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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรวาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบที่สอบประมวลความรูตามหลักสูตรกอนการ
สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยการวิจยั อาจจะทําดําเนินการดังรายการตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนทีจ่ บการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูใชบัณฑิต โดยการเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษานัน้ ๆ ในคาบระยะเวลา
ตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพครูของ
บัณฑิตรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาที่สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาพรอมชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ใหคณะอนุกรรมการที่สภาวิชาการแตงตั้งเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
(1) มีความประพฤติดี
(2) สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลัก สูตร รวมทั้งผานในรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด และเปนไปตามเกณฑ ประกาศของมหาวิทยาลัย การนับจํานวนหน วยกิ ตสะสมของ
นักศึกษาเพื่อใหครบหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
(3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.0
(4) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา
(5) หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ตองมีสภาพเป นนักศึกษาไมเกิน 10 ป การศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน 15 ป การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ต า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
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(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตรอธิการบดีหรือคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอนติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทํา
ทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. หลักสูตรที่ไดรับการรับทราบ
1. พัฒนาหลักสูตรใหทนั สมัย
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
จาก สกอ. และการรับรองจากคุรุสภา
โดย อาจารยและนักศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพครู
2. จํานวนวิชาเรียนที่มี
สามารถกาวทันองคความรูใหม ๆ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
2. กระตุนใหนกั ศึกษาเกิด
ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุง ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียนที่มแี นวทาง
ใหนกั ศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
ความใฝรู มีแนวทางการเรียนที่ หลักสูตรทุก ๆ 5 ป
สรางทั้งความรู ความสามารถใน
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา ใหมไดดว ย ตนเอง
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการเรียน ประจําประวัตอิ าจารยดานคุณวุฒิ
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน หรือกิจกรรมประจําวิชาให
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม
4. มีการประเมินมาตรฐาน นักศึกษาไดคน หาความรูทที่ ันสมัย ของอาจารย
ของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน
ดวยตนเอง
การเรียนรูและบันทึกกิจกรรม
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การดําเนินการ
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการ
เรียนรู และหรือผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนกั ศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยทสี่ อนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เปนผูมีประสบการณหลายปมี
จํานวนคณาจารยประจําไมนอ ยกวา
เกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการ และหรือ
เปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิทยาศาสตร/ การสอนวิทยาศาสตร
หรือในดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการทีเ่ กี่ยวของ ทั้งในและ
ตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกป และภายนอกอยางนอยทุก
5 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษาอาจารย อุปกรณ เครื่องมือ
วิจัย งบประมาณ ความรวมมือทาง
วิชาการผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเปนขอมูล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา

36
การประเมินผล
ในการสนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนักศึกษา
6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ทุก ๆ ป
7. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 1 ป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีศูนยวทิ ยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต และหองสมุดประจําคณะทีใ่ หบริการหนังสือตําราวารสารสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะสืบคน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตํารา
ที่เกี่ยวของ เพือ่ บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคน ควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนัน้
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่อตางๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวขอ ก็มีสว นในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหองสมุดประจําคณะจัดซือ้ หนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดประจําคณะ เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะจะตองจัด สื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เช น เครื่องมัลติมีเ ดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หองสมุดและทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่ ดานโสต
ทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียง
และความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบตั ิการ
1. จัดใหมหี องเรียนมัลติมีเดีย ที่
1. รวบรวมจัดทําสถิติ จํานวน
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ มีความพรอมใชงานอยางมี
เครื่องมือ อุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ และ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม บันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
เครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
เครือขายตอหัวนักศึกษา
สําหรับการทบทวนการเรียน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง อยาง
ทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัยเพื่อให วิชาเรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณ
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เปาหมาย
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติสราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ
3. จัดใหมีเครือขายและ
หองปฏิบัติการทดลองเปดที่มีทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร และพื้นทีท่ ี่
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หา
ความรูเพิ่มเติมไดดว ยตนเองดวย
จํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการ
ทั้งหนังสือตํารา และสื่อดิจติ อลเพื่อ
การเรียนรู ทั้งหองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
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ตาง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่อดิจิตอล ที่มีใหบริการ และ
สถิติการใช งานหนังสือตํารา สื่อ
ดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรูแ ลการปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและใหความเห็นการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สํา หรับ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารือ แนวทางที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ เ ป า หมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุค ลากรสายสนั บสนุน ควรมี วุฒิป ริ ญ ญาตรีที่ เ กี่ย วขอ งกั บ ภาระงานที่ รั บผิ ด ชอบ และมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน
การเตรียมหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะมี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการอาจารย ที่ ป รึ ก ษาประจํ า หมู เ รี ย นให แ ก
นักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได
โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคน
ตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการครูที่สอนเนื้อหาวิทยาศาสตรนั้น คาดวามีความตองการกําลังคนดานการ
สอนวิทยาศาสตร ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นในชวงป พ.ศ.2555-2565
เพราะอัตราการเกษียณอายุราชการของขาราชการครูประมาณปละ 25,000 คนตอป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1
- 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป ดังนี้
ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย
หลักฐาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
X
X
X
X
X
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู คุณวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษา
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของรายวิชา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของปฏิบัติการวิชาชีพครู (ถามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนด
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน(ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 60
14. บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรบั เงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวา
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หลักฐาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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ปการศึกษา
หลักฐาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

เกณฑ ก.พ.กําหนด
รวมตัวบงชี้บงั คับที่ตองดําเนินการ(ขอ 1 - 5) ในแตละป
รวมตัวบงชี้ในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กอนการสอนมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณาจารยผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนมีการ
วิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ด า นกระบวนการนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง สามารถทํ า โดยรวบรวมป ญ หา/
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกําหนดใหประธานหลักสูตรและคณาจารยผูสอนนําไปปรับปรุงและ
รายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแตละสาขา
2) การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือคณาจารยผูสอน
3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
1) นักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม
2) ผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี
ทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ั ฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบณ
2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
ก1. กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2500102
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ในสังคมเมืองและสังคมชนบท วัฒนธรรมประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทางขจัดปญหา
สังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจ
 ญาไทย ตลอดถึงวิสัยทัศนดานสังคม
พอเพียง ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น วรรณกรรมทองถิ่น ภูมิปญ
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คนไทยพึงประสงค
General characteristic, transition and evolution of Thai society in urban and local,
social problems and resolutions by Royal Projects, sufficient economy, local wisdom, local
literature, Thai wisdom, and desired socio-economic, politics and administrative visions.
2500103

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
วิวัฒนาการของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม
วัฒนธรรมของประเทศในสังคมโลกและของประเทศไทย การปกครองแบบประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน เพื่อปรับตัวเขากับการจัดระเบียบโลก ความขัดแยงในสังคมโลก ทันโลกทัน
เหตุการณในยุคโลกาภิวัตน ทําใหเกิดวิสัยทัศนในการอาศัยอยูรวมกันในสังคมโลกอยางสันติสุข
Evolution of politics, administration, economic system, and socio-cultural
system in Thailand and the globe, democracy and human rights for world order organizing, global
conflicts, modern world topics in globalization for world peace.

2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาและความ
ยั่งยืน ประเภท และการกระจายของระบบนิเวศโลกและไทย การกระจายและการเพิ่มจํานวน
มนุษย การกระทําของมนุษยที่มีผลกระทบตอภูมิอากาศ บรรยากาศ น้ํา ดิน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สัตวปา และปาไม การจัดการมลพิษ การเสนอแนะแนวทางออก ปญหาสิ่งแวดลอม
เพื่อนําไปสูสังคมโลกที่ยั่งยืน
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Relationship of environment and human, environment and sustainable
development, classification and diversity of Thai and global ecology, diversity and increasing
numbers of population, an impact of human activities to climate, atmosphere, water, soil,
biological diversity, wild life and forest, pollution management, offered resolutions for
sustainable global society in environmental problem.
2500105

มนุษยกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Man and Laws
กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เปนตน
วากฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง กฎหมายลิขสิทธิ์ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยบุคคล ละเมิด ครอบครัวและมรดก พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พระราชบั ญ ญั ติ ชื่ อ บุ ค คล พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต อ
พระราชบัญญัติอาวุธปน พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
และสิทธิหนาที่ของผูเสียหายและผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนตน
Common law people should know and need in everyday life, i.e. Constitutional
Law, Electoral Act, Copyright law, Private and Commercial Law dealing with individual,
violation, family and heritage, Act, Personal name Act, National Education Act, Infectious
Diseases Act, Guns Act, Traffics Act, Cheques Offences Civil Registration Act, rights and duties
of victim and defendant due to the Criminal Procedure Code etc.
2500106

อินโดจีนศึกษา
3(3-0-6)
Indo-Chinese Study
ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชาในดานประวัติความเปนมา สภาพภูมศิ าสตร
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง โดยสังเขป เลือกใชขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับอินโดจีนใน
หนวยงานตางๆ เพื่อวิเคราะหและเชื่อมโยงความรูในภูมภิ าค
Vietnam, Loa, and Cambodia on brief geography, Economy, society, culture and
politics, select and use of Indo-China information from various sources in the region to analyze
and link knowledge in the area.
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ก.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
1500104
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truths of Life
ความหมายของชีวิต เปาหมายของชีวิต ศาสนาเปรียบเทียบ การนําหลัก
ศาสนธรรมไปประยุกตใชแกปญหาชีวิต และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักความจริง
เพื่อความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมแหงสันติภาพ
Definition of life, goal of life, comparative religion , application of religious
principles in problem solving, moral and ethic development on the principle of truths for
happiness and peace society in human’ s life.
1500110

พุทธศาสน
3(3-0-6)
Buddhism
พุท ธประวัต ิเ ชิง วิเ คราะหตั ้ง แตป ระสูต ิ ตรัส รู  ปริน ิพ พาน การเผยแพรห ลัก
พุท ธธรรม ความสํา คัญ ของพุท ธศาสนา การฝก ปฏิบัต ิต ามหลัก พุท ธธรรมเพื่อ แกป ญ หาชีว ิต
หลักคําสอนที่สําคัญของพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ
Analytical biography of Lord Buddha from birth, enlightenment and nirvana;
propagation and essence of Buddhism, practice principles of Buddhism for daily life affairs,
constitution of Buddhism on living for self, society and national development.
1630101

การสืบคนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงบริการ
สารสนเทศ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะการใช การเรียนรู การศึกษาคนควาและการสืบคนจาก
แหลงสารสนเทศ โดยใชเครื่องมือชวยในการสืบคน นําเสนอผลงานจากการสืบคนในรูปแบบตาง
ๆ การเขียนอางอิง และบรรณานุกรมในรายงาน
Definition and importance of information, information resources and services,
knowledge, understanding, learning and searching skills from information retrieval with tools,
different types of presentation of information, writing reference and bibliography in report
writing.
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2000102

สุนทรียภาพของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร เชิงการคิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางการเคลื่อนไหว สูท ัศนศิลป ศิลปะดนตรี
และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา จาก (1) ระดับการรําลึก (2) ผานขั้นตอน
ความคุนเคย และ (3) นําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ
Classification in contrast aspects of beauty, a limited scope of meaning of
thinking and behavioral aesthetics, the importance of perception and background of
viewing, audiology and kinetics to visual art, music and performance through value of
learning from (1) level of recalling (2) process of familiarity through to (3) appreciation for
experiences of aesthetic appreciation.
2500101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย แ ละสาเหตุ ป จ จั ย แห ง พฤติ ก รรม หลั ก การ ทฤษฎี แ ละ
กระบวนการพัฒนาดานพฤติกรรม ปญญาและจิตใจแนวคิดและแนวทางในการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับผูอื่น ครูกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศิลปะในการตั้งคําถาม การแสวงหาเพื่อเจริญ
ปญญา การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข
Human behavior and behavioral motivation, principles, theories and process of
behavioral development, intellectual and spiritual aspects, concepts and approaches in good
human relationship building, instructors and behavioral changes, art of interrogation, intellectual
and self development, interpersonal in a work place and peaceful collaboration.
3560101

หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
Principle of Management and Administration
แนวคิ ด และหลักการจัด การ ทฤษฎีการจัดการสมัย ใหม แนวคิด เกี่ ยวกั บ การ
จัดการองคการ หนาที่ในการจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการการเงินและ
งบประมาณ การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี การจัดการคุณภาพและบริการ บทบาทของ
ผูบริหารและภาวะผูนําประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมดานการบริหารจัดการ
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Concepts and management principles, modern management theory, ideals on organization management, functions in management, human resource
management, financial and budget management, information and technology management and technology, quality and services management, administrative role and leadership, interesting trends
in management and administration.

ก. 3 กลุมวิชาภาษา บังคับเรียน 9 หนวยกิต
1500101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒ นาทัก ษะการใชภ าษาไทย ดา นการฟง การพูด การอา นและการเขีย น
การสรุป การตีค วาม การขยายความ และการนํา เสนอผลการคน ควา ทางวิช าการ เอกสารที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
Develop for Thai language skills in listening, speaking, reading and writing,
making conclusion, interpretation, explanation and presentation of academic research
results and daily life document emphasizing on the integration of language skills process.
1500102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอและ
การสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การให
ข อ มู ล และคํ า แนะนํ า การสนทนา การแสดงความรู สึ ก การอ า นและการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ
ความหมายและการติดตอ เชน การอานประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใชในชีวิตประจําวัน การสืบคน
และการใชพจนานุกรม การกรอกแบบฟอรมและการเขียนขอความงาย ๆ
Develop for English language skills in listening, speaking, reading and writing
for situational communication ; i.e. greeting, departing, introducing one self and others,
informing, advising, conversing, expressing feeling, practice reading, and writing for
conveying meaning and communicating ; i.e. reading everyday life notices, advertisements,
and labels, searching for information and dictionary using, form-filling and guided-paragraph
writing.

1500103

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills

3(3-0-6)
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พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟง การพูด เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น
ในเรื่อง ตางๆ เชน ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ขาว ปญหาสังคม ใหมีทักษะในการอานโดยใช
เทคนิคการอานขั้นสูงขึ้น เชน การอานเพื่อหาหัวขอเรื่อง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและ
รายละเอียดใหสามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความที่อาน
Develop learners’ skills in listening and speaking for informing and
opinion expressing in varieties of topics ; i.e. culture, hobby, sport, news, and social problem,
practice advanced reading technique for topic, main idea and detail of passages and
practice report writing by making conclusion from reading.
กลุมวิชาภาษาเลือก
1500105

ภาษาจีนเบื้องตน
Chinese for Beginners
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาจีนมากอนฝกทักษะทั้งสี่ อยางบูรณาการสําหรับ
ทักษะการฟง และพูด ผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
การ
ทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ การขอโทษ การอธิบายความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
เปนตน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอาน
เนื้อหาขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได
This course is for beginners of Chinese language, practice integrated four-language
skills; listening, speaking, reading and writing, practice daily life language conversation; i.e.
greeting, introducing, expressing gratitude, apologizing, explaining the importance of local
tourist attractions, practice writing skill in dictation and simple sentences, practice reading
short passages and answer the questions.
1500106

ภาษาญีป่ ุนเบือ้ งตน
3(3-0-6)
Japanese for Beginners
สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ ไ ม มี พื้ น ฐานความรู ภ าษาญี่ ปุ น มาก อ น ฝ ก ทั ก ษะทั้ ง สี่ อ ย า ง
บูรณาการศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก
การทักทาย การแนะนําตน การบอกสถานที่ การซื้อของ การอธิบายความสําคัญของแหลง
ทองเที่ยวในทองถิ่น เปนตน ฝกการอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียน
ประโยคงายๆ ได
This course is for beginners of Japanese language, practice integrated fourlanguage skills: listening, speaking, reading and writing, study grammar and basic sentence
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patterns emphasizing on daily life language conversation; i.e. greeting, introducing, informing
about places, buying things, expressing gratitude, apologizing, explaining the importance of
local tourist attractions, practice reading short passages and answer the questions, practice
writing simple sentences.
1500107

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Vietnamese for Beginners
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาเวียดนามมากอนควรฝกทักษะทั้งสี่อยาง
บูรณาการศึกษารูปประโยคและไวยากรณ การแนะนําตน การบอกสถานที่ การซื้อของ การอธิบาย
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยวในทองถิน่ เปนตน การอาน ฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรุป
และตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได
This course is for beginners of vietnamese language, practice integrated-four
language skills : listening, speaking, reading and writing, study basic grammar and sentence
patterns emphasizing daily life language conversation; i.e. greeting, introducing, telling
direction, buying things, expressing gratitude, apologizing, explaining the importance of local
tourist attractions, practice, practice reading short passages and answer the questions, practice
writing simple sentences.
1500108

ภาษาเขมรเบื้องตน
3(3-0-6)
Cambodian for Beginners
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาเขมรมากอน
ฝกทักษะทั้งสี่อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝกบท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกสถานที่ การซื้อของ
การอธิ บายความสํา คัญ ของแหล ง ทอ งเที่ ย วในทองถิ่น เปน ตน การอ าน ฝก อ า นขอความสั้น ๆ
สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได
This course is for beginners of Cambodian language, practice integrated-four
language skills : listening, speaking, reading and writing, study grammar and sentence patterns
emphasizing practice daily life language conversation; i.e. greeting, introducing, telling
direction, buying things, expressing gratitude, apologizing, explaining the importance of local
tourist attractions, , practice reading short passages, making conclusion and answer the
questions, practice writing simple sentences.
1500109
ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Lao for Beginners
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สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาลาวมากอน
ฝกทักษะทั้งสี่ อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝก
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกสถานที่ การซื้อของ
การอธิ บ ายความสํ า คั ญ ของแหล ง ท อ งเที่ ย วในท อ งถิ่ น เป น ต น การอ า นฝ ก อ า นข อ ความสั้ น ๆ
สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได
This course is for beginners of Lao language, practice integrated-four
language skills : listening, speaking, reading and writing, study grammar and sentence patterns
emphasizing practice daily life language conversation; i.e. greeting, introducing, telling
direction, buying things, expressing gratitude, apologizing, explaining the importance of local
tourist attractions, , practice reading short passages, making conclusion and answer the
questions, practice writing simple sentences.
1500111

การฟงและพูดภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์
3(2-2-5)
Effectiveness in Thai Listening and Speaking
ความมุงหมายของการพูด หลักการพูด การสรางบุคลิกภาพในการพูด มารยาทใน
การพูด การใชเสียง กิริยาทาทาง การสรางความมั่นใจในการพูด การใชภาษาและกลวิธีการพูด
การเตรี ย มการพู ด การประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง การพู ด ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด ใน
สถานการณตางๆ ฝกการฟงแลวสรุปใจความสําคัญ ฝกฟงเรื่องราวจากที่ตางๆ แลวสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจดวยการพูดไดอยางสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย เนนการฝกปฏิบัติทั้งในชั่วโมงเรียนและ
นอกชั้นเรียน
Purposes and principles of speech making, personality and manner in speaking,
including tone using, gesturing, and creating self-confidence, language use and strategies in
speaking, preparing, evaluating and improving for speech making, practice listening and
speaking in various situations, practice listening from various sources for main idea, making
conclusion and communicate with others by effective purpose speaking emphasizing in class
and out of class practice.

1500112

การอานและการเขียนภาษาไทย
Thai Reading and Writing in Thai

3(2-2-5)
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หลักการอานและการเขียนในระดับอักขรวิธีและขอความ การอานและการเขียน
ยอหนา การเขียนบทความและการเขียนแสดงทัศนะตางๆ เนนการฝกปฏิบัติ
Principles of reading and writing in orthography and statement level, reading and
writing paragraphs, passages and various attitudes expression writing.
1500113

การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
Thai Speaking and Writing Skill for Presentations
หลั ก การพู ด และการเขี ย นภาษาไทยเพื่ อ การนํ า เสนอที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช
กรณีศึกษาเปนตัวอยางในการวิเคราะห วิจารณ และการนําไปสูการปฏิบัติจริง เนนการฝกปฏิบัติ
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
Principles of Thai speaking and writing for effective presentation, practice
analyzing and criticizing from a case study leading to real practice, focus on practice in and out of
classroom.

1500114

การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
English Speaking and Writing for Presentations
หลัก การพู ด และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การนํา เสนอที่มี ป ระสิท ธิภ าพ ใช
กรณีศึกษาเปนตัวอยางในการวิเคราะห วิจารณ และการนําไปสูการปฏิบัติจริง เนนการฝกปฏิบัติ
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
Principles of English speaking and writing for effective presentation, practice
analyzing and criticizing from a case study leading to real practice, focus on practice in and out of
classroom.
ก.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บังคับเรียน 6 หนวยกิต

4000106

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูล
และขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสนและการ
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process of human being, creative thinking, analyzing
data, news and information, logics and reasoning, decision making process, linear determination
and application of these matters in solving daily life problems.
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4000107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology in Contemporary Living
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพล
และผลกระทบตอชีวิตและสังคม ปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การใชคอมพิวเตอร
และการจัดการแฟมขอมูล การใชคอมพิวเตอรเพื่องานประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางทําการ
เพื่องานวิเคราะหตัวเลขและสถิติอยางงาย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสรางเอกสารนําเสนอผลงาน
การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูล สําหรับ
การศึกษาคนควา การแสวงหาความรู การดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
เคารพสิทธิทางปญญา จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม
สวนรวม
Influence and impact of basic knowledge of computer system and information
technology on life and society, use of information technology; i.e. using computers and data file
managing, computer for word processing, spread sheet for analyzing numbers and simple statistic,
presentation, computer networking, effective daily life living using internet for information
retrieving, studying and knowledge searching, intellectual patents awareness, ethics and
responsibility for society in using information technology.
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเลือก
4000105

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Science in Quality Living
กระบวนการแสวงหาความรูท างวิทยาศาสตร ความกาวหนาและผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมนุษย สิ่งแวดลอม สังคม การเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
การใชพลังงานและอนุรกั ษพลังงาน การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันอยาง ถูกตอง การคุมครอง
ผูบริโภค อาหาร ยาและสุขภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
Process of scientific acknowledgement, impacts of scientific and technology
development on human, environment, society, politics, economy and culture, energy consumption
and conservation, accurate chemical use in daily life, consumer protection, food, medicines and
health, suitable physical rehabilitation.
4000108

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Information Technology in Profession

3(2-2-5)
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน การแสวงหาความรู การสืบคนขอมูล การใชขอมูลและขาวสารในสังคมสารสนเทศ
ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสําหรับงานสํานักงาน การจัดเก็บขอมูลและฐานขอมูล การเชื่อมโยง
และนําเสนอขอมูลดวยระบบอินเทอรเน็ต
Computer and information technology in professional development, in daily life
activities, in knowledge and information retrieval, information and news in information society,
practice using information technology; i.e. installing computer hardware and software, operating
system, office program, data storing and database, networking and presenting information through
internet
4000109

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
3(2-2-5)
Appropriate Technology in Contemporary Living
ความสําคัญของเทคโนโลยี กระบวนการและการพัฒนาเทคโนโลยีตามลักษณะ
งานเชน การเลือกสรรเทคโนโลยี การปรับใชเทคโนโลยี การประดิษฐเทคโนโลยี โดยนําความรู
ทางเทคโนโลยีมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาสากล
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน การเปลี่ยน
รูปของพลังงานและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐตาง ๆ
Importance of technology, process and on-demand technological development;
i.e. selecting, applying and inventing technology in accordance to technological knowledge
application in quality of life improvement, local and universal wisdom study, energy saving
technology, alternative energy production technology, energy transforming technology and other
inventions.

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 133 หนวยกิต
ข.1 วิชาเนื้อหา
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4011305

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวั ด ความแม น ยํ าและความเที่ ย งตรงในการวั ด หน ว ย ปริ ม าณสเกลาร แ ละ
เวคเตอร ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงเสียดทาน โมเมนต
และสมดุลตอการหมุน โมเมนตัม งาน กําลัง พลังงานกล กฎการอนุ รัก ษของพลั งงานและ
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก การเคลื่อนที่เปนวงกลม
Physical quantity measurement, accuracy and precision in measurement, units,
scalar and vector quantities, position vector and motion of the object, Newton's law of motion,
frictional force, moment and rotational equilibrium, momentum, work, power, mechanical
energy, conservation of energy and momentum, simple harmonic motion, circular motion.
4011601

ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory 1
การใชเครื่องมือวัดระยะทางโดยไมโครมิเตอร เวอรเนียคารลิปเปอร การใชตาชั่ง
สปริง การเคลื่อนที่ในแนวระดับ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่แบบซ้ํารอยเดิม การเคลื่อนที่
แบบวงกลม การชนกันในหนึ่งมิติ คลื่นในเสนเชือกการหาอัตราเร็วของเสียง
Experiment on distance measurement meter, focus on micrometer, vernier
caliper, spring balance, reatilinear motion, vertical motion, Newton's law of motion, moment and
rotational equilibrium, work and mechanical energy, simple harmonic motion, circular motion.
4011306

ฟสิกส 2
3(3-0-6)
Physics 2
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา
กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของรอเรนซ สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา สารแมเหล็ก การแกวงกวัดของสนามไฟฟา แสงเชิง
เรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
Electric charge, Coulomb's law, electric field, Gauss's low, electric potential
capacitance, electric current, Ohm's law, Kirchhoff 's law Lorentz force, electric field due to
current, electromagnetic induction, magnetic substance, electromagnetic oscillation, geometric
optics, electromagnetic spectrum.
4011602

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 2
Physics Laboratory 2

1(0-3-1)
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ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ า โดยเน น แกลแวนอมิ เ ตอร
แอมมิเตอร โวลทมิเตอร อนาล็อคมัลติมิเตอร ดิจิตอลมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป กฎของโอหม
กฎของเคิรชฮอฟฟ วงจรวีทสโตน บริดจ ตาชั่งกระแส แทนเจนทแกลแวนอมิเตอร การดัดแปลง
แกลแวนอมิเตอรเปนแอมมิเตอร โวลตมิเตอร หมอแปลงไฟฟา สนามแมเหล็กเหนี่ยวนํา
Practice on electrical measuring instruments, focus on galvanometer, ammeter,
voltmeter, analog multimeter, digital multimeter, oscilloscope, Ohm's law, Kirchhoff's law,
Wheatstone bridge, current balance, tangent galvanometer, modification of galvanometer ot DC
ammeter and DC voltmeter, transformer, induced magnetic field.
4021105

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน สมบัติตางๆ
ของแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) และจลนพลศาสตร
(Kinetics)
Stoichiometry, atomic structure, the periodic table, basic chemical bonds, gases,
lolids, liquids, solutions, chemical thermodynamics and chemical kinetics.
4021106

ปฏิบตั ิการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี
การจัดสารเคมี เกรดของสารและการใชสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการ
ใชเครื่องมือพื้นฐานใหถูกตอง เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ศึกษาสมบัติของธาตุ กฎของ
แกส อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร
Experiment on basic techniques and general rules for chemistry laboratory
grouping, grading and using of chemicals de, laboratory safety, basic instruments techniques,
solutions preparation techniques, elements properties, gas laws, thermodynamics and kinetics.

4022102

เคมี 2
Chemistry 2

3(3-0-6)
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สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย
เบื้องตน เคมีนิวเคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม
Chemical equilibriums, ionic equilibrium, acids, bases, buffers,
electrochemistry, introduction to organic chemistry, introduction to nuclear chemistry and
environmental chemistry.
4022103

ปฏิบตั ิการเคมี 2
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี pH คาคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส
ปฏิกิริยาและเบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบือ้ งตน โดยเนนการการหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การ
ตกผลึก ความแตกตางระหวางสารอินทรียกับสารอนินทรีย การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
Experimental on Chemical equilibrium, pH, acid-base dissociation constants,
basic organic chemistry : emphasizing on determination of melting point and boiling point,
crystallizations, difference between organic and inorganic, dissolved oxygen (DO).
4031101

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
หลั ก ชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐาน สารประกอบทางเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต สมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การจําแนกประเภท
ของสิ่งมีชีวิต
Fundamental principles on biology, basic chemical compounds in organism,
properties of organism, evolution cell and tissue, growth and reproduction, classification of
organism.
4031103

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1(0-3-1)
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอกิ วิตามิน
การใชกลองจุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต
และการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต
Experiment on carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, vitamin, microscope,
cell, cell division, tissue, reproduction, growth and classification.
4031102

ชีววิทยา 2

3(3-0-6)
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Biology 2
เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ
ระดั บ เซลล การขนส ง และการคายน้ํ า สมดุ ล ภายในเซลล การทํ า งานของระบบต า งๆ
พันธุศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
Metabolism, substance exchange, enzyme, photosynthesis, cell respiration,
transportation and transpiration, cell balancing, human body system, genetics, behavior and
adaptation, organism and environment, natural resource and environmental management.
4031104

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
1(0-3-1)
Biological Laboratory 2
ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการแลกเปลี่ ย นสาร เช น การแพร ออสโมซี ส เอนไซม การ
สังเคราะหดวยแสง การหายใจ การขนสง การคายน้ํา การทํางานของระบบตางๆ เชน ระบบ
กล า มเนื้ อ ระบบหมุ น เวี ย นเลือ ด ระบบประสาท ฮอร โ มนสั ตว ฮอร โ มนพื ช พั น ธุ ศ าสตร
พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
Experiment on principles of diffusion, osmosis, enzyme, photosynthesis,
respiration, transportation, transpiration, muscle system, blood circulation, nervous system,
animal hormone, plant hormone, genetics, animal behavior, adaptation, ecology, natural resource
and environmental management.
4033601

เทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-5)
Biotechnology
ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพ ประโยชนของ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ในด า นต า งๆ เช น ด า นการเกษตร ด า นอุ ต สาหกรรม ด า นอาหาร ด า น
การแพทย และด า นสิ่ ง แวดล อ ม โดยอาศั ย เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเซลล การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
เทคโนโลยีการหมัก และพันธุวิศวกรรม ผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพตอมนุษย สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดลอม การควบคุมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Denotation, important and scopes of biotechnology, biotechnology useful on
disciples fields such as agricultural, industry, food, medical science and ecology including cell
culture, tissue culture, fermentation technology and genetic engineering, product of
biotechnology, ecology; consumer safety , control of biotechnology.
4042101

ดาราศาสตรและอวกาศ

2(1-2-3)
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Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการ ลักษณะบางประการของวัตถุทองฟา
ระบบพิกัดทางดาราศาสตร ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร ศึกษา
ลักษณะและปรากฏการณตางๆ ของวัตถุในทองฟา เริ่มตั้งแตวัตถุทองฟาที่อยูใกลที่สุดไปยังจุดที่
กวางไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ ยานอวกาศกับความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน
Nature and properties of light, terrestrial objects, astronomical coordination,
terrestrial sphere, solar system, astronomical instruments, terrestrial phenomenon, spaceship
astronomy progress.
4052101

ธรณีวิทยา
2(1-2-3)
Geology
ความหมาย และขอบเขตของธรณีวิทยา รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหวโครงสราง
สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคมี การแยกหมูแร
การแพรกระจายและการใชประโยชนจากแร คุณสมบัติและลักษณะของหินตางๆ บนผิวโลก
วัฏจักรการเกิด การแพรกระจาย และประโยชนของหินแตละชนิด เชื้อเพลิงธรรมชาติ ยุคประวัติ
ทางธรณีวิทยาโดยสังเขป
Meaning and scope of geology, structure, composition and movement of earth
crust plate tectonic theory, physical and chemical properties of minerals, classification of
minerals, profile and utilization of minerals, properties and characteristic of rocks, rocks cycle,
profile and usage of rocks, natural fuel, geologic time.
4052301

อุตุนิยมวิทยา
2(1-2-3)
Meteorology
ความหมายของบรรยากาศของโลก องค ป ระกอบและสมบั ติ ข องบรรยากาศ
สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การพยากรณอากาศ
การศึกษาอิทธิพลของภูมิอากาศทองถิ่นของโลก
Definition of atmosphere, composition and properties of the atmosphere,
structure of the atmosphere, cause and effect of climate change, warming the atmosphere, basic
meteorology, weather forecast, study on regional and global climate influence.

4061101

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม

3(2-2-5)
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Introduction to Environmental Science
ความหมาย ขอบเขต และภาพรวมของสิ่งแวดลอมดานกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ
ภูมิศาสตร โดยเนนกระบวนการทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธทั้งในชั้นบรรยากาศ ทะเล และ
ภาคพื้ น ดิ น รวมทั้ ง ประเด็ น ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มในป จ จุ บั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ผลกระทบอั น
เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมต า งๆ ของมนุ ษ ย เช น ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การใช พ ลั ง งาน โลกร อ น มลพิ ษ
สิ่งแวดลอม การจัดการขยะ ผลกระทบจากการตัดไมทําลายปาตอความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมอื่นๆ
Meaning, scope and perspective of environment with physical, chemical,
biological and geography. To emphasize the natural process and interaction with
atmosphere, hydrosphere and lithosphere, including the present environmental problems,
especially, the human activities impact e.g. energy usability, global warming, environmental
pollution, waste management, deforesting impact on biodiversity, and other changes of
environment.
4091604

คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics for Science 1
ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธ บทประยุกตของอนุพันธ อนุพันธยอย
อินทิกรัล อินทิกรัลของฟงกชันชนิดตางๆ อินทิกรัลจํากัดเขตและไมจํากัดเขต
Limit of function, continuous function, derivative, derivative application,
partial derivative, integral of functions, boundary and non-boundary integral.

4091605

คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics for Science 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4091604 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
เทคนิคการอินทิเกรต อินทิเกรตหลายชั้น สมการอนุพันธอันดับ 1 และอันดับ n
สมการอนุพันธยอย เทคนิคการแกสมการอนุพันธ การแปลงลาปลาซ และทฤษฎีกลุม
Prerequisite : 4091604 Mathematics for Science 1
Integral techniques, multiple integral, first and nth order differential equation,
partial differential equation, technique for solving differential equation, Laplace transform and
group theory.
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4003901

วิธีวิจัยวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
Research in Science
แนวคิด และวิธีการวิจัย ทางวิท ยาศาสตร ระเบี ย บวิธีก ารทํางานวิ จั ย และแก ไ ข
ปญหาทางวิทยาศาสตร สงเสริมการทําวิจัย พัฒนาองคความรูใหสอดคลองกับบริบทชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางมีจิตวิทยาศาสตรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทดลองคนควาและสังเกตการณ
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย หลักสถิติ หลักการเขียนโครงรางการวิจัย รายงานการวิจัย รายงานการวิจัย
และบทความงานวิจัยและแนวทางในการนําเสนอผลงานวิจัย
Concept and methodology of scientific research, problem solving through
scientific method, development of scientific knowledge base on local context and wisdom,
scientific research steps, statistics, research proposal and report writing, research article and
presentation.

4003903

สัมมนาวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
Seminar in Science
การค น คว า งานวิ จั ย และความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ใ หม ๆ จากวารสาร ตํ า รา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนําผลการคนความาอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
Retrieval on contemporary scientific research and articles from science journals,
text books and information technology for classroom discussion.
4123608

โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2(1-2-3)
Programming Application for Science and Mathematics
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดยเนนอันดับและอนุกรม
การจั ด หมู การจั ด ลํ า ดั บ ความน า จะเป น ทฤษฎี บ ททวิ น าม ฟ ง ก ชั่ น การแก ส มการ เวคเตอร
ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้องตน
Application programs for science and mathematics, focus on order and series,
probability, binomial, function, solution, vector, velocity, acceleration, analytical geometry and
introduction to calculus.
1551612

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
English for Science
พัฒนาทักษะการอานขอความ การเขียนอางอิง และบรรณานุกรม จากทรัพยากร
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษทางดานวิทยาศาสตร เพื่อใหสามารถเขียนผลงานในรูปแบบ ผลงานทาง
วิชาการทางดานวิทยาศาสตร เชน รายงาน บทความ บทคัดยอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Practical of article reading, reference and bibliography writing from English
science information sources in order to be able to do the academic writings, such as reports,
articles, abstracts, etc., efficiently.
บังคับเรียน 27 หนวยกิต
4012302
ฟสิกสของคลืน่
3(2-2-5)
Physics of Wave
วิชาที่ตองเรียนมา : 4011306 ฟสิกส 2
กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเกี่ยวกับชนิด และการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่
เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ พลังงานและโมเมนตัมของ
คลื่น การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณดอปเปลอร การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น
โพลาไรซของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับสสาร ประโยชนและการประยุกตคลื่น
แมเหล็กไฟฟา
Prerequisite : 4011306 Physics 2
Basic concepts of wave, propagation of wave in mediums, differential equation
of wave motion and solution, energy and momentum of wave, superposition of wave, Doppler's
effect, interference, diffraction, polarization, electromagnetic interaction with matter, application
of electromagnetic radiation
4012401

ฟสิกสแผนใหม
3(2-2-5)
Modern Physics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011306 ฟสิกส 2
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผรังสีของวัตถุดํา คุณสมบัติคูของคลื่นและอนุภาค
หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ เลเซอร
กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี
และอนุภาคมูลฐาน
Prerequisite : 4011306 Physics 2
Special relativistic theory, black body radiation, photoelectric effect, dual
properties of wave and particle, Heisenberg's uncertainly principle, atomic theory, atomic
spectrum, X-rays, laser nuclear structure, radioactivity, nuclear reaction and elementary particles.
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4013302

แมเหล็กไฟฟา
3(2-2-5)
Electromagnetism
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011306 ฟสิกส 2
พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟา และอันตรกิริยาแมเหล็ก สนามไฟฟา สนามไฟฟาสถิต
สนามไฟฟาในตัวนําและไดอิเล็กตริก สนามแมเหล็ก กฎของบิโอสวาตท กฎของแอมแปร กฎ
ของฟาราเดยและกฎของเลนซ สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรคาตามเวลา ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ของแมกซเวลลการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา สมบัติทางแมเหล็กของสสาร ไฟฟากระแสสลับ วงจรซึ่ง
ประกอบดวย R, L และ C
Prerequisite : 4011306 Physics 2
Fundamental of electric and magnetic interaction, static electric field, electric
field in conductor and dielectric, static magnetic field, Biot - Savart law, Ampere's law, Faraday
induction law, Lenz's law, time-varying electromagnetic field, electromagnetic field theory,
electromagnetic radiation, magnetic property of substance, R-L-C in AC circuit.
4022201

เคมีอนินทรีย 1
3(2-2-5)
Inorganic Chemistry 1
การเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอรนฮาเบอร พลังงานแลตทิซและผลึกของ
สารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต รูปรางโมเลกุล สมบัติและสารประกอบของธาตุใน
หมูตาง ๆ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนํา เคมีของสารอนินทรียในตัวทําละลายที่เปนน้ําและที่
ไมใชน้ํา
Ionic compounds formation, Born-Haber cycle, lattices energy and crystal of
ionic compounds, covalent bond theory, molecular shapes, elements properties and its
compounds, metal, mixed metal, semiconductor, acid–base, and the redox of inorganic substances
in aqueous solution and non-aqueous solution.

4022307

เคมีอินทรีย 1
3(2-2-5)
Organic Chemistry 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย
ไฮบริไดเซซันของคารบอนพันธะใน
สารประกอบอินทรีย การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย
สมบัติทางกายภาพ
การเตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอนด
สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟ งกชั่น ชนิดตางๆ เชน แอลคิลเฮไลด
แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพนั ธ และอะมีน การเกิดพอลิเมอร
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Basic knowledge of organic chemistry, hybridization of carbon, bonding of
organic compounds, classes and nomenclature of organic compounds, stereochemistry, types and
mechanism, physical properties, preparation and reaction of hydrocarbons, aromatic compounds
and organic compounds with functional groups, alkylhalide, alcohol, ether, ketone, carboxylic
acid and its derivative, amine, polymer formations.
4022503

ชีวเคมี 1
3(2-2-5)
Biochemistry 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1
ความสําคัญของบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทําชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์โดยวิธี
ตาง ๆ โดยการตกตะกอน การกรอง โครมาโทกราฟ การเคลื่อนยายสูขั้วไฟฟา การหมุนเหวี่ยง
องคประกอบของเซลลโครงสราง สมบัติทางเคมี หนาที่ทางชีวภาพของโปรตีน เอนไซม
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร
Prerequisite : 4022307 Organic Chemistry 1
Importance of buffers in organism, biomolecules purifying techniques:
emphasizing on precipitation, filtration, chromatography, electrophoresis, centrifugation, cells
structure, carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, nucleic acids, hormones, vitamins and
minerals.
4031301

สัตววิทยา
3(2-3-5)
Zoology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
หรือ : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐาน
วิ ท ยา กายวิภ าค สรี ร วิ ทยา การสื บพัน ธุ การเจริญเติบโต นิ เ วศวิ ท ยาของสั ตว วิวั ฒ นาการ
การรวบรวมและเก็บตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม
Prerequisite : 4031101 Biology 1
: 4031107 Fundamental Biology
Biology of animals, cell, tissue, classification, study for morphology, anatomy,
physiology, reproduction, growth, animal ecology, evolution, specimen collection of animal and
field trips.
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4032201

พฤกษศาสตร
3(2-3-5)
Botany
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
หรือ : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชี ว วิ ท ยาของพื ช เซลล เนื้อเยื่อ สัณ ฐานวิ ท ยา กายวิ ภ าคของพื ช สรีรวิทยา
นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บตั ว อ ย า ง พื ช ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคสนาม
Prerequisite : 4031101 Biology 1
: 4031107 Fundamental Biology
Principles of plant biology including, plant cell and tissue, plant morphology,
plant anatomy, plant physiology, plant evolution, plant collection and field trips.

4032601

จุลชีววิทยา
3(2-3-5)
Microbiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
หรือ : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
บทนํา ประวัติและวิวัฒนาการของจุ ลชีววิทยา การจัด จําแนกลักษณะและการ
จัดแบงหมวดหมูของจุลินทรีย รูปรางและโครงสรางแบคทีเรีย การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย เห็ด รา และยีสต ไวรัส การควบคุมจุลินทรีย จุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร จุลินท
รียที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม โรคติดตอและภูมิตานทาน
Prerequisite : 4031101 Biology 1
: 4031107 Fundamental Biology
Introduction to microbiology, microbial historical background and
evolution , taxonomy of microorganisms, morphology and structure of bacteria,
reproduction and growth of bacteria, fungi, virus, control of microorganisms, food
microorganisms, environmental microorganisms, contagious diseases and immunology.
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เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
4013301

กลศาสตร
3(3-0-6)
Mechanics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011305 ฟสิกส 1
สมการการเคลื่อ นที่ของนิ ว ตัน การเคลื่อ นที่แบบฮารมอนิ กส แรงศู น ยกลาง
พลวัตของระบบอนุภาค แรงดึงดูดระหวางมวล สนามโนมถวง กลศาสตรของไหล การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง พลวัตของไจโรสโคปและกลศาสตรแบบลากรานจ
Prerequisite : 4011305 Physics 1
Newtonian equation of motion, harmonic motion, centripetal force, dynamic of
particle system, mass interaction, gravitational field, ragid body motion, gyroscope dynamics and
Lagrangian mechanics.
4003201

การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Construction of Science Materials
หลักการออกแบบอุปกรณเพื่อการสอน การทดลอง การสาธิต การผลิตอุปกรณ
ทดแทน การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณโสตทัศนศึกษา เชน การทําสไลดเพื่อใช
กับกลองจุลทรรศน การเก็บและรักษาตัวอยางทางชีววิทยา การผลิตอุปกรณอื่นๆ
Importance of teaching aid, concept in teaching aid construction for science
study, activities and exhibitions arrangement, teaching aid construction by local materials audio
visuals and science equipments service.

4013501

อิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2-5)
Electronics 1
ทฤษฎี แ ถบพลั ง งานของตั ว นํ า ฉนวน สารกึ่ ง ตั ว นํ า สมบั ติ ท างฟ สิ ก ส ข อง
สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําไดโอด วงจรกรองกระแสแบบตางๆ กราฟลักษณะสมบัติ คาพารามิเตอร
และคาสําคัญตางๆ ของไดโอดและทรานซิสเตอร วงจรทรานซิสเตอร แบบ CB CE และ CC การ
ไบแอสทรานซิสเตอรแบบตางๆ การศึกษาชนิดและการประยุกตใชงานลิเนียรไอซี ไอซีออปแอมป
งานปฏิ บั ติ ก ารต อ วงจร การวั ด และการทดสอบไดโอด สารกึ่ ง ตั ว นํ า การไบแอสวงจร
ทรานซิสเตอรไอซีแบบตางๆ วงจรออปแอมป วงจรกําเนิดความถี่และวงจรเครื่องขยายสัญญาณ
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Band energy theory of conductor, insulator and semiconductor, physical
properties of semiconductor devices, rectifying diode circuit, filter current circuit, characteristic
curve, parameter of diode, transistor and operational amplifier, transistor circuit, transistor bias,
application of linear integrated circuit, practice on measurement and testing semiconductor
devices, transistor bias, operational amplifier circuit, audio generator circuit, amplifier circuit.
4023703

เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
2(1-3-3)
Chemistry Laboratory Skill Improvement
ความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ประเภทของสารเคมี การเก็ บ และการ
เลือกใชสารเคมี อุปกรณเครื่องแกวและพลาสติก การเตรียมรีเอเจนต การคํานวณในการเตรียม
สารละลาย เทคนิคการทดลองดวยเครื่องมือมูลฐานที่ใชในหองปฏิบัติการเคมี ขั้นตอนในการ
ดําเนินงานในหองปฏิบัติการเคมี
Laboratory safety, classification of chemicals, storage and use of chemicals
glassware and plastic apparatuses, preparation of reagents, calculation in preparation of solutions,
experiment techniques by basic apparatuses used in chemical laboratory and procedure in
chemical laboratory.
4022616

เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
บทนําเกีย่ วกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณ
สัมพันธ และการวิเคราะหขอ มูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้น
พื้นฐานของการวิเคราะหโดยปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับ
การไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และการไทเทรต
แบบสารประกอบเชิงซอน ทั้งในสารละลายน้ําและไมใชน้ํา การวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนักจะ
รวมทั้งการตกตะกอนและการระเหย
Introduction to analytical chemistry, principle of quantitative analysis,
stoichiometric calculations and statistical analysis, theories and applied basic quantitative analysis
of volumetric analysis and weight analysis, volumetric analysis: emphasized on acid – base
titration, precipitation titration, redox titration and complex metric titration all in water and not
water solvents, weight analysis will include precipitation and evaporation.
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4022617

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห
1(0-3-1)
Analytical Chemistry Laboratory
การใชอุปกรณเกีย่ วกับการวัดปริมาตร การวิเคราะหหาปริมาณโดยการวัด
ปริมาตร การไทเทรตสารละลายประเภทตาง ๆ การวิเคราะหหาปริมาณโดยน้ําหนักโดยใชตวั
ตกตะกอนอินทรียและอนินทรีย การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร
This course deals with the using of volumetric apparatus, quantitative analysis
by volumetric measurement, titration of solutions, quantitative analysis by weight using organic
and inorganic precipitator and preparation of buffer solutions.
4024308
เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอางและน้ําหอม
3(2-2-5)
Chemistry of Cosmetics and Perfume
องคประกอบการผลิต ประโยชนและโทษที่เกิดจากเครื่องสําอาง และน้ํามันหอม
ระเหย การวิเคราะหเครื่องสําอาง เครื่องสําอางเกี่ยวกับผม เล็บ หนา ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบูและ
ผลิตภัณฑที่นาสนใจ หลักการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากดอกไม และสวนตางๆ ของตนไม การ
สังเคราะหน้ําหอมและอุตสาหกรรมน้ําหอม
Compositions, the useful and harmful from cosmetics and volatile oil, cosmetics
analysis, hair, nail, face and skin cosmetic, anti odor products, soap and another interesting
products, principle of volatile oil extraction from flower and another parts of tree, characteristic of
volatile oil compositions, synthesis and its industrial functions.
4034201

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture
การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใชอาหารสังเคราะห และ
ฮอรโมนในสภาวะปลอดเชื้อ การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชในการขยายพันธุพืช
ปรับปรุงพันธุพืช การเก็บรักษา
Fundamental principles of plant tissue culture including media preparation,
aseptic technique, plant hormone, plant propagation, crop improvement and in vitro preservation.
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4033103

อนุกรมวิธาน
3(2-3-5)
Taxonomy
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
หรือ : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานในการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑการจําแนกประเภท
ปฏิบัติการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว การสรางไดโคโทมัสคีย (Dichotomous Key)
จากตัวอยางในหองปฏิบัติการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม
Prerequisite : 4031101 Biology 1
: 4031107 Fundamental Biology
Fundamental principle of organism classification, experimental of plant and
animal classification, Dichotomous Key Creation, collection and field trip.
4032401

พันธุศาสตร
3(2-3-5)
Genetics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031102 ชีววิทยา 2
หรือ : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
คาดคะเน ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ จีนและโครโมโซม
การจํ าลองของสารพั น ธุ กรรม จีน เชื่อมโยงและรี คอมบิเ นชั น (Gene
Lingkage
and
Recombination) เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลแอลลีน การควบคุมของจีนเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม พัน ธุศาสตร
ประชากร พันธุวิศวกรรม
Prerequisite : 4031101 Biology 1
: 4031107 Fundamental Biology
Fundamental principles of genetic, hereditary transmission and determination,
probability and statistic test, gene and chromosome, DNA replication, gene linkages and
recombination, sex, sex determination, multiple allele, quality and quantity gene controlling,
genetic variation, gene mutation, chromosome mutation, population genetic, genetic engineering.
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ข.2 กลุมวิชาชีพครู 55 หนวยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
1011101

พื้นฐานปรัชญาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Philosophical Foundations of Education
ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา แนวคิดและมุมมอง
ปรั ช ญาต อ การจั ด การศึ ก ษา หลั ก การและความจํ า เป น ในการใช ป รั ช ญาในการจั ด การศึ ก ษา
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน
และแผนการพัฒนาการศึกษาไทย การบูรณาการและประยุกตหลักปรัชญาและศาสนาในการจัด
การศึกษา แผนการศึกษาและพระราชบั ญญัติการศึ กษา ความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่ มี
ผลกระทบตอการศึกษาและวิชาชีพครู
Definition, objectives and significance of education; principle and perspective
of philosophy on education management; philosophy, idea and theory in education branches;
thought, believe and educational management in and out of country; education management and
administration of Thailand; integration and application of philosophy and religion in education
management; education act and planning; impact and trend of changes on teacher profession and
education.
ความเปนครูมอื อาชีพ
2(1-2-3)
1011102
Professional Teacher
หนาที่และความรับผิดชอบของครู คุณลักษณะครูที่ดี คุณลักษณะของครูไทยที่พึง
ประสงค จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบอาชีพครู การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและ
การสรางคานิยมในอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ สภาวิชาชีพ การสงเสริมและยกระดับวิชาชีพ การ
ประเมินตนเอง และการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําทางวิชาการ
Role and responsibility of teacher; expected vital characteristics of Thai
teacher; moral and etiquette in teacher career; personality development; career etiquette and
social value building; standard in profession; council of profession; career promotion and
shifting; self -evaluation and self development to academic leader.
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1012203

การบริหารจัดการในชั้นเรียน
2(1-2- 3)
Classroom management
ทฤษฎีแ ละหลั ก การบริห ารจัด การ การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น ภาวะผู นํ า ทาง
การศึกษา การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร การติดตอสื่อสารในองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การ
ทํา งานเปน ทีม การคิด อย า งเปน ระบบ การจัดระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ด การ และ
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดทําโครงการทางวิชาการ
การจัดทําโครงการฝกอาชีพ การจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน
Theory and principle of education management; education leadership; learning;
culture in organization; communication in organization; human relationship in organization;
team working; critical thinking; information system management for administration; principle of
teaching and learning activity based on student center scheme; democratic development in the
classroom; techniques in students’ problem behaviour adjustment for research and development in
classroom.
1021205

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักสูตรแบบตางๆ
การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร ตัวชี้วัด
ของหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลัก สู ตร การบริห ารจัด การหลั ก สู ตรสถานศึ ก ษาและการประเมิ น
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร ฝกปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร และสอดคลองตามสภาพปญหาความตองการของ
ผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น
Definition and importance of curriculum; theory on curriculum; types
of
curriculum; curriculum development; curriculum analysis; standard and standard of interval
benchmarking curriculum; curriculum indicators; education institution curriculum management
and evaluation; problems and trends in curriculum development; practicum in education
institution curriculum improvement and development based on curriculum standard and in
accordance to problems and needs of learners, local, and community.
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1023303

การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Design and Development
ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูและการ
พัฒนา รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับกลุม
สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการ
เรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู การใชและการผลิต
สื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจากผลการประเมิน การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและการฝกปฏิบัติจัดการเรียนรู
Theory of learning and instruction; process of learning management; model
of learning and development; model of learning and instruction; design and learning
experiences management based on subject-content groups; learners-centered learning
management; integration of content in content-based subject groups; integration of holistic
learning skills; techniques and learning management; uses and production of learning materials
and innovations; activities supporting learners’ learning; learning measurement and evaluation;
discrimination of learners’ learning levels from learning results; evaluation; design of
instructional plan and practicum in learning management.
1031101

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู เทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสําคัญของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีตอการศึกษา
การพัฒนาและการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน การ
วิ เ คราะห ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช น วั ต กรรมเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ แหล ง การเรี ย นรู แ ละ
เครือขายการเรียนรู การแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การเลือกใช การออกแบบ การสราง
การนําไปใช การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม ฝกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริมเสริม
การเรียนรูที่ดีโดยใหสอดคลองตามกลุมสาระการเรียนรู
Principle, theory , technology and innovation in education that promote
development of quality learning; technology and information; importance of technology and
information to education; development and application of technology and information media in
instruction development; analysis of problems from innovation; use of technology and
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information; learning sources and networking; seeking for variety of learning resources; selecting,
designing, producing, application, evaluation and innovation improvement; practicum in
innovation development to promote good learning matching with content-based subject group.
1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Learning Evaluation
ความหมายของการทดสอบ การวั ด และการประเมิ น ผล บทบาทของการ
ประเมินผลทางการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล นวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประเภทของการ
วัดและประเมินผล การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
จากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การสรางและการใชเครื่องมือ สถิติเบื้องตนในการวัด
และประเมินผล การแปลผลและรายงานผลการประเมิน คุณธรรมของผูประเมิน ระเบียบการ
ประเมินผลของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารการสอบ การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดการเรียนรูและหลักสูตร
ฝกปฏิบัติการสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โดย
เนนแบบทดสอบ วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ และการแปลความหมายของคะแนนจากการ
สอบ
Definition of testing; measurement and evaluation; role of educational
measurement and evaluation; education objectives and evaluation; innovation of measurement
and learning evaluation; principles and techniques in education measurement and evaluation;
types of measurement and evaluation; formative and summative evaluation; authentic evaluation;
portfolio evaluation; performance evaluation; construction and use of evaluation tools; basic
statistics in measurement and evaluation; interpretation and report; ethics of evaluators;
regulations of evaluation in foundation education and evaluation administration; utilization of
evaluation results in learning and curriculum development.
Practicum in construction and utilization of education evaluation tools
emphasizing on test; test analysis and interpretation from test scores.
1043408

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
มโนทั ศ นเ บื้ อ งต น เกี่ย วกั บ การวิจั ย ทฤษฎีก ารวิ จั ย ความหมาย จุ ด ประสงค
ความสําคัญ ประโยชน วิธีแสวงหาความรู ประเภทของการวิจัย รูปแบบการวิจัย ขอบขายของการ
วิจัยทางการศึกษาและการวิจั ยเพื่อพัฒนาการเรียนรู คุณลั กษณะและจรรยาบรรณของนัก วิจั ย
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กระบวนการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาคนควางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สมมติฐานและการตั้งสมมติฐาน
การเลือกประชากรกลุมตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ
เพื่อการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการ
แกปญหา การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติ การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูจนถึงขั้นการเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย
Basic concepts on research; research theory; definition, objective, importance,
and utility of research; knowledge searching methodology; types and models of research; scope
of education research and research and development; characteristic and ethic of researcher;
design and process of research; classroom research; documentary research for learning process
development; literature review; hypothesis and hypothesis writing; population and sample
sampling; research instrument construction and development, data collection, research statistics
and data analysis, writing research report, utilization of research results for problem solving;
utility of research result in learning and instruction.
Practicum in research project proposal, research for learning development,
writing research report and research results presentation.
1051202

จิตวิทยาการเรียนรู
3(2-2-5)
Educational Psychology
จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย ธรรมชาติของผูเรียนอิทธิพล
ตางๆ ที่มีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการ
ทางรางกาย สติปญญา อารมณและความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของ
มนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา การประยุกตความรูไปใชในการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการ
ของบุคคล
ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา เปาหมายการเรียนรู
ทฤษฎีก ารเรี ย นรู แ ละการประยุ ก ต ใ ช การประเมิน ผลการเรีย นรู ใ นชั้น เรี ย น กระบวนการทาง
จิตวิทยาในการสืบคนความรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิด
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
Foundation psychology dealing with human development; nature of learners;
factors affecting human growth and development; theory of development psychology; physical
development; intelligence, emotion and emotional intelligence; personality and social behaviour
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of human from fertilization to old age period; knowledge application to assist and promote
personal development.
Definition and importance of learning; education psychology, goals, learning,
learning theory and application; evaluation of learning in classroom; process of psychology in
knowledge searching; factors influencing learning; surrounding management supporting effective
learning.
1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance psychology and Counseling
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครูแนะแนว การใชกระบวนการแนะแนว การชวยเหลือผูเรียนให
เรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน การสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายของจิตวิทยาการปรึกษา หลักเบื้องตนและ
วิธีการใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ แนวคิดทฤษฎีการใหคําปรึกษา กระบวนการใหคําปรึกษา เทคนิค
และฝกทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตน การใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
และจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา
Definition, significance, philosophy and principle of guidance; kinds of
guidance; administration of guidance in education institution; administration and evaluation of
guidance service; quality and code of ethics of guidance teacher; utilization of guidance
process; assistance to learners in learning and developing on their own capacity; promote of
students’ attitude and interests.
Definition, significance, target of counseling psychology; basic principle and
strategy of counseling; concept and theory of counseling; counseling process; technique and
skill in basic counseling, counseling and assistance to students for better living and code of
ethics for counselor.
1091101

ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3(2-2-5)
Language and Information Technology for Teachers
ธรรมชาติของภาษา ทักษะทางภาษาในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง ในลักษณะตางๆ ฝกทักษะการใช
ภาษาในระดับที่กวางขึ้น และเกี่ยวของกับสาขาวิชาของผูเรียน คอมพิวเตอรเบื้องตนและการใช
คอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมสมรรถภาพความเปนครู ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
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สารสนเทศเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายทางภาษาในรูปแบบตางๆ เชน งานวิจัย เอกสารทาง
วิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
Natural of language ; Thai language skills: listening, speaking, reading and
writing ; language skills in Thai and English for effective communication; practice of language
use in a broader view and in the field of study ; basic computer skills and computer use to
support teachers’ competency ; practicum in computer and ICT use as a tool for meaningful
communication., such as in research, in academic documents supporting teaching, learning and
academic growth.
วิชาชีพครูเลือก (บังคับเลือก 5 หนวยกิต)
1023604

พฤติกรรมการจัดการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Instructional Behavior in Science
วิเคราะหเปาหมาย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดกลุมวิชาวิทยาศาสตร พื้นฐานใน
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร รูป แบบและแนวโน ม ของการจั ด การเรีย นรู ใ นกลุ ม วิ ช า
วิทยาศาสตรเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนรู การเลือกใชสื่อ แหลงเรียนรู และการประเมินผลให
สอดคลองกับเปาหมายและความแตกตางระหวางบุคคล ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม
วิชาวิทยาศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Analysis of goals; learning standards; indicators in foundation science
instruction; model and trend in science instruction plan for learning management; learning
material selection; learning resources and learning evaluation based on objectives and individual
difference of learners; practicum in science learning management activity in basic education.
1024601

ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
2 (1-2-3)
Teaching Skills for Science Teachers
คุ ณ ลั ก ษณะครู วิ ท ยาศาสตร ที่ พึ ง ประสงค และทั ก ษะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ครู
วิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทั้ง 13 ทักษะ กิจกรรมวิทยาศาสตร โครงงานวิทยาศาสตร การจัดคายวิทยาศาสตร การจัด
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร การออกแบบการประเมินผลทางดานวิทยาศาสตร ทักษะที่จําเปน
อื่นๆ การประเมินทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกจัดกิจกรรมโดย
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
Desirable qualities and skills required for science teachers; significance of
skills for science teachers; thirteen process skills in science; scientific activities; project, camp,
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laboratory of science; design for scientific evaluation; other necessary skills; evaluation and
development of skills for science teachers; practicum in managing appropriate scientific process
activity.
วิชาชีพครูเลือก (เลือก 7 หนวยกิต)
1023301

ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Teaching Skills and Techniques in Learning Management
ความหมาย ขอบขา ยและความสําคัญ ของทั ก ษะและเทคนิ คการจัด การเรี ย นรู
ทักษะการนําเขาสูบทเรียน การเราความสนใจ การเสริมแรง การตั้งคําถาม การอธิบาย ยกตัวอยาง
และสรุปบทเรียน การใชสื่อ นิทาน เพลง เกมส ฯลฯ ประกอบการจัดเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู ฝกปฏิบัติการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูในแตละ
วิธีใหเหมาะสมกับกลุมสาระการเรียนรู
Definition, scope and significance of skills and techniques in learning
management; skills in a lesson introduction; motivation; reinforcement, questioning, describing,
exemplifying and summarizing; use of media, tale, music, game etc. in child-center learning
management; techniques in classroom management to enhance learning; practicum in
appropriate learning management techniques for content-based subject.
1023210

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2 (1-2-3)
Local Curriculum Development
ความสําคัญของหลักสูตรทองถิ่น กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
แนวทางการประเมิ น ผลหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น โครงสร า งและขอบข า ยของหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
ศึกษามาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางที่สอดคลองกับทองถิ่น สํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
เพื่อนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและนําเสนอ
องคประกอบของเอกสารหลักสูตร หนวยการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
Significance of local curriculum; process of local curriculum building and
development; concept in local curriculum evaluation; structure and scope of local curriculum;
standard of core curriculum study in accord to local context; survey of learning resources and
local wisdom in order to implement in local curriculum development; practicum in local
curriculum development and propose of components of curriculum documents; unit of
learning, measurement and evaluation in accord to developed local curriculum.
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1023211

การพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2 (1-2-3)
Learning Resources Development and Local Wisdom
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประเภท แนวคิดในการพัฒนาการบริหาร
จัดการและบํารุงรักษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น การเลือกใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นให สอดคลองกั บการจั ดการเรีย นรู การประเมิน แหล งเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ฝก
ปฏิบัติการสํารวจรวบรวม และนํามาใชในการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
Definition, scope significance, type, and concept in administration management
and maintenance of learning resource and local wisdom; selection of learning resource and local
wisdom in consistence to learning management; evaluation of learning resource and local
wisdom; practicum in exploration, collection and application of learning resource and local
wisdom in learning management of each content-based subject.
1023304

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
2 (1-2-3)
Learning Management Model Development
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตางๆ ที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู การเลือก
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับนักเรียน ระดับชั้นเรียน วิเคราะหแนวโนมการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูตลอดจนแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน ฝกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรูและทดลองจัดการจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
Learning management models in accordance to content-based subjects; selection
of appropriate teaching models to learners and grade-level, analysis of trends in learning
management development model and appropriate approach of learning management development
models; practicum in learning management design and implementation of proposed learning
management model.
1024412

การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
2 (1-2-3)
Health Promotion in School
ความหมาย ขอบข า ยและความสํ า คั ญ ของการส ง เสริ ม สุ ข ภาพในโรงเรี ย น
การศึ ก ษาป ญ หาสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห แ ละการกํ า หนดป ญ หา การจั ด ทํ า แผนงานโครงงาน
รูปแบบการจัด กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรีย น การใหบริการสุขภาพ การสอนสุขศึกษา
การจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนและ
การประเมิน ผลงานดา นสุข ภาพในโรงเรียน ฝกปฏิบัติการออกแบบและทดลองใชกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพในโรงเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรมนั้น ๆ
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Definition, scope and significance of health promotion in schools;
health care service; health education; health promotion and surrounding; students’
health promotion and community participation; evaluation of health promotion in
schools; evaluation of health promotion activities.
1024912

การสัมมนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
Seminar on Basic Education Management
จุ ด มุ ง หมาย รู ป แบบ และกระบวนการจั ด สั ม มนา วางแผนการจั ด สั ม มนา
วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ ฝกปฏิบัติ
และฝกทักษะการคิดวิ เคราะหสาเหตุของปญหา การสรุปผลของป ญหาที่เกิ ดขึ้นและแสวงหา
แนวคิดในการแกปญหา โดยใชกระบวนการสัมมนา
Purpose, model and process of seminar operating; seminar operating plan;
analysis of current situation, problem and trends in formal basic education system; practicum
and practice in critical thinking of causes of problems, summary of the problems and solutions for
problem solving with seminar process.

1024903

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
2 (1-2-3)
Activities for Thinking Process Development
ทฤษฎี หลักการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดให
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู การประยุกตใชกระบวนการคิดในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้น
เรียนพัฒนาและออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดสําหรับผูเรียนในแตละระดับชั้นฝกทักษะและ
ปฏิบัติการออกแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการคิดใหเหมาะสมในแตละสาระ
Theories, principles, and models for learning activity management for thinking
development and appropriate to content-based subject strands; application of thinking process in
in-classroom and out-of classroom activities; develop and design activities for thinking of
different grade learners; practicum and practice in activities design for thinking process
development in each grade level; practice of learning activities design for thinking process
development in appropriate to content-based subject.
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1024905

การจัดกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรู
2 (1-2-3)
Activity Management for Content Based Strand
วิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องครู การออกแบบกิ จ กรรมทั้ ง ในและ
นอกชั้นเรียนที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนทั้งทางดานการคิด
การจัดการ การสรางจิตสํานึก และเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร ฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูที่ออกแบบขึ้น
Analysis of expected quality of teacher; design of in-classroom and out-of
classroom activity that correspond to content-based subject learning strands for learners’ quality
development in thinking; management, conscious building in accordance to desirable
characteristics of curriculum, practicum in proposed activity of content-based subject strand.
1024906

การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนรู
2 (1-2-3)
Integrated Curriculum and Learning
รูปแบบ วิธีการและความจําเปนในการบูรณาการหลักสูตร และการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดลองฝกปฏิบัติการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ
การออกแบบหนวยการเรียนรู และการวางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดอยางเหมาะสม
Model, strategy and significant of integrated curriculum and learning
management correspond to basic education curriculum; practicum in integrated curriculum
management; unit of learning design; action plan on appropriate integrated curriculum
management.
1024603

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2 (1-2-3)
Process Skills in Science
ความหมาย ความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ การ
วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากกิจกรรมการเรียนรูการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการประยุกตใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู
และออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
Definition; significance of 13 science process skills; analysis of scientific
process skills from learning activity; design of learning activity for scientific process skills
development; measurement and evaluation of scientific process skills; practicum in application
of scientific process skills in learning management for learning activities and design of activities
to develop scientific process skills.
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1024602

กิจกรรมวิทยาศาสตร
2 (1-2-3)
Activities in Science
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ความสําคัญและลักษณะของกิจกรรมวิทยาศาสตร
การออกแบบกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน กิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาความรู
ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอและ
สืบคนขอมูลที่จําเปนในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการออกแบบและการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร
Nature of science; significance and characteristic of scientific activities;
design of scientific activities for in and out of classroom; activities for thinking process;
knowledge; skill; scientific process and attitude development; utilization of information
technology in presentation and necessary data searching for scientific activities management;
practicum in designing and managing scientific activities.
1032102

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
2 (1-2-3)
Information Technology for Teachers
กระบวนการของระบบสารสนเทศ การใชขอมูล การประมวลผลขอมูล การใช
งานและการใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน ไดแก การใชเว็บ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส การประชุม การสัมมนาผานเว็บ ฝกปฏิบัติสืบคนขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต
ฝกรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ฝกสรางเว็บหรือบล็อกทางวิชาการเปนตน
Process of information system; utilization of data; data processing; utilization of
internet for learning and instruction management focusing on website, e-mail, conference and
seminar on web; practicum in email forwarding; website or weblog building for academic
purpose.
1032502

สื่อการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
Instructional Media
ความหมาย ประเภท ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห เนื้อหา
เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอน ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตการใชและการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน การประเมิน และการหาประสิทธิภาพสื่อ
การเรียนการสอน
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Definition; classification and usefulness of instructional media; content analysis
for instructional media construction; appropriate types of media; construction, use and
development of instructional medias; practicum in instructional media construction, evaluation of
efficient instructional media.
1043601

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียน
2 (1-2-3)
Action Research in Classroom
ความหมายและธรรมชาติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิเคราะหและ
กําหนดปญหาการวิจัย การสรางเครื่องมือหรือนวัตกรรมสําหรับใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน
Definition and nature of action research in classroom; problem analysis and
statement of the research problem; tools and innovation construction for research; data collection,
analysis, writing research report and evaluation of quality of action research in classroom.
1043602

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2 (1-2-3)
Research Data Analysis for Learning Development
แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ลักษณะของขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล การแปล
ความและเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูล
Concepts of research for learning development; characteristic of data;
quantitative and qualitative data analysis; application of statistic package for data analysis; data
interpretation and report writing.
1043114

การตรวจสอบภาคปฏิบตั ิ
2 (1-2-3)
Performance Assessment
ธรรมชาติ แ ละลั ก ษณะของทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน ตั ว บ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
การสร า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด การปฏิ บั ติ ง าน การแปลผลการวั ด เน น การพั ฒ นา แบบวั ด
ภาคปฏิบัติ
Nature and characteristic of skills in performance; indicators in performance;
performance instruments construction and development; performance assessment interpretation
and evaluation focusing on practical development.
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1061101

หลักและระบบการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
Principles Process in Education Administration
ความหมายและความสําคัญของการบริหารการศึกษา แนวคิด ทฤษฏีการบริหาร
กระบวนการการบริหารการศึกษา เทคนิคการบริหาร การพัฒนาองคการ ภาวะผูนําทางการบริหาร
มนุษยสัมพันธ การนิเทศการศึกษา การติดตามและการประเมินผลทางการศึกษา และปญหาและ
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไทย
Definition and importance of education administration; concepts and theories
of education administration; process of education administration; technique, organization
development, leadership in administration; human relationship; education supervision;
monitoring and education evaluation; problems and problems solving related to Thai
education administration.

1011201

สังคมวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Sociology in Educational
ความหมาย ความเป น มา และความสํ า คั ญ ของสั ง คมศาสตร แ ละสั ง คมวิ ท ยา
การศึกษา การวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม คานิยมสังคมไทย
ความเชื่อ การปลูกฝงและการสรางเสริมคานิยมที่พึงประสงค การวิเคราะหสภาพปญหาสังคมไทย
การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ในการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
Definition; background and significance of social science and sociology in
educational; analysis of economy; society; politics; administration; culture; Thai social value;
believe; building and operating desirable social value; analysis of Thai social problems; culture
conservation; life quality development; enhancement for students’ success in education and
future career.
1012201

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Education and Community Development
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของการพัฒนา ความหมายของชุมชน
และลักษณะของชุมชน การวิเคราะหชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน การวาง
แผนพัฒนาชุมชน การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมการพัฒนาชุมชน และการประเมินผลการ
พัฒนาชุมชน
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Definition; background and significance of development; definition and
characteristic of community; community analysis; principles of community development;
education and community development; education management as a center in community
development; community development planning; local wisdom study; activities in community
development and evaluation of community development.
1062201

กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Laws
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ลั ก ษณะของกฎหมาย หลั ก การทั่ ว ไปของ
กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ กฎกระทรวง ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษา
การวิเคราะหกฎหมายการศึกษาสูการปฏิบัติ
Basic concept of Laws; principles of law; general principle of law in
education; acts; ministerial regulations; order and discipline and education; analysis of law in
education and implementation.
1064401

การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
Education Supervision
ความหมาย และความสําคัญของการนิเทศการศึกษา ขอบขายการนิเทศการศึกษา
กระบวนการนิเทศการศึกษา เทคนิคและวิธีการนิเทศ บทบาทหนาที่ของผูนิเทศ บทบาทหนาที่ของ
ศึกษานิเทศก คุณลักษณะของผูนิเทศ การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน เครื่องมือและการสราง
เครื่องมือการนิเทศ การใหคําปรึกษา การชวยเหลือ การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
Definition and significance of educational supervision; scope of educational
supervision; educational supervision process; technique and strategy of supervision; role and
function of supervisor; quality of supervisor; instructional supervision; internal supervision;
tools and tool construction for supervision; counseling; consisting; follow-up activity and
evaluation in education.
ข.3 กลุมวิชาปฏิบตั ิการและฝกประสบการณวิชาชีพครู 14 หนวยกิต
1004801

การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 1
2 (135)
Professional Practicum 1
การศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน บทบาทหนาที่และงานของโรงเรียนใน
แตละดาน สังเกตและฝกปฏิบัติเปนผูชวยครูทางดานธุรการชั้นเรียน ดานการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาชั้นเรียน การวิเคราะหผูเรียน การวางแผนการสอน การเขียน
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แผนการจัดการเรียนรู การผลิตสื่อ การวัดผลและประเมินผลเสนอรายงานสวนบุคคลและสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
General observation of school condition; roles; functions and job in school;
observe and practice as teacher assistance in clerical work; classroom, learning and
instruction; education institution curriculum development; classroom development; learner
analysis; lesson planning; writing learning management plan; teaching material construction;
measurement and evaluation; personal report and learning exchange seminar.
1004802

การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 2
2 (135)
Professional Practicum 2
การฝกปฏิบัติการเตรียมการสอน และทดลองสอนบทเรียนในรายวิชาเฉพาะดาน
ในโรงเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วิเคราะหผลการเรียนและปญหาของผูเรียน ตลอดจนหาทาง
แกไขและพัฒนา รายงานผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เสนอรายงานสวนบุคคล และสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
Practicum in teaching preparation and teaching practice in specific subject in
school; activities management for developing learners; analyze learning results and learning
problems of learner; solve problems and develop learners; report teaching performance
continuously; propose personal report and seminar in learning exchange.
1005801

การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
5 (450)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูโดยวิเคราะหผูเรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู วางแผนการจัดการเรียนรู นําแผนไปปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู เลือกและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู หาประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลนวั ตกรรมพั ฒนาหลัก สูตรสถานศึกษาและงานที่ไ ดรับมอบหมายอื่นๆ เสนอ
รายงานสวนบุคคล และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
Teaching internship in educational institution on content-based strand; analyze
learners; design learning management; plan learning process and take action on plan; evaluate
effectiveness of learning management plan; choose and develop innovation for learning
development research; study on efficiency and effectiveness of innovation; educational institution
curriculum development; and other responsibilities; knowledge exchange in proposed personal
report and in seminar for better results.
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การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
5 (450)
Internship 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูโดยวิเคราะหผูเรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู วางแผนการจัดการเรียนรู นําแผนไปปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู นํานวัตกรรมสูการพัฒนาผูเรียน และรายงานผล พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และงานที่ไดรับมอบหมายอื่นๆ เสนอรายงานสวนบุคคล และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข
Teaching internship in educational institution on content-based strand; analyze
learners; design learning management; plan learning process and take action on plan; evaluate
effectiveness of learning management plan; choose and develop innovation for learning
development research; study on efficiency and effectiveness of innovation; educational
institution curriculum development; and other responsibilities; knowledge exchange in proposed
personal report and in seminar for better results.
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร
1. ดร. คุณภัทร นาคนชม
2. อาจารยนองนุช สารภี
3. อาจารยกชนิภา อุดมทวี
4. อาจารยจุฑามาส กลางประพันธ
5. อาจารยนันทิญา มณีโชติ
6. อาจารยประภัสรา ศิริขันธแสง
7. อาจารยเพราเพ็ญ เฮงตระกูล
8. อาจารยสราวุธ ตันติวฒ
ั น
9. อาจารยประทีป ดวงแวว
10. อาจารยชูจติ สาระภาค
11. อาจารยนภาพร แขงขัน
12. ผศ.โสภา สิมะรักษอําไพ
13. ผศ.ภัชญา เสาเวียง
14. ผศ.กฤษณ ปนทอง
15. ผศ.นิภาศักดิ์ คงงาม
16. ดร.ประวีณา มณีรัตนรุงโรจน
17. ผศ.สมพร จันทมัตตุการ
18. ผศ.อรุณ สุขเกษม
19. อาจารยวชั รานนท จุฑาจันทร
20. อาจารยสุดใจ สะอาดยิ่ง
21. ผศ.อุไร จันทมัตตุการ
22. อาจารยพนิต ศรีประดิษฐ
23. อาจารยพานชัย เกษฎา
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