตรงแบบ  

 

4094403    การวเิคราะห์เชิงเวคเตอร์                         3(3-0-6) 

 Vector  Analysis 

 พีชคณิตของเวคเตอร์  อนุพนัธ์ของเวคเตอร์  อินทิกรัลของเวคเตอร์  พิกดัเชิงเส้น

โคง้  และการวเิคราะห์เทนเซอร์ 
 

4094404    การวเิคราะห์เชิงคณติศาสตร์                                         3(3-0-6) 

 Mathematical  Analysis 

 รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั และเรขาคณติวเิคราะห์  2     

 ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์         

และอินทิกรัล 

 

4094405    การวเิคราะห์จํานวนจริงเบือ้งต้น                                            3(3-0-6) 

 Introduction  to  Real  Analysis 

 ระบบจาํนวนจริง  ทอพอโลยีบนเส้นจาํนวนจริง  ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวน

จริง   ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์    รีมนัน์อินทิกรัล 

 

4094406    การวเิคราะห์จํานวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น                                     3(3-0-6) 

 Introduction  to  Complex  Analysis 

 ฟังกช์นัของตวัแปรเชิงซอ้น  ฟังกช์นัวเิคราะห์  ฟังก์ชนัมูลฐาน อนุพนัธ์ อินทิกรัล  

ลาํดบัและอนุกรมของฟังกช์นัตกคา้ง  การส่งคงแบบ 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4094501    เรขาคณตินอกแบบยุคลคิ                                                       3(3-0-6) 

 Non-Euclidean  Geometry 

 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตเชิงวงรี เรขาคณิต

ทรงกลม  ความคลอ้งจองของเรขาคณิตนอกแบบยคุลิค 

 

4094504    ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น                       3(3-0-6) 

 Introduction to Graph  Theory 

บทนิยามของกราฟ   ความไม่ขาดตอนของกราฟ  วิถี  ตน้ไม ้  กราฟแบบออยเลอร์

และแฮมิลตนั   กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กนั  การระบายสีของกราฟ   ไดกราฟ  และการไหลของ

ข่ายงาน 

 

4094505    ทอพอโลยีเบือ้งต้น                                              3(3-0-6) 

 Introduction  to  Topology 

 แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ปริภูมิอิง

ระยะทาง  ปริภูมิเชิงทอพอโลย ี ความกระชบัและความเช่ือมโยง 

 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น                   3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistics                

ความน่าจะเป็น การแปรสุ่ม (Random variable) การแจกแจงความน่าจะเป็น 

(Probability distribution)การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expectation)   การแจกแจง

ค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง (Sampling distribution) หลกัการประมาณ (Estimation)  การทดสอบสมมุติฐาน 

(Hypothesis testing) 

 

4113106 สถิติเพือ่การวจัิย                                          3(3-0-6) 

 Statistics for  Research 

 การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  การสุ่มตวัอยา่ง   การแจกแจง

ค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลายทาง สัมประสิทธ์ิการ

ทดสอบและสหสัมพนัธ์   การทดสอบ ไค-สแควร์  (Chi – Square) 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจัิย                             3(3-0-6) 

 Programming Application for Statistics and Research 

 การคาํนวณ  และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกับค่าร้อยละ การวดั

แนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัค่าเฉล่ียค่า สัดส่วน และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวดัความสัมพนัธ์  การวดัความเช่ือมัน่และเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไค-สแควร์  

การโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวิจยั  

 

4114201   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น  1      3(3-0-6) 

 Theory  of  Probability  1 

 รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 1232401  แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์   2 

 ปริภูมิความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม โมเมนต์ของตวัแปรสุ่มและ

เวกเตอร์สุ่ม  ฟังก์ชนัก่อกาํเนิด (Generating  function) และฟังก์ชนัลกัษณะเฉพาะ (Characteristic  

function)  การแปลงตวัแปรและผลประสาน  (Convolution)  การลู่เขา้ในเชิงความน่าจะเป็น การลู่

เขา้ในเชิงการแจกแจง  กฎของเลขจาํนวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

กลุ่มวชิาเนือ้หา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
 

1243101    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(1-2-3) 

 The Nature of Science and Technology 

 ความหมาย ลกัษณะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยคีวามรู้ทางวทิยาศาสตร์แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการหรือวิธีการไดม้าซ่ึงความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ขอบเขตและขอ้จาํกดัของวิทยาศาสตร์ ความหมายและความสําคญัของจริยธรรมทาง

วทิยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและมนุษย  ์ส่ิงแวดล้อม อิทธิพลและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์

และส่ิงแวดล้อม กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล และการ

อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ในการตดัสินใจท่ีจะกระทาํต่อสถานการณ์ บุคคลและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1243216    การพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Science Curriculum Development  

วิเคราะห์เก่ียวกับพฒันาการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักการสําคญัท่ีใช้เป็นแนวทางการพฒันาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์  การนําหลักสูตรไปใช้การประเมินหลักสูตรและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

วทิยาศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจาํเป็นของทอ้งถ่ิน 

 

1243601   ภาษาองักฤษสําหรับครูวทิยาศาสตร์  1  2(2-0-4)

 English for Science  Teachers 

 ฝึกทักษะทางด้านการอ่านศัพท์และสัญลักษณ์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ศึกษาท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
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1243602   ภาษาองักฤษสําหรับครูวทิยาศาสตร์  2 2(2-0-4)

 English for Science  Teachers 

              ฝึกทกัษะทางด้านการอ่าน บทความ งานวิจยัและวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศึกษาท่ีเป็นภาษาองักฤษและนาํเสนอบทความท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ  หรือเขียนบทความลงวารสารเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ 
 

1244601 ทกัษะสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Teaching Skills for Science Teachers 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูวิทยาศาสตร์ ทกัษะท่ีสําคญัและจาํเป็นสําหรับครู

วิทยาศาสตร์ ความสําคญัของทกัษะสําหรับครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทกัษะในการจดักิจกรรม โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์  การ

ออกแบบและการสร้างส่ือการสอนทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ทกัษะอ่ืน ๆ 

ท่ีจาํเป็น การประเมินทกัษะและแนวทางพฒันาทกัษะสาํหรับครูวทิยาศาสตร์  
 

1244901 สัมมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 

 Seminar in Science Education 

 ความหมาย ขอบข่ายและรูปแบบของการสัมมนาทางวทิยาศาสตร์ศึกษา ประเด็นท่ี

มีความสําคญั แนวโนม้และพฒันาการของวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยการคน้ควา้ตามความสนใจและ

นาํมาอภิปราย ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งฝึกเขียนโครงการ การเขียนรายงานและการ

นาํเสนอ 
 

4003901 วธีิวจัิยวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research in Science 

 ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวางแผนการทาํโครงการวิจัย 

แก้ปัญหาในทอ้งถ่ิน อย่างน้อย 1 โครงการ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ผลการทดลองหรือการคน้ควา้ 

รวมทั้งวธีิการเขียนรายงานอยา่งมีระเบียบ และการเผยแพร่ 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4011307   ฟิสิกส์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

 Physics for Science Teachers   1 

 การวดั ความแม่นยาํและความเท่ียงตรงในการวดั หน่วย ปริมาณสเกลาร์และ

เวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบเส้นตรง แบบโปรเจกไทล์ แบบวงกลม แบบหมุน                

แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั โมเมนต์ งาน กาํลงั พลงังาน กฎการอนุรักษ์

พลงังาน และโมเมนตมั คล่ืนกล คล่ืนเสียงและการไดย้ิน คล่ืนแสงและการมองเห็น คุณสมบติัของ

ของแขง็ ของเหลว และก๊าซ ปรากฏการณ์ทางความร้อน และหลกัการเบ้ืองตน้ทางอุณหพลศาสตร์ 

โดยจดัใหมี้การปฏิบติัการทดลองตามความเหมาะสม 

 

4011308   ฟิสิกส์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

 Physics for Science Teachers   2 

ประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า  พลังงาน 

ศกัย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กอันเน่ืองมาจาก

กระแสไฟฟ้าและกฎของแอมแปร์ แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนําและกฎของฟาราเดย์ คล่ืน

แม่ เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม นิวเคลียส และอิเล็กทรอนิกส์ปฏิกิ ริยานิวเคลียร์และ

กมัมนัตภาพรังสี ประโยชน์และโทษของกมัมนัตภาพรังสีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีการปฏิบติัการ

ทดลองตามความเหมาะสม 

 

4012302    ฟิสิกส์ของคลืน่ 3(3-0-6) 

 Physics  of  Wave 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4011306  ฟิสิกส์  2  หรือ 4011308   ฟิสิกส์สําหรับครู

วทิยาศาสตร์  2 

 กฎเกณฑท์างฟิสิกส์ของคล่ืนเก่ียวกบัชนิด และการเคล่ือนท่ีของคล่ืนในตวักลางท่ี

เป็นของแข็ง  ของเหลว  และก๊าซ  สมการคล่ืนและผลเฉลยของสมการ  พลงังานและโมเมนตมั 

ของคล่ืน การรวมกนัของคล่ืน ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  การแทรกสอดและการเล้ียวเบนของคล่ืน  

โพลาไรซ์ของคล่ืน  อนัตรกิริยาของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากบัสสารประโยชน์และการประยุกต์คล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4012401    ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Physics 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 4011306   ฟิสิกส์ 2 หรือ 4011308   ฟิสิกส์สําหรับครู            

                วทิยาศาสตร์ 2 

 ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ การแผรั่งสีของวตัถุดาํ คุณสมบติัคู่ ของคล่ืนและอนุภาค

หลักความไม่แน่นอนของไฮเชนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ์ เลเซอร์       

กลศาสตร์  ควอนตมัเบ้ืองตน้ อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กมัมนัตภาพรังสี  

และอนุภาคมูลฐาน 

 

4013301 กลศาสตร์                                                      3(3-0-6) 

 Mechanics 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4011305  ฟิสิกส์ 1 หรือ 4011307  ฟิสิกส์สําหรับครู 

  วทิยาศาสตร์ 1 

            การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกส์ แรงศูนยก์ลาง พลวตัของระบบอนุภาค แรงดึงดูด

ระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง พลวตัของไจโร 

สโคป กลศาสตร์แบบลากรอนจ ์และทฤษฎีแฮมิลตนั                                                 

 

4013304      อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Thermodynamics 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4011305  ฟิสิกส์ 1 หรือ 4011307  ฟิสิกส์สําหรับครู 

  วทิยาศาสตร์ 1 

 กฎขอ้ท่ีศูนยข์องอุณหพลศาสตร์  ก๊าซในอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  กฎขอ้ท่ี

หน่ึงของอุณหพลศาสตร์ ความดนั อุณหภูมิของก๊าซ ระยะทางเฉล่ียความเร็วเฉล่ียของอนุภาค  การ

เคล่ือนท่ีแบบราวเนียน สมการแสดงสถานะของแวนเดอร์วาลล์ เอนโทรปีกับกฎข้อท่ีสองของ     

อุณหพลศาสตร์กระบวนการแปรผนักลับได้ และแบบแปรผนักลับไม่ได้ วฎัจักรของคาร์โน  

ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตแ์ละการประยกุต ์

  

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4013401    กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 

 Quantum Mechanics 1 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4012401  ฟิสิกส์แผนใหม่ 

 มโนทศัน์เก่ียวกบัวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตมั  สมการคล่ืนของ 

Schrödinger  ฟังก์ชัน่  Probability  density  Harmonics  และระดบัพลงังาน การประยุกตใ์ชส้มการ

คล่ืนกบัอะตอมของไฮโดรเจน สเปกตรัมของไฮโดรเจน Quantization of angular momentum  

Zeeman effect spin orbit interaction  อะตอมท่ีมีหลายอิเล็กตรอน (Atom  with  many  electron) 

 

4013403     ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 1 3(3-0-6) 

 Nuclear Physics 1 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4011306  ฟิสิกส์ 2 

 นิวเคลียสของอะตอม แรงนิวเคลียร์และเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎีการสลาย

ใหรั้งสีอลัฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตวัของสารกมัตรังสี สมดุลของ

การสลายตวัสารกมัมนัตรังสีทั้งท่ีมีในธรรมชาติและประดิษฐ์ข้ึน ตารางนิวไคล์และแผนผงัการ

สลายตวัของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลงังานนิวเคลียร์  เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู  เคร่ืองวดัรังสี  

ประโยชน์ โทษ และการป้องกนัอนัตรายจากรังสีโดยจดัให้มีการคาํนวณและปฏิบติัการตามความ

เหมาะสม 

 

4021115   เคมีทัว่ไปสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

General Chemistry for Science Teachers 

สมบติัต่าง ๆของสาร การจาํแนกสาร แบบจาํลอง การจดัเรียงอนุภาค ตารางธาตุ

สมบติัของสาร  ปริมาณสารสัมพนัธ์  สมดุลเคมี สารละลายบฟัเฟอร์ ทฤษฎีการไฮบริไดเชชนั เคมี

เชิงไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์   การคาํนวณความเขม้ขน้สารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  เปอร์เซ็นต์  นอร์

มลัลิต้ี  และppm และหลกัการใชห้อ้งปฏิบติัการ 
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4022206         เคมีอนินทรีย์สําหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Inorganic Chemistry for Science Teachers 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4021115 เคมีทัว่ไปสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม โครงสร้างและพนัธะในโมเลกุล รูปร่าง

พนัธะ ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใช้อธิบายรูปร่างโมเลกุล เคมีเก่ียวกบัสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ความรู้

เบ้ืองตน้กบัธาตุทรานซิซนั และทฤษฎีสนามลิแกนด ์สมมาตรและพอยทก์รุ๊ป 

 

 4022315 เคมีอนิทรีย์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Organic Chemistry for Science Teachers 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4021115 เคมีทัว่ไปสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

โครงสร้างและพนัธะเคมีของสารอินทรีย ์ไฮบริเดชัน สเทริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมี

อินทรีย์ เช่น ปฏิกิริยาแทนท่ี ปฏิกิริยาการกาํจดัออก ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาออกซิเดชันและ

รีดกัชนั  การนาํเอาหลกัการทางสเปกโตรสโกปีมาประยกุตใ์ชใ้นการหาโครงสร้างของสารอินทรีย ์

 

4022623        เคมีวเิคราะห์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Analytical  Chemistry for Science Teachers 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4021115 เคมีทัว่ไปสําหรับครูวิทยาศาสตร์  

 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์แคตไอออน และแอนไอออนแบบต่าง ๆ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การคํานวณความเข้มข้นสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เปอร์เซ็นต ์              

นอร์มลัลิต้ี ppm การคาํนวณค่า pH ค่าคงท่ีของสมดุล การละลายความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าแอคติวิต้ี

กบัความเขม้ขน้ จุดยุติของสารท่ีมีจุดยุติเพียง 1 ค่า และมากกว่า 1 ค่า การไทแทรตสารประกอบ

เชิงซอ้น  หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางสเปกโตรสโกปี    เช่น IR , Raman , UV-Vis และ 

Mass spectrophotometer  เป็นตน้ 
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4023710    เคมีพอลเิมอร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Polymer Science 

 วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4022315 เคมีอนิทรีย์สําหรับครูวิทยาศาสตร์  

 ประวติัของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์  พอลิเมอร์ไรเซชนั การจดัตวัทาง

เรขาคณิตของโมเลกุล  ชนิดของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์แต่ละชนิด โคพอลิเมอไร-      

เซชัน  และเฮทเทอโรพอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอร์สังเคราะห์ พอลิเมอร์ในธรรมชาติ เคมีของ        

พอลิเมอร์ใยสังเคราะห์ พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมสี   กาววิทยาศาสตร์ 

โฟโตพอลิเมอไรเซชนั  พอลิเมอร์ทนไฟชนิดต่าง ๆ  พอลิเมอร์ท่ีใชท้าํปุ๋ย 

 

4023714 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลยีม 2(2-0-4) 

 Petrochemical Industry       

 วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4022315 เคมีอนิทรีย์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

     โครงสร้างของอุตสาหกรรมเคมีปิโตเลียม ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกปิโตรเลียม

และการทาํอุตสาหกรรมจากส่วนต่าง ๆ ของปิโตรเลียม เช่น พลาสติก สี ปุ๋ย 

 

4023740     เคมีส่ิงแวดล้อมสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)

 Environmental Chemistry for Science Teachers 

 วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4022623 เคมีวเิคราะห์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มลพิษทางนํ้ า ดิน และอากาศ โลหะ

หนัก และวตัถุมีพิษ การจาํแนกและกาํจดัสารเคมีอนัตราย การวิเคราะห์มลพิษใน ดิน นํ้ า และ

อากาศ การวเิคราะห์ปุ๋ย 

 

4024311         เคมีผลติภัณฑ์ธรรมชาติสําหรับครูวทิยาศาสตร์       3(2-2-5) 

 Natural Products Chemistry for Science Teachers 

 วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4022315 เคมีอนิทรีย์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

การศึกษาองค์ประกอบของสารท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ วิธีการสกดัสาร การทาํให้

บริสุทธ์ิ การหาสูตรโครงสร้างด้วยเคร่ืองมือทางสเปกโตรสโกปีชั้ นสูง เช่น  NMR  และ            

Mass spectrometer ประโยชน์ของสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
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4024509 ชีวเคมีพืน้ฐานสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Basic Biochemistry for Science Teachers 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4021115 เคมีทัว่ไปสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโมเลกุลของสารในส่ิงมีชีวิตพร้อมทั้งสมบติัหน้าท่ีและ

บทบาทของเซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซน์         

คาร์โบไอเดรท ลิพิด วิตามินฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของ                 

คาร์โบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน และของเหลวในร่างกาย ปฏิบติัการเก่ียวกบัการตรวจสอบสมบติั การ

วิเคราะห์ทางคุณภาพโดยใช้เทคนิคทางเคมี วิเคราะห์หาสารเคมีท่ีทาํให้เกิดภาวะมลพิษ รวมทั้ง

วเิคราะห์แร่ธาตุต่าง ๆ 

 

4024607 การวเิคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 3(3-0-6) 

 Instrumental Methods of Chemical Analysis 

 วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4022623 เคมีวเิคราะห์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

 ศึกษาหลกัการของเคร่ืองมือทางสเปกโตรสโกปี  เช่น อินฟราเรด อลัตราไวโอเลต  

วสิิเปิล  อะตอมมิกแอบซอฟชนั  เคร่ืองวดัความขุ่น  และศึกษาหลกัการทางโครมาโทกราฟ 

 

4024608 ปฏิบัติการวเิคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 1(0-3-0) 

 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 

 วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4022623 เคมีวเิคราะห์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

 การวิเคราะห์สารตวัอย่างดว้ยเคร่ืองมือทางสเปกโตรสโกปี และทางโครมาโทร- 

กราฟี 
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4031108   ชีววทิยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Biology  for Science Teachers  

 หลักชีววิทยาพื้นฐาน  สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต  เซลล์และเน้ือเยื่อ  การ

สืบพนัธ์ุ  การเจริญเติบโต  การจาํแนกประเภทของส่ิงมีชีวิต  เมตาบอลิซึม  การแลกเปล่ียนสาร

เอนไซม ์ สมดุลภายในเซลล์  การทาํงานของระบบต่าง ๆ  พนัธุศาสตร์  พฤติกรรมและการปรับตวั   

ส่ิงมีชีวติในสภาวะแวดลอ้ม  การจดัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม     

 

4031301     สัตววทิยา 3(2-2-5) 

 Zoology 

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 4031101 ชีววทิยา 1 หรือ 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน    

 หรือ 4031108  ชีววทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 

ชีววทิยาของสัตว ์ เซลล ์ เน้ือเยือ่  การจาํแนกประเภท การศึกษาดา้นสัณฐานวิทยา 

กายวิภาค สรีรวิทยา  การสืบพนัธ์ุ  การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว ์วิวฒันาการ การรวบรวม

และเก็บตวัอยา่งสตัวก์ารศึกษาภาคสนาม 

 

4032101      สรีรวทิยาทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General Physiology 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4031102 ชีววทิยา 2 หรือ4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน   

 หรือ 4031108  ชีววทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 

ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของส่ิงมีชีวิต กระบวนการต่าง ๆ ท่ีสําคญั เช่น การ

สังเคราะห์แสง  การหายใจ  การขนส่งและการลาํเลียง ความสมดุลของนํ้ าและเกลือแร่ กลไกการ

ประสานงานและ ควบคุมการทาํงานของระบบต่าง ๆ 
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4032201     พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Botany 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 4031101 ชีววทิยา 1 หรือ 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน   

 หรือ 4031108  ชีววทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 

 ชีววทิยาของพืช  เซลล์  เน้ือเยื่อ  สัณฐานวิทยา  กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยาของพืช วิวฒันาการ การจาํแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช การศึกษา

ภาคสนาม 

 

4032401    พนัธุศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Genetics 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน  หรือ 4031108  ชีววทิยา 

   สําหรับครูวทิยาศาสตร์ 

ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมการ

คาดคะเนผลลพัธ์ท่ีเกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การ

จาํลองของสารพนัธุกรรม ยีนเช่ือมโยงและรีคอมบิเนชนั (Gene Linkage and Recombination) เพศ 

การกาํหนดเพศ มลัติเปิลแอลลีส การควบคุมของยีน เชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของ

ลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พนัธุวิศวกรรม พนัธุศาสตร์ประชากร การ

ถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส 

 

4032601     จุลชีววทิยา 3(2-2-5) 

 Microbiology 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 4031101 ชีววทิยา 1 หรือ 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน   

 หรือ 4031108  ชีววทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 

 ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอต และยูคาริโอต    

การจาํแนกประเภทสัณฐานวทิยา สรีรวทิยา การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ การควบคุมความสัมพนัธ์

ของจุลินทรียต่์ออาหาร นํ้ า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิตา้นทาน  

การศึกษาภาคสนาม 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4032702    เทคโนโลยชีีวภาพสําหรับครูวทิยาศาสตร์   3(2-2-5) 

 Biotechnology  For  Science  Teachers 

 ความหมายหลกัการเบ้ืองตน้และพื้นฐานทางเทคโนโลยชีีวภาพการใชจุ้ลินทรีย์

ทางอุตสาหกรรม  เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ์  การแปรรูปอาหารดว้ยจุลินทรีย ์  การปรับปรุงพนัธ์ุ

พืช  สัตว ์  และจุลินทรีย ์  พนัธุวศิวกรรม  การนาํเทคโนโลยชีีวภาพมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการ

พฒันาประเทศ  ในวถีิชาติ  และเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4033101      นิเวศวิทยา  3(2-2-5)

 Ecology 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 403102  ชีววทิยา  2  หรือ 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน  หรือ 

 4031108  ชีววทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์  

 ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ  พลงังาน ปัจจยัจาํกดั วฏัจกัรของสาร 

ประชากรชุมชน  การเปล่ียนแปลงแทนท่ี  การกระจาย มลพิษ  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มการใชท้ฤษฎีทางนิเวศวทิยาป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  การศึกษาภาคสนาม 

 

4033103     อนุกรมวธิาน 3(2-2-5) 

 Taxonomy 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4031101  ชีววทิยา  1  หรือ4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน   

หรือ 4031108  ชีววทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 

 ความรู้พื้นฐานในการจาํแนกประเภทส่ิงมีชีวิต  หลกัเกณฑ์การจาํแนกประเภท

ปฏิบติัการจาํแนกประเภทส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์การสร้างไดโคโทมสัคีย ์(Dichotomous Key) 

จากตวัอยา่งในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตวัอยา่ง การศึกษาภาคสนาม 

  

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
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4033104     ชีววทิยาของเซลล์ 3(2-2-5) 

 Cell Biology 

     วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4031101   ชีววทิยา 1 หรือ 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน   

 หรือ 4031108  ชีววทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 

 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต ระดบัโมเลกุลวฏัจกัร

ของเซลล ์ การแบ่งเซลล ์ เมตาบอลิซึมของเซลล ์ สารพนัธุกรรมในเซลล ์โพรคาริโอติก และเซลล์ยู

คาริโอติก  การแสดงออกของยนี  (gene  expression) 

 

4034201     การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื 3(2-2-5) 

 Plant Tissue Culture 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน  หรือ 4031108  ชีววทิยา 

  สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 

 การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช โดยใช้อาหาร สังเคราะห์ และ

ฮอร์โมนในสภาวะปลอดเช้ือ การนําเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชไปใช้การขยายพนัธ์ุพืช  

ปรับปรุงพนัธ์ุพืช และการเก็บรักษา 

 

4034502 เทคนิคทางชีววทิยา      3(2-2-5) 

  Biotechnique 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4031107 ชีววทิยาพืน้ฐาน 4031108  ชีววทิยาสําหรับ 

  ครูวทิยาศาสตร์ 

 การใชเ้ทคนิคและวิธีการในการปฏิบติัการทางชีววิทยา การเก็บตวัอย่างพนัธ์ุพืช

และพนัธ์ุสัตว ์การอดัแหง้ การดอง การสตา๊ฟสัตว ์การทาํสไลด์ชัว่คราวและสไลด์ถาวร การถ่ายรูป

ผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ 

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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4042102       ดาราศาสตร์และอวกาศสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

                            Astronomy and Space for Science Teachers  

ววิฒันาการของระบบสุริยะ และกาแล็กซี ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบ สุริยะและ   ผล

ต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีอวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสํารวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติดา้นการเกษตรและการ

ส่ือสาร  

 

4052105      ธรณวีิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Geology  for Science Teachers  

ความหมายของธรณีวิทยา ความเป็นมาของโลก  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบน

ผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก ซากดึกดาํบรรพ ์สมบติัของดิน หิน แร่ การเปรียบเทียบลาํดบัชั้น

หิน  ดิน แหล่งนํ้าบนพื้นโลก แหล่งนํ้าใตดิ้น และการใชป้ระโยชน์ 

  

4052302 อุตุนิยมวทิยาสําหรับครูวทิยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Meteorology  for Science Teachers  

 บรรยากาศของโลก องค์ประกอบและสมบติัของบรรยากาศ สาเหตุและผลการ

เปล่ียนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม การเกิดเมฆ ชนิดของเมฆ การ

เกิดหมอก นํ้าคา้ง ฝน และลูกเห็บ อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้ และการพยากรณ์อากาศ   

 

4091611    คณติศาสตร์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Mathematics  for Science  Teachers 

ฟังกช์นั ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนัต่อเน่ือง จาํนวนเชิงซ้อน อนุพนัธ์  การประยุกต์

ของอนุพนัธ์  ปริพนัธ์ จาํกดัเขต และไม่จาํกดัเขต การประยุกต์ของปริพนัธ์จาํกดัเขต เทคนิคทาง

ปริพนัธ์สมการเชิงอนุพนัธ์ และการประยกุต ์ 

 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 
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กลุ่มวชิาเนือ้หา  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

 

   รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                  น(ท-ป-อ) 

 

1251201 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษา     3(3-0-6) 

Linguistics  for Language Teachers    

An overview of language and its descriptive features: Language acquisition; 

linguistic branches: sociolinguistics, psycholinguistics, and applied linguistics, relevant to the 

teaching of English Course content including phonology, morphology, elements of semantics, and 

introduction to syntax. Emphasis on language use, with practical study. 

 

1252202 สัทศาสตร์สําหรับครูภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

  Phonetics  for English Language Teachers  

  Basic principles of phonetics and definitions of vowels and consonants, symbols 

and transcriptions. Simple analysis of recorded samples of native-speaker reading. Practical 

exercises in reading, recording and playback of selected texts, both monologue and dialogue, 

formal and informal speech, with attention to non-segmental features, such as stress and 

intonation. Paralinguistic features of language. Survey of speech sound difficulties in English for 

Thai speakers. Extensive practice of speech sounds and activities for learners. 

 

1253509 แนวคิดทฤษฎกีารสอนภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

  Approaches in Teaching English Language 

  A study of past and current theories of teaching English. Noam Chomsky’s 

Language acquisition theory and linguists’ English teaching approaches such as grammar 

translation methods, audio-lingual methods, communicative approach, and direct method are 

discussed. The strengths and weaknesses of each theory or approaches in teaching English 

language.   Having the opportunity to micro-teach peer groups using each method and discuss the 

results in groups. Finally, be able to integrate all the approaches in classroom. 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                  น(ท-ป-อ) 

 

1253510 การสอนภาษาองักฤษ 4 ทกัษะ     3(3-0-6) 

  Teaching 4 Skills of English Language 

  An advanced study of the four English teaching skills; listening, speaking, 

reading, and writing. Each skill is taught separately. Learn, practice, and create activities used for 

each skill in the classroom and also how to put together detailed teaching plans focusing on each 

individual skill. 

 

1253511 กจิกรรมสําหรับการสอนภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

  Activities for English Language Teaching  

  An introduction to using supplementary activities for English language learning 

so as to, experience language learning through everyday life communication, English resources 

such as songs, movies, news, TV programs, games, verses and poems, leisure readings and other 

extracurricular activities etc. 

 

1253512 บทบาทของคอมพวิเตอร์ในการสอนภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 

 The Role of  Computers  in English Language Teaching 

  Application of computers in language teaching. Cover the following topics: 

advantages of computers, basic principles of computers ; application to language teaching, 

including programs  running on and off a Windows platform ; different types of programs for 

teaching the four language skills, such as CAI and WBI<current programs>, and programs-

dedicated to teaching ; how to construct a language lesson. 

 

1254502 การใช้หนังสือเรียนในการสอนภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

  Using Textbooks  for English Language Teaching 

  A study of how to design the process of teaching English in a classroom by 

analyzing contents in textbooks page by page or lesson by lesson. Observing some examples from 

the teacher. 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1254503 ประเด็นและแนวโน้มการสอนภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

 Issues and Trends in English Teaching  

  The use of professional articles, English Teaching trends in journals, periodicals, 

case studies, etc. as well as information gathered from the observations from the Methodology in 

Teaching English course in order to survey and present language teaching problems and their 

solutions.  

 

1254504 เทคนิคการประเมินผลสําหรับครูภาษา    3(3-0-6) 

 Evaluation Techniques for Language Teachers  

  A study of current developments in language testing and assessment and the role 

of language test and language learning assessment in the classroom especially authentic 

assessment with regard to Thai Educational Reform: types of test construction for language skills 

as well as language components. Practical exercises in writing test items and analysis are 

included. 

 

1254906 การศึกษาเฉพาะกรณสํีาหรับครูสอนภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

  Individual Studies for English Language Teachers 

  Individual Studies emphasizing in depth research on a selected topic related to 

English teaching. 

 

1533106 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

  English Syntax  

  An introductory study of English syntax, familiarizing students with the 

categories and principal structures of English language and providing a descriptive method. Also 

terminology, including some key notions in syntactic analogies, including Transformational 

grammar. 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1551112 โครงสร้างภาษาองักฤษ 1      3(3-0-6) 

  English Structure 1 

  Extended review of grammar/ structure in English, with particular attention to 

parts of speech, word formations, punctuations, sentence forms, clause patterns, word order, 

subject-verb agreement, and tenses. Application of forms and usage, of spoken and written 

structures in a communicative context. Analysis of text-dialogue of prose-with attention to form 

used. Productive exercises with attention to syntactic accuracy. 

 

1551113 โครงสร้างภาษาองักฤษ 2      3(3-0-6) 

  English Structure 2  

  A continuation of English Structure 1 (1551112). Incorporation of further 

general language study proceeding to more detailed work with texts of increasing linguistic or 

discourse complexity; including embedded compound and complex sentences and also 

transitional words. Emphasizing on expanding language performance. Using or Producing the 

required aspects of language in a specific context. 

 

1551114 การฟังและการพูดภาษาองักฤษ 1     3(3-0-6) 

  English Listening and Speaking 1 

  Practice in communicative English using dialogue, role-plays and extended 

discourse appropriate to every situations, making use of communicative games and activities. 

Extended discourse in dialogues, for information retrieval and separation, attention to sound 

recognition and production and features of spoken English, such as linking, blending assimilation, 

weak forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and short spoken discourse levels. 

Extensive listening and speaking practice. 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1551115 การฟังและการพูดภาษาองักฤษ 2     3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 2  

  A continuation of English Listening and Speaking 1, with an emphasis on giving 

and receiving information about conditions or situations commonly occurring in everyday life, 

particularly in professional and job-related situations: interviewing, reporting, note-taking, 

presenting, discussing in meetings and giving opinions etc. 

 

1551116 กลวธีิการอ่านข้ันมูลฐาน      3(3-0-6) 

 Fundamental Reading Strategies 

            Basic strategies for reading effectively at the complex sentence level, including 

embedded forms, and at the paragraph level, understanding language patterns, including 

references and connectives using context clues and word-study skills for discovering meaning of 

new words. Reading for topic, main idea and authors’ purposes. Introduction to skimming and 

scanning techniques. 

 

1552103 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1     3(3-0-6) 

  Mass Media English 1 

  A study of principles and styles in printed media such as newspaper and 

magazines, brochures, itineraries, advertisements in newspaper and magazines. Particular 

attention to syntactic and lexical features, suing headlines, promotional literature, articles, 

newsletter, commercial advertisements, and classified advertisements. 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1552107 การพูดภาษาองักฤษในทีชุ่มชน     3(3-0-6) 

  Public Speaking in English 

  Study of transcripts of speeches, and how they present their message. Discourse 

features, including organization of content and developing an argument: syntactic features, 

including set phrase, metaphor etc. Secondly, delivery of selected speeches: voice projection, 

tempo, pitch variation, use of pause etc. Thirdly, writing of speeches for given situations, and 

presentation to peers in group activities such as debate 

 

1552111 การอ่านเชิงวเิคราะห์และการตีความ    3(3-0-6) 

  Critical  Reading  and  Interpretation 

  A continuation of Extended Text Reading Strategies with texts of increasing 

complexity and particularly advanced vocabulary levels. Differentiating facts from opinions, 

detecting implied meaning, and understanding the development of ideas in continuous texts. 

Interpretation of texts, i.e. developing skills in questions about texts where the answers cannot be 

located in any single phrase or sentence. Interpreting some literary languages  ;for instance, 

symbols in some literary excerpts, documents, articles, persuasive or informative speeches or 

technical terms from current issues in everyday life. 

 

1552112 การฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3     3(3-0-6) 

  English Listening and Speaking 3 

  A continuation of English Listening and Speaking 2. Study and practice in 

different styles of speech, including giving opinions and information, etc. Emphasis on authentic 

spoken discourse containing more difficult lexical items and structures than those selected for 

Listening and Speaking 2. Listening in various situations such as academic lecturing, listening for 

pleasure, announcements in airports, news broadcasting etc. 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1552113 การเรียนภาษาองักฤษด้วยศิลปการแสดง    3(3-0-6) 

  English through Performance Arts 

  Language training for students by having them act in monologues, dialogue, 

scenes and plays. The study voice projection, body language, etc. Focusing on potential for using 

drama in language teaching; speech improvement is the purpose. Performance of students in 

improvisation skits or scenes with their peers as well as participate in games and activities with 

dramatic potential. Opportunities for students to express themselves in front of a group. 

 

1552116 การเขียนอนุเฉทเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

  Introduction to Paragraph Writing 

  Focus on features of paragraph writing and the necessity for clarity and 

organization in paragraphs of definition, description, exemplification, classification, comparison, 

cause and effect, etc. Practice in developing an idea or theme at a paragraph level and 

encouraging writing fluency. Encourage use of synonyms connectives and extended vocabulary 

for example; journal writing, etc. 

 

  1552202 ทกัษะการแปลเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

  Basic Translation Skills 

  The fundamental principles of translation. Focus on systematic practice in 

translating English to Thai and Thai to English, from the level of sentences to short passages. 

Practical applications include translation of commercial literature such as descriptions of 

products, guarantees, instructions, user manuals, movies titles, news, articles, basic idioms and 

proverbs similar to those in Thai. It also focuses on practice in the use of dictionaries. 

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1552303 วรรณคดีสําหรับเด็ก      3(3-0-6) 

  Children’s Literature 

  A  general survey and a critical study of children’s literature, both prose and 

poetry < focusing on translated Thai verse, Haiku, fables, fairy tales etc.> and the development of 

such in the classroom in order to introduce students to the diversity of literary styles, from which 

they will gain an appreciation for literature through student-directed performance, recitals and 

exhibitions of their works. 

 

1552305 วรรณคดีพืน้ฐาน     3(3-0-6) 

  Fundamentals of Literature 

  Distinguishing literary from non-literary language and forms; introducing basic 

vocabulary for perceiving and discussing literature, namely: setting, plot, conflict, 

characterization, tone and mood,  figures of speech, literary devices, comedy, tragedy, etc. 

through reading samples of folk tales, short stories, plays, and poetry. 

 

1552402 อทิธิพลทางสังคมและวฒันธรรมต่อภาษาองักฤษในประเทศเจ้าของภาษาองักฤษ  

  Social and Cultural Influences on English in  English-speaking Countries 

          3(3-0-6) 

             A study of sociological and cultural backgrounds of English-speaking countries 

such as United Kingdom, United States of America, Australia, New Zealand, Canada, South 

Africa etc. Topics include history, aspects of religion, politics, social systems, cultures and 

economics, family structures, ethnic groups, technology, natural resources , art and music, and 

their relationship with Thailand, etc.  

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1553109 การพูดในโอกาสต่างๆ       3(3-0-6) 

  Speaking for Specific Occasions 

  A study of speech for specific occasions such as persuasive speech, 

argumentative speech, demonstrative speech, and informative speech etc.  Occasions such as 

welcoming for a new job, blessing in a wedding ceremony, opening a ceremony, farewell 

speaking, etc. are included in this course.  Extended practice in speaking as a master of ceremony 

or a presenter or a lecturer. 

 

1553110 การเขียนเชิงวชิาการ      3(3-0-6) 

  Academic Writing 

  Focus on writing English at a higher academic level such as narrative writing, 

persuasive writing, comparative and contrasting writing. Articles or essay writing, academic 

citation, report writing, references etc. Practice writing complex structures while using 

appropriate English structure, connectives and vocabulary and the opportunity to correct their 

own work. 

 

1553111 การเขียนเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6) 

  Creative Writing 

  An extended practice in writing according to suggested patterns, with particular 

attention on the impact of words and lexical parameters. Each lesson may require students to 

practice the latter with the writing of a slogan or ads (for a political party, a product, a tourist 

resort, etc.) While syntactic accuracy is important in the writing of articles, fables, folk tales or 

fairy tales, short stories, poems and essays, it should not be allowed to inhibit creativity. 

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1553306 การศึกษากวนิีพนธ์ภาษาองักฤษเบือ้งต้น                   3(3-0-6) 

  An Introductory Study to English Poetry  

  A study of poetry types and forms written in English with selection criteria 

based on appeal and potential interest to Thai learners. Selection of well-known anthology pieces 

to expand poetic background, but also less well-known or contemporary poems. Focus on 

development of poetic diction, literary devices, imaginary, themes and style for further learning 

and making value judgment about individual poems. 

 

1553307 การศึกษาร้อยแก้วภาษาองักฤษเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

  An Introductory Study to English Prose  

  A study of prose written in English with criteria for selection being potential 

interest or appeal to Thai learners. Extracts from speeches, articles or critical essays, 

documentaries, fictions, and major novels, including contemporary novels, not necessarily 

accepted or canonical text; Developing skills for analytical reading while at the same time 

increasing reading fluency. 

 

1553401 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 

  Thai Studies 

  A study of Thailand’s culture, geography and history encompassing religion, 

arts, music, language and literature, customs and traditions, values and beliefs, ways of life, etc. 

Presented in English, the course emphasizes on the development of advanced study-skills, such as 

note-taking, reporting, research and translation. 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป-อ) 
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1553904 ค่ายภาษาเพือ่พฒันาทกัษะ     2(90) 

  Skills Development through English Camp 

  Focus on language development outside the classroom in a free and relaxed 

atmosphere. Students have an opportunity to learn how to organize camps (orientation, camping, 

assessment and follow-up as well as practice), and to practice their English with native and non-

native speakers in a natural and realistic setting. In this English saturated atmosphere, the student 

will gain and increase English skills through language practices and cultural awareness. 

 

1554203 ทกัษะการแปลระดับกลาง     3(3-0-6) 

  Intermediate Translation Skills 

  A continuation of Basic Translation Skills with an emphasis on more difficult 

and longer passages and articles in various styles, including newspaper articles, reports, excerpts 

from academic writings, messages, speeches, literary excerpts, difficult idioms, etc.  Reviewing 

and correcting translated works. Emphasize on both Thai-to-English and English-to-Thai 

translation. 

 

1554306 นวนิยายสะท้อนสังคม      3(3-0-6) 

  Novels Reflecting Society 

  Perceiving society through realistic novels. Reading three novels, one of which 

should be a ‘classic’, from the 19-20th century. Improving reading, expanding vocabulary and 

assisting with “background studies”. Also increasing students’ knowledge of other societies and 

be able to critically compare them. 

 

 

 

 

 

 

19.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี              6  หน่วยกติ 
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ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์โดยไม่ซํ้ ากบั

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้เรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมใน

เกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

20.  แผนการเรียน 

20.1 แผนการเรียนครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 

 1/2549 

ศึกษาทัว่ไป  ……………..… 9 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  ……………..… 6 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 1231601 การพฒันาการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 21 หน่วยกติ 

2/2549 

ศึกษาทัว่ไป  ……………..… 9 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  ……………..… 5 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 
1231602 แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก  ............................... 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 23 หน่วยกติ 

1/2550 

 

ศึกษาทัว่ไป  ……………..… 9 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  ……………..… 4 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 

4092201 ระบบจาํนวน 3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3(3-0-6) 

4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 22 หน่วยกติ 

2/2550 

ศึกษาทัว่ไป  ……………..… 6 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  ……………..… 7 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 
1233601 ภาษาองักฤษสาํหรับครูคณิตศาสตร์ 1 2(2-0-4) 

4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 3(3-0-6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก  .................................... 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 21 หน่วยกติ 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 

1/2551 วชิาชีพครู  ……………..… 8 หน่วยกิต 
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กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 

 

 

 

1233602 ภาษาองักฤษสาํหรับครูคณิตศาสตร์ 2  2(2-0-4) 

4092501 เรขาคณิตเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

4092601 พีชคณิตเชิงเสน้ 1 3(3-0-6) 

4112209 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 22 หน่วยกติ 

2/2551 วชิาชีพครู  ……………..… 6 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 

4093303 วยิตุคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

1/2552 

วชิาชีพครู  ……………..… 7 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 4094201 ทฤษฎีจาํนวน 3(3-0-6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   6 หน่วยกิต 

เลือกเสรี  ……………..… 3หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 19 หน่วยกติ 

2/2552 

วชิาชีพครู  ……………..… 5 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

4094505 ทอพอโลยเีบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   3 หน่วยกิต 

เลือกเสรี  ……………..… 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 17 หน่วยกติ 

1/2553 วชิาชีพครู  ……………..… 5(540) 

รวมหน่วยกติ 5 หน่วยกติ 

2/2553 วชิาชีพครู  ……………..… 5(540) 

รวมหน่วยกติ 5 หน่วยกติ 

 

 

 

20.2 แผนการเรียนครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 

1/2549 ศึกษาทัว่ไป  ........................... 9 หน่วยกิต  

 วชิาชีพครู  ……………..…  6 หน่วยกิต 

 กลุ่มเน้ือหา วชิาบงัคบั 4021115 

4091611 

เคมีทัว่ไปสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2549 21 หน่วยกติ 

2/2549 ศึกษาทัว่ไป  ........................... 9 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  ………….……. 5 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 4011307 

4031108 

ฟิสิกส์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 1 

ชีววทิยาสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(2-2- 5) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2549 20 หน่วยกติ  

1/2550 ศึกษาทัว่ไป  ........................... 9 หน่วยกิต  

วชิาชีพครู  ………………. 4 หน่วยกิต  

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

4011308 

4022206 

4032401 

ฟิสิกส์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 2 

เคมีอนินทรียส์าํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

พนัธุศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2550 22  หน่วยกติ 

2/2550 ศึกษาทัว่ไป  ............................. 6 หน่วยกิต  

วชิาชีพครู  ………………… 7 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1243601 

4022315 

4032702 

4042102 

ภาษาองักฤษสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 1 

เคมีอินทรียส์าํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยชีีวภาพสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

ดาราศาสตร์และอวกาศสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

2(2-0-4) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2550 24 หน่วยกติ 

   

   

   

 

 

1/2551 วชิาชีพครู  ...........................  8 หน่วยกิต 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1243602 

4003901 

4022623 

4033101 

4052302 

ภาษาองักฤษสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 2 

วธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 

เคมีวเิคราะห์สาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

นิเวศวทิยา 

อุตุนิยมวทิยาสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

2(2-0-4) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 2(1-2- 3) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2551 21 หน่วยกติ  

2/2551 วชิาชีพครู  ...........................  6 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1243101 

4024509 

4034201 

4052105 

ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื้อ 

ธรณีวทิยาสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

2(1-2- 3) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 3(2-2-5) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   3 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2551 20 หน่วยกติ 

1/2552 วชิาชีพครู  ...........................  7 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1243216 

1244601 

การพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะสาํหรับครูวทิยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 3(2-2-5) 

 กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   3 หน่วยกิต 

 เลือกเสรี  ...........................  3 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2552 19 หน่วยกติ 

2/2552 วชิาชีพครู  ............................  5 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 1244901 สมัมนาวทิยาศาสตร์ศึกษา 2(1-2-3) 

 กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   6 หน่วยกิต 

 เลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2552 16 หน่วยกติ 

1/2553 วชิาชีพครู 1105801 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา   5(450) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2553 5 หน่วยกติ 

2/2553 วชิาชีพครู 1105802 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา   5(450) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2553 5 หน่วยกติ 

20.3 แผนการเรียนครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 

1/2549 ศึกษาทัว่ไป  ........................... 9 หน่วยกิต 

 วชิาชีพครู  ……………..…  6 หน่วยกิต  

 กลุ่มเน้ือหา วชิาบงัคบั 1551114 

1551112 

การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 1 

โครงสร้างภาษาองักฤษ 1  

3(3-0- 6) 

3(3-0- 6) 

 เลือกเสรี  ………….……. 2 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2549 23 หน่วยกติ 

2/2549 ศึกษาทัว่ไป  ........................... 9 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  ………….……. 5 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 1551113 

1551115 

1551116 

โครงสร้างภาษาองักฤษ 2 

การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 2 

กลวธีิการอ่านขั้นมูลฐาน 

3(3-0- 6) 

3(3-0- 6) 

3(3-0- 6) 

   รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2549 23 หน่วยกติ 

1/2550 ศึกษาทัว่ไป  ........................... 9 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  …………………… 4 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1252202 

1552116 

สทัศาสตร์สาํหรับครูภาษาองักฤษ 

การเขียนอนุเฉทเบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก   3 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2550 22 หน่วยกติ 

2/2550 ศึกษาทัว่ไป  ............................. 6 หน่วยกิต 

วชิาชีพครู  ………………… 7 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

 

1251205 

1552111 

 

ภาษาศาสตร์สาํหรับครูสอนภาษา 

การอ่านเชิงวเิคราะห์และการตีความ 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2550 19 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

1/2551 วชิาชีพครู  ...........................  8 หน่วยกิต 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1552402 

 

1553110 

อิทธิพลทางสงัคมและวฒันธรรมต่อ

ภาษาองักฤษในประเทศเจา้ของภาษาองักฤษ 

การเขียนเชิงวชิาการ 

3(3-0- 6) 

 

3(3-0- 6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก  ...........................   6 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2551 20 หน่วยกติ 

2/2551 วชิาชีพครู  ...........................  6 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหาวชิาบงัคบั 

 

1253509 

1552305 

แนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาองักฤษ 

วรรณคดีพ้ืนฐาน 

3(3-0- 6) 

3(3-0- 6) 

กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก  ...........................    6 หน่วยกิต 

เลือกเสรี  ...........................  2 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2551 20 หน่วยกติ 

1/2552 วชิาชีพครู  ...........................  7 หน่วยกิต 

 กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1253510 

1253511 

การสอนภาษาองักฤษ 4 ทกัษะ 

กิจกรรมสาํหรับการสอนภาษาองักฤษ 

3(3-0- 6) 

3(3-0- 6) 

 กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก  ...........................    3 หน่วยกิต 

 เลือกเสรี  ...........................  2 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2552 18 หน่วยกติ 

2/2552 วชิาชีพครู  ............................  5 หน่วยกิต 

กลุ่มเน้ือหา 

วชิาบงัคบั 

1254504 

1254502 

เทคนิคการประเมินผลสาํหรับครูภาษา 

การใชห้นงัสือเรียนในการสอนภาษาองักฤษ 

3(3-0- 6) 

3(3-0- 6)   

 กลุ่มเน้ือหาวชิาเลือก  ...........................  6 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2552 17 หน่วยกติ 

1/2553 วชิาชีพครู 1105801 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา   5(450) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่1/2553 5 หน่วยกติ 

2/2553 วชิาชีพครู 1105802 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา   5(450) 

 รวมหน่วยกติ ภาคเรียนที ่2/2553 5 หน่วยกติ 
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21. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
  

21.1 การบริหารหลกัสูตร 

  21.1.1 ตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจากอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิตรงตามหลกัสูตร

และเป็นอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโทเป็นอย่างน้อย   หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า          

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  21.1.2 จดัผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีตรงกับ

เน้ือหาในหลกัสูตร 

  21.1.3 คณะกรรมการบริหารคณะ เป็นผูก้าํกบัดูแลการทาํงานของคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร 

 

 21.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  จดัหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ เอกสาร ตาํรา เพื่อการศึกษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ 

 

 21.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยได้จดัหาทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนแก่นักศึกษา และคณะได้จัด

อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหมู่เรียนเพื่อใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา 

 

 21.4 ความต้องการของสถานศึกษาหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  ประเมินความพึงพอใจแต่หลกัสูตรจากบณัฑิต และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

22. การพฒันาหลกัสูตร 

 จดัให้มีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และให้ได้

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุก ๆ 5 ปี  
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