หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
Bachelor of Education Program in General Science
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) B.Ed. (General Science)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ปรัชญา
ผลิตครูดี มีปัญญา ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ครูสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยบัณฑิตครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไปและการจัดการเรียนรู้ จนสามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้ว ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธี
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิด เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา
3. มีลักษณะใฝ่รู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ อันเป็นคุณลักษณะสาคัญ
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพครู และมีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จานววนวหนวววยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมวนว้อยกววา
1.1) กลุวมวิชาบังคับ
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
5) กลุม่ วิชาพลานามัย
1.2) กลุวมวิชาเลือก
2) หมวดวิชาเฉพาะด้านว
ไมวนว้อยกววา
2.1) วิชาชีพครู
2.1.1) กลุ่มวิชาความรู้
2.1.2) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

30
27
9
12
3
2
1
3
128
50
34
16

หนวววยกิต
หนวววยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หนวววยกิต
หนวววยกิต
หนวววยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน้า 1

2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมวนว้อยกววา

78
68
6
4
6

หนวววยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หนวววยกิต

รายวิชา

0010101
0010201
0010202

0020101
0020102
0020103
0020104

0030101

0040101

0050101

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) วิชาบังคับ
1.1.1) กลุมว วิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
English for Everyday Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
English for Study Skills Development
1.1.2) กลุมว วิชามนวุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
Self Development and Phranakhon Identity
คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Everyday Life
1.1.3) กลุมว วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนวโลยี
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
Smart Thinking with Sciences
1.1.4) กลุวมวิชาสหวิทยาการ
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
Awareness of Change and Adaptation
1.1.5) กลุวมวิชาพลานวามัย
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

30 หนวววยกิต
27 หนวววยกิต
9 หนวววยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

หนวววยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3

หนวววยกิต
3(3-0-6)

2

หนวววยกิต
2(1-2-3)

1

หนวววยกิต
1(0-2-1)

หน้า 2

1.2) วิชาเลือก
3
หนวววยกิต
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆนอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ
จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2.1) กลุวมวิชาภาษา
0010301
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
0010401
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
0010501
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
0010601
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication
0010701
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
0020105
0020106
0020107
0020108
0020109

0030102
0030103
0030104

1.2.2) กลุวมวิชามนวุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
Good Governance and Corruption Prevention
โลกร่วมสมัย
Contemporary World
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information for Learning
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
Earth, Environment and Change
1.2.3) กลุวมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนวโลยี
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Agriculture for Quality of Life Development
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics for Everyday Life
เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technology and Creativity

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน้า 3

0060101
0060102
2)

1.2.4) กลุวมวิชาวิทยาการจัดการ
การประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneurship
องค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace

1011505
1023106
1023404
1032106
1042108
1043424
1051108
1063311
1541504
1541505
4081410

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้านว

128

หนวววยกิต

2.1 วิชาชีพครู

50

หนวววยกิต

34

หนวววยกิต

2.1.1) กลุวมวิชาความรู้
1011109

3(3-0-6)

ครูมืออาชีพ
Professional Teachers
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning and Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Evaluation of learning outcomes
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English Language for Teachers
ผู้กากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-1-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

หน้า 4

2.1.2 กลุวมวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
1002502
1003502
1004503
1005503

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
Professional Practicum 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
Professional Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
School Internship 2
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

1111001

16

หนวววยกิต
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)

78

หนวววยกิต

68

หนวววยกิต

วิทยาศาสตร์กายภาพสาหรับครู
Physical Science for Teacher
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
English for Science Teachers
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูวิทยาศาสตร์
Electronics for Sciences Teachers
สะเต็มศึกษา
STEM Education
โครงงานวิทยาศาสตร์
Science Project
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษา
Science Education Research
สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Seminar in Science Education
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
ฟิสิกส์ 2
Physics 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory 2
พลังงานพื้นฐาน
Fundamental Energy

2(1-2-3)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 5

1112001
1112103
1112201
1114101
1114201
1114202
4011305
4011306
4011601
4011602
4013514

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(0-6-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-2-5)

4021105

เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
หลักเคมีวิเคราะห์
Principles of Analytical Chemistry
เคมี 2
Chemistry 2
ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
ชีววิทยา 1
Biology 1
ชีววิทยา 2
Biology 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biological Laboratory 2
พันธุศาสตร์
Genetics
ดาราศาสตร์และอวกาศ
Astronomy and Space
ธรณีวิทยาทั่วไป
General Geology
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Meteorology
สิ่งแวดล้อมศึกษา
Environmental Education
สภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
Global Warming and Its Impact
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1

3(3-0-6)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 6

4021106
4021121
4022102
4022103
4022501
4031101
4031102
4031103
4031104
4032401
4042101
4052101
4052301
4061105
4064904
4091401

1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2.2 วิชาการสอนววิชาเอก
1113201
1114103
1113202

6

หนวววยกิต

หลักสูตรและหลักการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Curriculum and Principles of Learning Management in Science
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Media, Information and Communication Technology to
Enhance Science Learning
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Pedagogical Content Knowledge in Science at the Secondary
Education
2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนววิชาเอกเลือก

4

หนวววยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1112101
1112102
1113101
1113203
1114104
1114105
4021115
4031301
4033101
4053101
4061101

คณิตศาสตร์สาหรับครูวิทยาศาสตร์
Mathematics for Science Teachers
วิทยาศาสตร์ชีวภาพสาหรับครู
Life Science for Teacher
การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
Scientific Inquiry Learning
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
Pedagogical Content Knowledge in Science at the Elementary
Education
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
Science Extracurricular Activities in School
การผลิตสื่อการเรียนรู้สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
Learning Materials Production for Science Teaching
เคมีกับสุขภาพ
Chemistry for the Health Science
สัตววิทยา
Zoology
นิเวศวิทยา
Ecology
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
Earth Science
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science Foundation

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หน้า 7

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวววยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาใน
สาขาวิชาเอกนั้น

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 8

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวววยกิต
1.1) กลุวมวิชาบังคับ
27
หนวววยกิต
1.1.1) กลุวมวิชาภาษา
9
หนวววยกิต
0010101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความสาคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันและวิชาชีพ
การเรียบเรียงและการนาเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
0010201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวชีวิตประจาวันว
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
Development of students’ language skills with emphasis on everyday
face to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing
experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and
films.
0010202

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนวาทักษะการเรียนว
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
Enrichment of students’ reading strategies :skimming, scanning and
guessing meaning from context; reading comprehension : reading for details, deriving
meaning and reading critically; and study skills : note taking, summarizing and
paraphrasing for academic readiness.
1.1.2) กลุวมวิชามนวุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หนวววยกิต
0020101
การพัฒนวาตนวและอัตลักษณ์คนวพระนวคร
3(3-0-6)
Self Development and Phranakhon Identity
ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะใน
การพัฒนาตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คน
พระนคร”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 9

0020102

คุณควาแหวงความงาม คุณธรรมและความสุข
3(3-0-6)
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของ
มนุษย์ ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพื้นฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนา
ทางอารมณ์สั งคมและสติปั ญญา และส่ งเสริม คุณธรรมจริยธรรม การนาศิล ปะมาประยุ กต์ การ
แสวงหาความรู้ และการสร้ างสรรค์ ศิล ปะที่นาไปสู่ ก ารเข้าใจตนเอง เข้า ใจผู้ อื่น รู้เ ท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงและดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
0020103

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรม
จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย จิ ต ส านึ ก ความเป็ น ไทย ความเป็ น พลเมื อ งในสั ง คม
ประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชดาริและการ
ประยุกต์ใช้
0020104

กฎหมายในวชีวิตประจาวันว
3(3-0-6)
Laws in Everyday Life
กฎหมายในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการ
ทหาร การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม
1.1.3) กลุวมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนวโลยี
2 หนวววยกิต
0030101
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Smart Thinking with Sciences
กระบวนการคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการประยุ ก ต์ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้
สอดคล้ องกั บความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมในการดารงชีวิต
1.1.4) กลุวมวิชาสหวิทยาการ
2 หนวววยกิต
0040101
การตระหนวักรู้และปรับตัวตวอการเปลี่ยนวแปลง
2(1-2-3)
Awareness of Change and Adaptation
การตระหนั ก ถึ งการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมปั จจุ บั นในมิ ติด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมและ
เทคโนโลยี การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การปรั บ ตั ว และแก้ ปั ญ หาในการดาเนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
รู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 10

1.1.5) กลุวมวิชาพลานวามัย
1 หนวววยกิต
0050101
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่า ย วัต ถุป ระสงค์แ ละประโยชน์ข องการออกกาลัง กายเพื่อ
สุขภาพ หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรม
การออกกาลังกาย
1.2) กลุวมวิชาเลือก
3 หนวววยกิต
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆนอกเหนือจากศาสตร์ของตนเอง ตามที่
ผู้เรียนสนใจ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2.1) กลุวมวิชาภาษา
0010301
ภาษาจีนวเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน
0010401

ภาษาญี่ปุ่นวเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
0010501

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู
0010601

ภาษาเวียดนวามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication
ทัก ษะการฟัง และพูด ภาษาเวีย ดนามในสถานการณ์ที่เกิด ขึ้น ในชีวิตประจาวัน
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 11

0010701

ภาษาพมวาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า
1.2.2) กลุวมวิชามนวุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0020105

ธรรมาภิบาลกับการป้องกันวการคอร์รัปชันว
3(3-0-6)
Good Governance and Corruption Prevention
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการ
คอร์ร ัป ชัน บทบาทหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน จิต ส านึก ความเป็น พลเมือ ง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน
0020106

โลกรววมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World
พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาของโลกตะวั น ตกและตะวั น ออก ปั ญ หาและความขั ด แย้ ง ในสั ง คมโลก แนวทาง ใน
การแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน
การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ปัจจุบัน
0020107

สารสนวเทศเพื่อการเรียนวรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส าคั ญ ของสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศ และทรั พ ยากร
สารสนเทศระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการนาเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ
0020108

สมาธิเพื่อพัฒนวาชีวิต
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทา
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ
และการนาสมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่ งที่ควรรู้เรื่องวิปัส สนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัส สนา
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 12

0020109

โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนวแปลง
3(3-0-6)
Earth, Environment and Change
โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.3) กลุวมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนวโลยี
0030102

เกษตรเพื่อการพัฒนวาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture for Quality of Life Development
ความหมาย ความสาคั ญ และประโยชน์ ข องการเกษตร เกณฑ์ ม าตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
0030103

คณิตศาสตร์ในวชีวิตประจาวันว
3(3-0-6)
Mathematics for Everyday Life
ความหมาย ความสาคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
0030104

เทคโนวโลยีกับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Technology and Creativity
ความหมาย ความส าคั ญ ของการสร้ า งสรรค์ การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1.2.4) กลุวมวิชาวิทยาการจัดการ
0060101

การประกอบการสมัยใหมว
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurship
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

หน้า 13

0060102

องค์กรแหวงความสุข
3(3-0-6)
Happy Workplace
ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมของ
องค์กรบนความหลากหลาย ความหมายและความสาคัญขององค์กรแห่งความสุข การทางานอย่างมี
ความสุขและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
2) หมวดวิชาเฉพาะด้านว
128 หนวววยกิต
2.1) วิชาชีพครู
50 หนวววยกิต
2.1.1) กลุวมวิชาความรู้
34 หนวววยกิต
1011109
ครูมืออาชีพ
3(2-2-5)
Professional Teachers
สภาพงานครู คุณลั กษณะและมาตรฐานวิช าชีพครู การพัฒ นาและการปลู กฝั งจิ ต
วิญญาณ ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ความรอบรู้ในเนื้ อหาวิชาที่สอนและกลยุท ธ์
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่ งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัต ย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การเป็นแบบอย่างที่ดีและ
จิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
1011505

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึ กษา ศาสนา เศรษฐกิจ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
แนวคิด และกลวิธีการจั ดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1541504

ภาษาและวัฒนวธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Culture for Teachers
ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอื่นที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการอยู่ร่วมกั นอย่างสันติ
หลักการและการฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้ อง โดยเน้ น ทักษะการจั บ ใจความส าคั ญ การสรุ ปความ การย่อความ วิเคราะห์ แ ละวินิจ สาร
หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการดาเนินชีวิต การพัฒนาวิชาชีพและการเป็นครู
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1541505

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teachers
การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย
อย่างถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับครู และภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การนาเข้าสู่บทเรียน
การจัดการชั้นเรียน การใช้คาแนะนา การสอนคาศัพท์ การอธิบายและนาเสนอ การถามและการตอบ การ
ให้คาชมเชย เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1051108

จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ธรรมชาติของผู้เรียน การประยุกต์ใช้
จิตวิทยาพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ โดยเน้นความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนทั้งด้านบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน
การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒ นาสติปัญญาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้ เต็ม
ศักยภาพ จิตวิทยา การแนะแนวและการให้คาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่
ดี การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การฝึกทักษะการให้คาปรึกษา การใช้เครื่องมือแนะแนว
และการพัฒนาบุคลิกภาพ
1023106

การพัฒนวาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความหมาย ความส าคัญ องค์ ประกอบและประเภทของหลั ก สู ต ร หลั กการ แนวคิ ด
ในการจัดทาหลักสู ตร การวิเคราะห์หลักสูตรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาหลั กสูตร การพัฒนา
หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ ปฏิบัติการประเมินหลักสู ตรและนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนา
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
1023404

การจัดการเรียนวรู้และการจัดการชั้นวเรียนว
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอน
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการทาแผนการจัดการเรียนรู้ การนาแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
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1043424

การวิจัยเพื่อพัฒนวาการเรียนวรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และการวิจัยทางการศึกษา
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การนาเสนอ
ผลการวิจัยและประเมินงานวิจัย
1032106

นววัตกรรมและเทคโนวโลยีสารสนวเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology in Education
หลั กการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่ อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้และฐานข้อมูล
ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ ผลิต
พัฒนา ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน
1042108

การวัดและประเมินวผลการเรียนวรู้
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation of Learning Outcomes
หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลตาม
สภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้วัดและประเมิน การฝึกปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร การออกแบบข้อทดสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน
1063311

การประกันวคุณภาพการศึกษา
2(2-1-3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา การประเมิ น ตามมาตรฐานการศึ ก ษาและตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษา บทบาทของครู แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
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4081410

ผู้กากับลูกเสือและเนวตรนวารีขั้นวความรู้เบื้องต้นว
2(1-2-3)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลักการ สาระสาคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององค์ การลูกเสือโลก
ประวัติโครงสร้ างลู กเสือโลกและลู กเสื อไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสู ตรและแนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารี ฝึกปฏิบัติการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้กากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้
เบื้องต้น
2.1.2) กลุวมวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
16
หนวววยกิต
1002502
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหววางเรียนว 1
2(90)
Professional Practicum 1
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การสังเกตการจัด
การเรีย นรู้ ในสถานศึกษาที่เป็น เครื อข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสังเกตปัญหาของผู้เรียน
เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศสาหรับการวิจัย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1003502

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหววางเรียนว 2
2(90)
Professional Practicum 2
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรี ยน เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดทาแผน
การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง การทดลองสอน
จริง ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
การให้คะแนนและตัดสิน ผลการเรียนในการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การศึกษาผู้ เรียนรายกรณี
(case study) เพื่อนาไปสู่การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ลักษณะเชิงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004503

การปฏิบัติการสอนวในวสถานวศึกษาในวสาขาวิชาเฉพาะ 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ
คุรุสภา ประยุกต์ใช้ความรู้โดยเน้นการบูรณาการการสอนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนผ่านทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัด
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในขั้นตอนเสนอโครงร่างและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย จัดทารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
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ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาอย่างครูมืออาชีพ
1005503

การปฏิบัติการสอนวในวสถานวศึกษาในวสาขาวิชาเฉพาะ 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ
คุรุสภา(ต่อเนื่อง) โดยนาผลจากการวัดและประเมินผู้เรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ต่อเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนาเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ใ นการ
สัมมนาการศึกษาอย่างครูมืออาชีพและปฏิบัติงานครูตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอน
2.2) วิชาเอก
78
หนวววยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
68
หนวววยกิต
1111001
วิทยาศาสตร์กายภาพสาหรับครู
2(1-2-3)
(Physical Science for Teacher)
สมบัติของสาร โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ แรงและกฎของนิวตัน ไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์
พลังงานกล แสง เสียง ความร้อน บรรยากาศ โลกและการเปลี่ยนแปลง ดาราศาสตร์และอวกาศ การจัด
กิจกรรมบูรณาการและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1112001

ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
English for Science Teachers
ศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์คาศัพท์สาคัญทาง
วิทยาศาสตร์จากโครงสร้างกลุ่มสาระของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่สาคัญทางการศึกษา โครงสร้างหลั กสู ตรและแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
1112103

อิเล็กทรอนวิกส์สาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Electronics for Sciences Teachers
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พื้นฐานในวงจรไฟฟ้า สารกึ่งตัวนา ตัวต้านทาน ตัวเก็บ
ประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี เพาเวอร์ซัพพลาย วงจรแอมพลิไฟเออร์ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรพัลส์
และสวิตซิง การวิเคราะห์วงจรโครงข่ายไฟฟ้า การออกแบบเพาเวอร์ซัพพลายเบื้องต้น วงจรออฟแอมป์ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
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1112201

สะเต็มศึกษา
2(1-2-3)
STEM Education
ความหมายของสะเต็มศึกษา สะเต็มกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบการบูรณาการของ
สะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเขียนแผนและจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1114101

โครงงานววิทยาศาสตร์
2(0-6-3)
Science Project
ศึกษา ความหมาย และประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการจัดทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงร่าง การศึกษาค้นคว้า การออกแบบ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล
เพื่อจัดทารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงโครงงาน การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ และบทบาท
หน้าที่การเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
1114201

วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Science Education Research
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แนวคิด
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเขียนโครงร่างวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดย
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ตรวจสอบเอกสาร ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒน า
นามาแก้ปัญหาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (PDCA) ออกแบบเครื่องมือ หาคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้สถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย เขียนรายงานอย่างมีระเบียบ การเผยแพร่งานวิจัย
1114202

สัมมนวาวิทยาศาสตร์ศึกษา
2(1-2-3)
Seminar on Science Education
ความหมาย ขอบข่ายและรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ ศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษาในปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า
ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งวิท ยาศาสตร์ศึกษาในด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยการค้นคว้าตามความสนใจ นามาเขียนบทความเชิงวิชาการที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการอภิปรายในชั้นเรียน
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวัด เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กาลัง
พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล เสียงและการได้ยิน สมบัติ
ของสสาร ปรากฏการณ์ทางความร้อน การถ่ายเทความร้อนและอุณหพลศาสตร์
4011305
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4011306

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics 2
วิชาบังคับกวอนว : 4011305 ฟิสิกส์ 1
ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ แรงของลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา สารแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม สเปกตรัมอะตอม
กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส
4011601

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ

1(0-3-1)

4011602

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
Physics Laboratory 2
วิชาบังคับกวอนว : 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ

1(0-3-1)

4013514

พลังงานวพื้นวฐานว
3(2-2-5)
Fundamental Energy
ชนิดของพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้า พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากคลื่น พลังงานจากน้าขึ้น
น้าลง พลังงานมวลชีวภาพและเซลล์เชื้อเพลิง สภาพการณ์ในปัจจุบันและอนาคตของแหล่งพลังงาน ผลกระทบ
จากการใช้พลังงาน แนวโน้มและนโยบายในการประหยัดพลังงาน
4021105

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ และ
ทรานซิชัน แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง
4021106

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
หลักปฏิบัติและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สารเคมี ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือพืน้ ฐานทางเคมี การเตรียมสารละลาย การไทเทรต กฎของแก๊ส
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4021121

หลักเคมีวิเคราะห์
3(2-3-4)
Principles of Analytical Chemistry
หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคานวณปริมาณสารสัมพันธ์และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์โดยปริมาตรและการชั่ง
น้าหนักการวิเคราะห์โดยปริมาตรจะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรตกรด – เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์ การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อนทั้งในสารละลายน้าและไม่ใช่น้า การวิเคราะห์โดย
การชั่งน้าหนักจะรวมทั้งการตกตะกอนและการระเหยปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาคบรรยาย
4022102

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
วิชาบังคับกวอนว : 4021105 เคมี 1
เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ สมดุลเคมี กรด เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์

เคมีสิ่งแวดล้อม
4022103

ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 2
วิชาบังคับกวอนว : 4021106 ปฏิบัติการเคมี 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลของไอออน pH
เซลล์ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
4022501

ชีวเคมีพื้นวฐานว
3(2-2-5)
Fundamentals of Biochemistry
สมบัติ หน้าที่และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของชีวโมเลกุล
4031101

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต วิวัฒนาการตลอดจนการจาแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิต
4031102

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
วิชาบังคับกวอนว : 4031101 ชีววิทยา 1
ปฏิกิรยิ าเคมีในเซลล เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การขนสงและ
การคายน้า สมดุลภายในเซลล การทางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัวสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
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4031103

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-1)
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจาแนกประเภท
ของสิ่งมีชีวิต
4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-1)
Biological Laboratory 2
วิชาบังคับกอนว : 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซีส เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วย
แสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้า การทางานของระบบต่าง ๆ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4032401

พันวธุศาสตร์
3(2-2-5)
Genetics
วิชาบังคับก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การ
จาลองของสารพันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกาหนดเพศ มัลติเปิลอัลลีล การควบคุมของ
ยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายพันธุ์ระดับยีนและระดับโครโมโซม
พันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วน
นิวเคลียส
4042101

ดาราศาสตร์และอวกาศ
2(1-2-3)
Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนาไปสู่ความเข้าใจลักษณะบางประการของ
วัตถุบนท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ศึกษา
ลักษณะและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่ วัตถุในท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกที่สุดไปยังจุดที่ไกลที่สุด
ของเอกภพ ยานอวกาศกับความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน
4052101

ธรณีวิทยาทั่วไป
2(1-2-3)
General Geology
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา รูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสร้าง
ส่วนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี การแยกหมู่แร่
การแพร่กระจาย และการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหินต่าง ๆ บนผิวโลก วัฏจักรการเกิด
การแพร่กระจาย และประโยชน์ของหินแต่ละชนิด ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป เชื้อเพลิงธรรมชาติ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
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4052301

อุตุนวิยมวิทยาเบื้องต้นว
2(1-2-3)
Introduction to Meteorology
ความหมายของบรรยากาศโลก องค์ประกอบและสมบัติของบรรยากาศ สาเหตุและผลการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การพยากรณ์อากาศ การศึกษาสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
4061105

สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Environmental Education
ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ หลักการและกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพัฒนากิจกรรมและเทคนิคในการดาเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนาไปสู่
การร่วมลงมือปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป
4064904

สภาวะโลกร้อนวและผลกระทบ
3(2-2-5)
Global Warming and Its Impact
ปั ญหา สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพภูมิ ป ระเทศทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ปรากฏการณ์เรื อนกระจก ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเปลี่ยนของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร แหล่งน้า เศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพอนามัย เป็นต้น แนวทางลดปัญหาและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
4091401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
ต่อเนื่อง อนุพันธ์และหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล
2.2.2) วิชาการสอนววิชาเอก
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1113201

หลักสูตรและการจัดการเรียนวรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Curriculum and Principle of Learning Management in
Science
พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบโครงสร้างกลุ่มสาระของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตาม
กรอบหลั กสู ตรการศึกษาขั้น พื้น ฐานระดับชาติแ ละนานาชาติ ศึกษาแนวโน้มหลั ก สู ตรวิทยาศาสตร์ การ
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การศึกษาทฤษฎีสมัยใหม่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการวัดประเมินผล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
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1114103

สื่อเทคโนวโลยีสารสนวเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนวรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Media, Information and Communication Technology to
Enhance Science Learning
ความรู้พื้นฐานและนวัตกรรมการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย เป็นเครื่องมือเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ นาคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน มาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1113202

ความรู้ในวเนวื้อหาผนววกวิธีการจัดการเรียนวรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 2(1-2-3)
Pedagogical Content Knowledge in Science for Secondary Level
วิธีการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ออกแบบสื่อและเทคโนโลยี การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนาไปใช้ใน
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา การเลือกใช้และบูรณาการเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยี วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการคิดขั้นสูง
2.2.3) วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนววิชาเอกเลือก
4
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

หนวววยกิต

1112101

คณิตศาสตร์สาหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Mathematics for Science Teachers
สถิติเบื้องต้น ระบบจานวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัด
กรวย ลาดับและอนุกรม ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์
1112102

วิทยาศาสตร์ชีวภาพสาหรับครู
3(2-2-5)
Life Science for Teacher
อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับแนวคิดและกิจกรรมสาหรับการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย เซลล์และการรักษาดุลย
ภาพของของเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ระบบลาเลียง การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ ระบบร่างกาย พฤติกรรม
และการตอบสนอง เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ สารอาหารและสารเสพติด การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดกิจกรรมบูรณา
การและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1113101

การเรียนวรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Scientific Inquiry Learning
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการค้นพบและอธิบาย
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ การเปรียบเทียบกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่น หลักการและ
รูปแบบของการสื่อสาร การคิดและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติการการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้กระบวนการแก้ปัญหาในวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
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การใช้คาถามกระตุ้นการคิด สถานการณ์จาลอง และกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูงและการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการแสดงความคิดที่มีต่อประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม
1113203

ความรู้ในวเนวื้อหาผนววกวิธีการจัดการเรียนวรู้วิทยาศาสตร์ระดัประถมศึกษา
2(1-2-3)
Pedagogical Content Knowledge in Science for Elementary
Level
ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อและเทคโนโลยี การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและหลักการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาการเลือกใช้และบูรณาการเทคนิควิ ธีการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยี วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
1114104

กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในวโรงเรียนว
2(1-2-3)
Science Extracurricular Activities in School
ประเภท รูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การวางแผน วิธีการดาเนินงาน
และการประเมิ น โครงการ การจั ดกิ จ กรรมเสริมหลั กสู ต รวิช าวิทยาศาสตร์ใ นโรงเรียน สั ง เกตและฝึ ก
ปฏิบัติงาน การจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูต รวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การศึกษานอกสถานที่ และจัด
ค่ายวิทยาศาสตร์
1114105

การผลิตสื่อการเรียนวรู้สาหรับการสอนววิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
Learning Materials Production for Science Teaching
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนและบริบทที่เกี่ยวข้อง หลักการออกแบบและผลิตสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการผลิตสื่อ การเรียนรู้ การ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ หลักการใช้สื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต นาไปใช้
ประยุกต์ใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้
4021115

เคมีกับสุขภาพ
3(2-2-5)
Chemistry for the Health Sciences
ความรู้ทางเคมีเบื้องต้น ความหมาย และคานิยามต่างๆ ที่ควรทราบ อากาศ การเติม
การลดออกซิเจน และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งไฮโดรเจน กรด เบส และเกลือที่ควรรู้จัก คาร์บอนและ
ออกไซด์ของคาร์บอนที่สาคัญ แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน องค์ประกอบทางเคมีของโปรตีน
คาร์โบไฮเดรทและไขมัน รวมทั้งชนิด ประเภทการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย วัตถุเจือปนในอาหารและสารเคมี
อื่นที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาการบรรยาย
4031301

สัตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การจาแนกประเภท การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา
กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ การรวบรวม และเก็บ
ตัวอย่างสัตว์
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4033101

นวิเวศวิทยา
3(2-3-4)
Ecology
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจากัด วัฏจักรของสาร
ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4053101

วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
3(3-0-6)
Earth Sciences
ความสาคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจาวัน ธรณีประวัติ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ยุคดึก
ดาบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ การสารวจทางธรณีวิทยา ธรณี
ประยุกต์และธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ท้องฟ้า นภา ระบบ
สุริยะ และมิติที่แท้จริงโครงสร้างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้งความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห์
ประวัติการกาเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพส่วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ทางด้าน
ชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ทั้งของไทยและโลก
4061101

พื้นวฐานววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
หลั ก การพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ความหมาย
ประเภทของ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบนิ เ วศ ระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง งานใน
ชีวิตประจาวัน มลพิษสิ่งแวดล้อม และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (มีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวววยกิต
เลื อกจากรายวิช าที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่
เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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