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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
Bachelor of Education Program in General Science
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) B.Ed. (General Science)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ผลิ ต ครู ดี มี ป ญ ญา ใฝ ศึ ก ษาเรี ย นรู เชิ ด ชู คุ ณ ธรรม สร า งสรรค ก ารเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
เพื่อพัฒนาสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร ทั่ วไปมี วั ตถุ ประสงค ในการผลิ ตบั ณฑิ ตครู
สอดคลองกับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยบัณฑิตครูเปนผูที่มีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
1. มีความรูค วามเขาใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ผนวกวิธีสอน จนสามารถนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิผล
2. มีทักษะและสามารถแสวงหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถแกปญหา
โดยวิธีวิทยาศาสตร สามารถคิ ดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรในสถานศึกษา
3. มีลักษณะใฝรู มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร อันเปนคุณลักษณะสําคัญตอ
การเรียนรูวิทยาศาสตร
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
1) วิชาแกน
6 หนวยกิต
2) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
2.2) วิชาเอก
78 หนวยกิต
(1) วิชาเอก เดี่ยว
68 หนวยกิต
(2) การสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
(3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
4 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

หนา 1

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาแกน
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
2.1.2 วิชาบังคับ
1011101 ความเปนครู
Teacher Characterization
1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
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30
9

หนวยกิต
หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

134
56
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)

34

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
หนา 2

1023401
1032105
1042105
1043423
1051104
1051106
1051107
1061104
1063305
4081410
1002501
1002502
1004502
1005502

Curriculum Development
การจัดการเรียนรู
Learning Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Enhancement of Public Mind
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2

2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว
4011305
ฟสิกส 1
Physics 1
4011306
ฟสิกส 2
Physics 2
4011601
ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
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78
68

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
หนวยกิต
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)
หนวยกิต
หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)

หนา 3

4011602
4021105
4022102
4021106
4022103
4031101
4031102
4031103
4031104
4033101
4042101
4052301
4053101
4061105
4064904
4013514
4022501
4032401
4022616

ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2
เคมี 1
Chemistry 1
เคมี 2
Chemistry 2
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
ชีววิทยา 1
Biology 1
ชีววิทยา 2
Biology 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biological Laboratory 2
นิเวศวิทยา
Ecology
ดาราศาสตรและอวกาศ
Astronomy and Space
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
Introduction to Meteorology
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
Earth Sciences
สิ่งแวดลอมศึกษา
Environmental Education
สภาวะโลกรอนและผลกระทบ
Global Warming and Its Impact
พลังงานพื้นฐาน
Fundamental Energy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
พันธุศาสตร
Genetics
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
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1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(2-3)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)

หนา 4

4022617
4052101
4091401
1114101
1114201
1114202
1112001
1113201
1113202
1113101
1112101
1113203
1114104
1114105
1114103

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3)
Analytical Chemistry Laboratory
ธรณีวิทยาทั่วไป
2(1-2)
General Geology
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0)
Calculus and Analytic Geometry 1
โครงงานวิทยาศาสตร
2(0-6)
Science Project
วิธีวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา
3(2-2)
Science Education Research
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2)
Seminar in Science Education
ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
English for Science Teachers
2.2.2 การสอนวิชาเอก
6
หนวยกิต
หลักสูตรและหลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(1-2)
Curriculum and Principles of Learning Management in Science
การบูรณาการเนื้อหาผนวกวิธีการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(1-2)
Pedagogical Content Knowledge in Science at the Secondary
Education
การเรียนรูดวยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
2(1-2)
Scientific Inquiry Learning
2.1.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
4
หนวยกิต
คณิตศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร
2(1-2)
Mathematics for Science Teachers
ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Pedagogical Content Knowledge in Science at the Elementary
Education
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียน
2(1-2)
Science Extracurricular Activities in School
การผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
2(1-2)
Learning Materials Production for Science Teaching
การใชเทคโนโลยีและมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(1-2)
Use of Technology and Multimedia for Enhancing
Science Learning
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หนา 5

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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หนา 6

คําอธิบายรายวิชา
1500110
ภาษาไทยเพื
1500110่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการ ของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการ
เสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 7

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่เ กี่ย วกั บสิ ทธิแ ละหนาที่ ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
4000115

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1541503

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอภาษาไทย วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ การฝก
ทักษะในการฟ ง การพู ด การอ าน การเขีย นภาษาไทยสํา หรับวิช าชีพครู การคิดอยางเปน ระบบเพื่อ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกรและที่สาธารณะ การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
กับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new vocabulary,
explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions and answers,
and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking countries and
ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis on interpersonal
and presentational communication aiming at becoming effective communicators in
teaching profession.
1011101

ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
ของวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มี
จิ ต สํ า นึ กสาธารณะและเสี ย สละให สั งคมและมี ป ฏิสั ม พัน ธ ร ะหว า งครู กับ ผู เรี ย นที่ สง เสริ ม การพัฒ นา
ศักยภาพผูเรียน
1011504

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึ กษา และการวิเคราะห
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1023102

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัดทําหลักสู ตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพื้ น ฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1023401

การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู เทคนิ ค วิ ทยาการจั ด การเรีย นรูเพื่อใหผูเ รีย นรูจักคิดวิเ คราะห คิดสร างสรรคแ ละคิ ด
แกปญหาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุม สาระการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการ
เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1032105

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กั บ วั ย และระดั บ ชั้ น ของผู เ รี ย น การวิ เ คราะห ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การ
ประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูการประเมิน ผลตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟมสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน แนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
1043423

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหาการเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใช
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กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและ
วิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
1051104

จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการ
เรี ย นรู การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา การพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051106

การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Enhancement of Public Mind
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมิ นจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสา
เขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
1051107

จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและแนะ
แนวในสถานศึ กษา เทคนิ คในการให บ ริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้ องตน เพื่อการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝก
ปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1061104

การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู แนวคิ ด
หลักการ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้น
เรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
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1063305

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกั บการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4081410

ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู
เบื้องตน
1002501

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่
เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การสังเกตปญหาของ
ผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัย การฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่
หลากหลายทั้ งภาคทฤษฏี และภาคปฏิ บัติ การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรม
สัมมนาการศึกษา
1002502
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การ
ทดลองสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารย
นิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียน
ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน
การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูร
ณาการความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การ
ปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใช
และผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการ
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พัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าเฉพาะดา นในสถานศึ กษาที่ เป น เครือ ขา ยฝ กประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับ ผู เ รี ย น การปฏิบั ติ การวิจั ย เพื่ อพั ฒนาการเรีย นรู (ตอเนื่อง) การเขีย นรายงานการวิจัย และการ
นําเสนอผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิง
วิ เ คราะห ป ญ หา อุ ป สรรค ข อ เสนอแนะแนวทางแก ป ญ หาอย า งครู มื อ อาชี พ โดยใช กิ จ กรรมสั ม มนา
การศึกษา
ฟสิกส 1
3(3-0)
Physics 1
การวัด เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง
พลังงาน กฎการอนุรักษของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล เสียงและการไดยิน
สมบัติของสสาร ปรากฏการณทางความรอน การถายเทความรอนและอุณหพลศาสตร
4011305

4011306

ฟสิกส 2
3(3-0)
Physics 2
วิชาบังคับกอน : 4011305 ฟสิกส 1
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา
กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ แรงของลอเรนซ สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา สารแมเหล็ก ไฟฟากระแสสลับ การแกวงกวัดของสนามไฟฟา
คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสรางอะตอม
สเปกตรัมอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส
4011601

ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

4011602

ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2
วิชาบังคับกอน : 4011601 ปฏิบัติการฟสิกส 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
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4021105

เคมี 1
3(3-0)
Chemistry 1
โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ และทรานซิ
ชัน แกส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง
4021106

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3)
Chemistry Laboratory 1
หลักปฏิบัติและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สารเคมี ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช
อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานทางเคมี การเตรียมสารละลาย การไทเทรต กฎของแกส
4022102

สิ่งแวดลอม
4022103

เคมี 2
3(3-0)
Chemistry 2
วิชาบังคับกอน : 4021105 เคมี 1
เทอรโมไดนามิกส จลนศาสตร สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร เคมี

ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3)
Chemistry Laboratory 2
วิชาบังคับกอน : 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทอรโมไดนามิกส จลนศาสตร สมดุลเคมี สมดุลของไอออน pH เซลลไฟฟา
เคมี เคมีอินทรียเบื้องตน
4031101

ชีววิทยา 1
3(3-0)
Biology 1
หลักเกณฑทางชีววิทยา สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญเติบโต วิวัฒนาการตลอดจนการจําแนกประเภท
ของสิ่งมีชีวิต
4031102

ชีววิทยา 2
3(3-0)
Biology 2
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การขนสงและ
การคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัวสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4031103

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3)
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใชกลอง
จุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจําแนกประเภท
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ของสิ่งมีชีวิต
4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3)
Biological Laboratory 2
วิชาบังคับกอน : 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เชน การแพร ออสโมซีส เอนไซม การสังเคราะหดวย
แสง การหายใจ การขนสง การคายน้ํา การทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4033101

นิเวศวิทยา
3(2-3)
Ecology
ความรู พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา ระบบนิ เ วศ พลั ง งาน ป จ จั ย จํ า กั ด วั ฏ จั ก รของสาร
ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
4042101

ดาราศาสตรและอวกาศ
2(1-2)
Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่ จะนําไปสูความเขาใจลักษณะบางประการของวัตถุ
บนทองฟา ระบบพิกัดทางดาราศาสตร ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร ศึกษา
ลักษณะและปรากฏการณตาง ๆ ของวัตถุในทองฟาเริ่มตั้งแต วัตถุในทองฟาที่อยูใกลโลกที่สุดไปยังจุดทีไ่ กลที่สุด
ของเอกภพ ยานอวกาศกับความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน
4052301

อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Meteorology
ความหมายของบรรยากาศโลก องคประกอบและสมบัติของบรรยากาศ สาเหตุและผลการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การพยากรณอากาศ การศึกษาสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
4053101

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
3(3-0)
Earth Sciences
ความสําคัญของธรณีวิทยาตอชีวิตประจําวัน ธรณีประวัติ โดยเริ่มศึกษาตั้งแตยุคดึกดําบรรพถึง
ยุคปจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสรางและลักษณะภูมิประเทศ การสํารวจทางธรณีวิทยา ธรณีประยุกตและ
ธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ทองฟา นภา ระบบสุริยะ และมิติที่แทจริง
โครงสรางและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้งความรูใหม ๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห ประวัติการกําเนิดทะเลและ
มหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพสวนประกอบทางเคมี ความสัมพันธทางดานชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ ทั้งของไทยและโลก
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4061105

สิ่งแวดลอมศึกษา
3 (2-2)
Environmental Education
ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค หลักการและกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อใช
ในการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และพัฒนากิจกรรมและเทคนิคในการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ ความตระหนักและเจตคติที่ดีตอ
สิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการรวมลงมือปฏิบัติในการปองกัน และแกปญหาสิ่งแวดลอมตอไป
4064904

สภาวะโลกรอนและผลกระทบ
3(2-2)
Global Warming and Its Impact
ป ญหา สาเหตุ ผลกระทบที่เกิ ดขึ้น จากสภาวะโลกรอน ไดแ ก การเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศทั้งทางตรงและทางออม ไดแก ปรากฏการณเรือนกระจก ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเปลี่ยนของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร แหลงน้ํา เศรษฐกิจ
สังคม และสุขภาพอนามัย เปนตน แนวทางลดปญหาและผลกระทบจากสภาวะโลกรอน
4013514

พลังงานพื้นฐาน
3(2-2)
Fundamental Energy
ชนิ ด ของพลั งงาน มนุ ษ ยกั บการใช พลั งงาน พลัง งานจากเชื้ อเพลิ งฟอสซิล พลัง งาน
นิวเคลียร พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานจากคลื่น
พลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานมวลชีวภาพและเซลลเชื้อเพลิง สภาพการณในปจจุบันและอนาคตของ
แหลงพลังงาน ผลกระทบจากการใชพลังงาน แนวโนมและนโยบายในการประหยัดพลังงาน
4022501

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2)
Fundamental Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาที่และบทบาทของเซลลและองคประกอบ
ของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอรโมน การยอยและ
การดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
4032401

พันธุศาสตร
3(2-2)
Genetics
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การ
จําลองของสารพันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลอัลลีล การ
ควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับ
โครโมโซมพันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พันธุศาสตรประชากร การถายทอดพันธุกรรม
นอกสวนนิวเคลียส
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4022616

เคมีวิเคราะห
3 (3-0)
Analytical Chemistry
หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต การ
วิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะหโดยปริมาตรและโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดย
ปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และ
การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอนในสารละลายน้ํา การวิเคราะหโดยน้ําหนักรวมทั้งการตกตะกอน
และการระเหย การใชสเปกโทรสโกปในเชิงวิเคราะหขั้นแนะนํา การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
4022617

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1 (0-3)
Analytical Chemistry Laboratory
การใชอุปกรณเกี่ยวกับการวัดปริมาตร การสกัดดวยตัวทําละลาย การแยกสารดวย
โครมาโทกราฟแบบตางๆ การไทเทรตประเภทตางๆ ในสารละลายน้ํา การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยใช
ตัวตกตะกอนอินทรียและอนินทรีย การใชมิเตอรวัดความเปนกรด-เบส การประยุกตใชงานของเทคนิค
ทางดาน สเปกโทรสโกป เชน อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล
4052101

ธรณีวิทยาทั่วไป
2(1-2)
General Geology
ความหมาย ประวั ติ และขอบเขตของธรณี วิ ท ยา รู ป ร า ง ขนาด การเคลื่ อ นไหว
โครงสราง สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคมี การแยกหมูแร
การแพรกระจาย และการใชประโยชนจากแร คุณสมบัติและลักษณะของหินตาง ๆ บนผิวโลก วัฏจักร
การเกิ ด การแพร ก ระจาย และประโยชน ข องหิน แต ล ะชนิด ยุค ประวั ติ ทางธรณีวิ ทยาโดยสั งเขป
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
4091401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชัน
ตอเนื่อง อนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศยั การประยุกตอนุพันธ และอินทิกรัล
1114101

โครงงานวิทยาศาสตร
2(0-6)
Science Project
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร หลักการและแนวคิดในการ
จั ด ทํ า โครงงานวิ ท ยาศาสตร การเขี ย นโครงร า ง การศึ ก ษาค น คว า การออกแบบ การเก็ บ ข อ มู ล
วิ เ คราะห และสรุ ป ผล เพื่ อจั ด ทํ ารายงานโครงงานวิทยาศาสตร การแสดงโครงงาน การประเมิ น
โครงงานวิทยาศาสตร และบทบาทหนาที่การเปนที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียน
1114201
วิธีวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา
3(2-2)
Science Education Research
ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรีย นรูวิทยาศาสตรโ ดยใชงานวิจั ย ปฏิบัติ การในชั้น เรีย น
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แนวคิดงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ การเขียนโครงรางวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้ น เรี ย นโดยศึ ก ษา วิ เ คราะห ป ญหาหองเรีย นวิทยาศาสตร ในทอ งถิ่น ตรวจสอบเอกสาร ศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนานํามาแกปญหาในหองเรียนวิทยาศาสตร (PDCA) ออกแบบเครื่องมือ หา
คุณภาพเครื่องมือ โดยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหผลการวิจัย เขียนรายงานอยางมีระเบียบ การ
เผยแพรงานวิจัย
1114202

สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา
2(1-2)
Seminar on Science Education
ความหมาย ขอบขายและรูปแบบของการสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา ศึกษา คนควา
ความรูดานวิทยาศาสตรศึกษาในปจจุบัน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับความกาวหนา
ทางการศึ กษาด านวิ ทยาศาสตร ศึ กษาในดานหลักสูตร การจัดการเรีย นรู การวัดประเมิน ผล สื่ อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู วิเคราะหสูการนํามาใชในจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยการ
คนควาตามความสนใจ นํามาเขียนบทความเชิงวิชาการที่มีการวิเคราะห สังเคราะห และอภิปรายในชั้น
เรียน
1112001

ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
English for Science Teachers
คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหคําศัพทสําคัญทางวิทยาศาสตร
จากโครงสร า งกลุ ม สาระของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร ต ามกรอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และศั พ ท
ภาษาอั ง กฤษที่ สํ า คั ญ ทางการศึ ก ษาโครงสร า งหลั ก สู ต รและแผนการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร เ ป น
ภาษาอังกฤษ การฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ
1113201

หลักสูตรและหลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(1-2)
Curriculum and Principle of Learning Management in
Science
หลักการ เปาหมายและพัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับธรรมชาติวิทยาศาสตร วิเคราะห เปรียบเทียบโครงสรางกลุมสาระของหลักสูตร
วิทยาศาสตรตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรระดับชาติและ
นานาชาติ ศึกษาแนวโนมหลักสูตรวิทยาศาสตร การวิเคราะหหลักสูตรวิทยาศาสตรสูการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร การศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดสมัยใหมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และการจัดบรรยากาศใน
การเรียนรูวิทยาศาสตร รวมทั้งการวัดประเมินผล

1112101

คณิตศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(3-0)
Mathematics for Science Teachers
สถิติเบื้องตน ระบบจํานวน ความสัมพันธฟงกชัน เมทริกซ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัด
กรวย ลําดับและอนุกรม ลิมิต และความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต การแกสมการเชิงอนุพันธ
1113202 การบูรณาการเนื้อหาผนวกวิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา
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Pedagogical Content Knowledge in Science for Secondary Level
วิธีการจัดการเรียนรู และเทคนิคการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและหลักการจัดการ
เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา การเลื อ กใช แ ละบู ร ณาการเทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู สื่ อ และ
เทคโนโลยี วิธีการวัดและประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและทดลองใช
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการคิดขั้นสูง
1113101

การเรียนรูดวยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
2(1-2)
Scientific Inquiry Learning
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่ใชในคนพบและอธิบาย
ปรากฏการณตามธรรมชาติ การเปรียบเทียบกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรกับศาสตรอื่น หลักการและ
รู ป แบบของการสื่ อ สาร การคิ ด และการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร ความหมายของทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การฝกปฏิบัติการการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การใชกระบวนการแกปญหาใน
วิทยาศาสตร กลยุทธการใชคําถามกระตุนการคิด สถานการณจําลอง และกรณีศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาการ
คิดขั้นสูงและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร รวมทั้งการแสดงความคิดที่มีตอประเด็นทางวิทยาศาสตรและสังคม
1113203 ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Pedagogical Content Knowledge in Science at the Elementary
Level
วิธีการจัดการเรียนรู และเทคนิคการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนประถมศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและหลักการจัดการ
เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาการเลื อกใช แ ละบู ร ณาการเทคนิค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู สื่ อ และ
เทคโนโลยี วิธีการวัดและประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและทดลองใช
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
1114103

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร 2(1-2)
Information Communication Technology and Multimedia Usage
for enhancing learning science
ความรูพื้นฐานและนวัตกรรมการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย หลักการ
และทฤษฎีการจัดการเรียนรูบนพื้นฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย เปนเครื่องมือเรียนรู
วิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ศึกษา คนควา การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
1114104

กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียน
2(1-2)
Science Extracurricular Activities in School
ประเภท รูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร การวางแผน วิธีการดําเนินงาน และ
การประเมินโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียน สังเกตและฝกปฏิบัติงาน การ
จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียน มีการศึกษานอกสถานที่
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1114105

การผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
2(1-2)
Learning Materials Production for Science Teaching
ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรวิทยาศาสตร ผูเรียนและบริบทที่เกี่ยวของ หลักการออกแบบและผลิต
สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการผลิตสื่อ การเรียนรู
การประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู หลักการใชสื่อการเรียนรู ฝกปฏิบัติออกแบบ ผลิต นําไปใช ประยุกตใช
ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู
3)

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ าหนดใหเรี ย นโดยไมนั บหนว ยกิตรวมในเกณฑ การสํ าเร็จ หลักสู ตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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