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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย       : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in General Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       (ชื่อเต็ม)  : การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตรทั่วไป)

   (ชื่อยอ)  :   กศ.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :   Bachelor  of  Education  (General Science)

   (ชื่อยอ)  :   B.Ed. (General Science)

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตที่เรียนไมนอยกวา  170 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  1.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

  1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา  18  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา  134 หนวยกิต

  2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา   50   หนวยกิต

   2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา  48  หนวยกิต

   2.1.2  วิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา  2   หนวยกิต

  2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา  84   หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา  74   หนวยกิต

   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  4   หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา   6  หนวยกิต

   รวม  ไมนอยกวา 170 หนวยกิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  134  หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  50  หนวยกิต

  (1) วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา  48  หนวยกิต

 0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4)

   Administration and Educational Quality 

   Assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

   Psychology for Teachers   

 0502 403   การแนะแนวและการใหคาํปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)

         Guidance and Counseling in School 

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 3(3-0-6)

   สื่อสารทางการศึกษา 

   Information Technology Innovation 

   and Educational Communication                   

 0504 101  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

   Measurement and Educational Evaluation

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

   Educational Research  

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

 *0506 102  คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ  3(3-0-6)

    Aspects of Profession and Professional 

   Teachers 

 *0506 201  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   2(2-0-4)

   Languages and Cultures for Teachers

 *0506 202  การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

 *0506 301  นวัตกรรมและอการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)

   เรียนรู

   Learning Management Innovation 

   and Desing

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

              Curriculum Design and Development

 *0506 401  การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)

   การเรียนรู 

   Classroom Management and Learning 

   Environment   

 *0506 402  ประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3)

              Teacher Profession Experience 

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

 *0506 501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         6(0-12-0)

              Internship 1

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-12-0)

              Internship 2

หมายเหตุ  วิชาท่ีมี * หมายถึง รายวิชาท่ีมีการปรับปรุงและมีการจัด

ทําเพิ่ม

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

 0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

   Non-formal  Education  Management

 0502 302   จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0-4)

   Developmental  Psychology  for  Teachers

 0502 305   ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและ 2(2-0-4)

   แนวทางแกไข    

   Problems  on Behavior  Disorder of  School 

   Child  and Prevention 

 0502 404  พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4) 

   Group Dynamics  for  Education

 0504 301  การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of  Performance

 0504 302  การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement  of  Personality

 0505 302   อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School  Hygiene

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4) 

   Learner  Developing  Activities

 0506 303   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 

   Basic  Education  Curriculum

 0506 304  การศึกษากับชุมชน  2(2-0-4)

   Community  and  Education

 *0506 404  การจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4)

              Classroom Management

 0506 405   การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของ 2(2-0-4)

   นักเรียน 

   Developing  Ethics and  Values for Students

 0506 406  การสอนแบบจุลภาค 2(2-0-4)

   Microteaching

 0506 407   การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

   Instructional Supervision
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 0506 408  อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)  

   ASEAN Study for Teachers 

 0506 409  แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)  

   สารสนเทศ

   Learning Resources and Information Searching

             

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 84 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 74  หนวยกิต

  นิสิตจะตองเรียนทุกกลุมวิชา  

  กลุมพัฒนาการทางวิทยาศาสตร

 0299 302 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4)

   Development  in Sciences

   กลุมเคมี

 0202 103 หลักเคมี 1 3(3-0-6)

   Principles of Chemistry 1

 0202 193 ปฏิบัติการหลักเคมี 1  1(0-3-6)

   Principles of Chemistry Laboratory 1 

 0202 104 หลักเคมี 2  3(3-0-6)

   Principles of Chemistry 2

 0202 194 ปฏิบัติการหลักเคมี 2  1(0-3-6)

             Principles of Chemistry Laboratory 2

 0202 215  เคมีอนินทรียสําหรับวิทยาศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)

   Inorganic Chemistry for General Science

 0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 3(3-0-6)

   Quantitative Chemical Analysis

 0202 221 เคมีอินทรีย  3(3-0-6)

   Organic Chemistry

 0202 234 เคมีเชิงฟสิกสเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Physical Chemistry

 0202 242 ชีวเคมี 1 3(3-0-6)

   Biochemistry 1

  กลุมคณิตศาสตร

 0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

        Calculus 1

 0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)

   Calculus 2

  กลุมชีววิทยา

 0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

   Biology 1

 0203 120 ชีววิทยา 2 3(3-0-6)

   Biology 2

 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-6)

   Biology Laboratory 1

 0203 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-6)

   Biology Laboratory 2

 0203 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6)

   Cell Biology         

 0203 304 หลักอนุกรมวิธาน 3(2-2-5)

   Principles of Taxonomy

 0203 315 อนุกรมวิธานพืช 3(2-2-5)

   Plant Taxonomy 

 0203 341 พันธุศาสตร 3(3-0-6)

      Genetics

 0203 352 สรีรวทิยาของเซลล 3(2-2-5)

   Cell Physiology

  กลุมฟสิกส 

 0204 101 ฟสิกส 1 3(3-0-6)

   Physics 1 

 0204 102  ฟสิกส 2 3(3-0-6)

             Physics 2

 0204 191  ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1)

   Physics Laboratory 1 

 0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1)

   Physics Laboratory 2

 0204 214 กลศาสตรแบบฉบับ 3(3-0-6)

   Classical Mechanics 

 0204 231 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)

   Electromagnetic Theory

 0204 271 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0-6)

   Modern Physics

 0204 309 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 3(3-0-6)

   The Earth, Astronomy and Space 

         

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

 0506 393 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป  1 3(3-0-6)

   Curriculum  and  Instruction  in  General 

   Science  1  

 0506 494 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป  2 3(3-0-6)

   Curriculum  and  Instruction  in General

   Sciences  2
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  2.2.3 วิชาเอกเลือก (กลุมเคมี-ชีววิทยา-ฟสิกส) ไมนอยกวา 

4 หนวยกิต

  กลุมเคมี

 *0202 261 พอลิเมอรพื้นฐาน 2(2-0-4)

   Basic of Polymer                

 *0202 263 ระบบการจัดการคุณภาพและความ 2(2-0-4)

   ปลอดภัยทางเคมี

   Quality Management Systems and 

   Chemical Safety

 0202 311 เคมีโลหะอินทรีย 2(2-0-4)

   Organometallic Chemistry

 0202 313 เคมีอนินทรียสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Inorganic Chemistry

 0202 314 เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4)

   Supramolecular Chemistry

 0202 315 วิธีการทางสเปกโทรสโกปสําหรับสาร 2(2-0-4)

   ประกอบอนินทรีย

   Spectroscopic Method of Inorganic 

   Compounds

 0202 316 เคมีชีวอนินทรีย 2(2-0-4)

   Bioinorganic Chemistry

 0202 317 การใชคอมพิวเตอรทางเคมี 2(2-0-4)

   Chemical Aspects of Computing

 0202 323 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ 2(2-0-4)

   Natural Product Chemistry

 0202 334 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 2(2-0-4)

   Physical Organic Chemistry 

 0202 343 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตนและ 2(2-0-4)

   การประยุกตใช 

   Introduction to Bioinformatics and Applications

 0202 344 ชีวเคมีของอาหารและโภชนาการ 2(2-0-4)

   Food and Nutritional Biochemistry

 0202 366 เทคโนโลยีการยาง 2(2-0-4)

   Rubber Technology

 *0202 381 เคมีสภาวะแวดลอม              2(2-0-4)

   Environmental Chemistry

 0202 385 การสืบคนขอมูลทางเคมี 2(2-0-4)

   Guide to Chemical Literature                 

 0202 389 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 2(2-0-4)

   Cosmetics Chemistry

 0202 348  ชีวเคมีของสารแหงความรักและความสุข 2(2-0-4)

   Biochemistry of Love and Happiness

 0202 411 เซ็นเซอรและนาโนเซ็นเซอร  2(2-0-4)

   Sensors and Nanosensors

 0202 422 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4)

   Special Topics in Organic Chemistry

 0202 424 สเตอริโอเคมี 2(2-0-4)

   Stereochemistry

 0202 434 เคมีพื้นผิวและการเรงปฏิกิริยา 2(2-0-4)

      Surface Chemistry and Catalysis

 0202 447 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบ้ืองตน 2(2-0-4)

   Introductory DNA Technology

 0202 448 เปปไทดและโปรตีนทางเภสัชศาสตร 2(2-0-4)

   Pharmaceutical Peptides and Proteins

  กลุมชีววิทยา

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

   Microbiology

 0203 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)

   Ecology

 0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)

      Microbiology Laboratory

 0203 292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-1)

   Genetics Laboratory

 0203 293 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)

     Ecology Laboratory

 0203 302 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

   Biostatistics

 0203 303 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)

   Evolution

 0203 34 ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-2-5)

      Developmental Biology

 0203 344 พันธุวิศวกรรมพ้ืนฐาน 4(3-2-7)

   Basic Genetic Engineering

 0203 391 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-4-4)

     Biological Techniques

 0203  419  พฤกษเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

      Economic Botany

 0203 457 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 3(1-4-4)

   Plant Tissue Culture

 0203 469 ความหลากหลายทางชีวภาพและการ 3(3-0-6)

   อนุรักษ

   Biodiversity and Conservation
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  กลุมฟสิกส

 0204 209 ฟสิกสสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

   Environmental  Physics 

 0204 321 แหลงพลังงานและการเปล่ียนรูป 3(3-0-6)

   Energy Conversion and Resources

 0204 342 อิเล็กทรอนิกสสําหรับการส่ือสาร 3(3-0-6)

   Electronics for Communications 

          

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 โดยใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจ  จากรายวิชาในคณะ

หรือนอกคณะ รวมไมนอยกวา  170 หนวยกิต
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แสดงแผนการศึกษา

 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ชั้นปที่  1

ชั้นปที่  1

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4)
 Principles and Philosophy of Education   
0503 111 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 3(3-0-6)
 สื่อสารทางการศึกษา
 Information Technology Innovation 
 and Communication in Education
0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 Calculus 1
0202 103 หลักเคมี 1 3(3-0-6)
 Principles of Chemistry 1
0202 193 ปฏิบัติการหลักเคมี 1  1(0-3-6)
 Principles of Chemistry Laboratory 1
0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 Biology 1
0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-6)
 Biology Laboratory1
0204 101 ฟสิกส 1 3(3-0-6)
 Physics  1
0204 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-6)
 Physics  Laboratory  1

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
 Aspects of Profession and Professional 
 Teachers
0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
 Administration and Educational Quality 
 Assurance
0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 Calculus 2
0202 104 หลักเคมี 2 3(3-0-6)
 Principles of Chemistry 2
0202 194 ปฏิบัติการหลักเคมี 2 1(0-3-6)
 Principles of Chemistry Laboratory 2
0203 120 ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 Biology 2
0203 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
 Biology Laboratory 2
0204 102 ฟสิกส 2 3(3-0-6)
 Physics 2
0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1)
 Physics  Laboratory   2

รวม 24 หนวยกิต รวม 24 หนวยกิต

ชั้นปที่  2

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4)
 Psychology for Teachers  
0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(2-0-4) 
 Languages and Cultures for Teachers
0202 215 เคมีอนินทรียสําหรับวิทยาศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
 Inorganic Chemistry for General Science
0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 3(3-0-6)
 Quantitative Chemical Analysis
0203 341 พันธุศาสตร 3(3-0-6)
 Genetics
0204 214 กลศาสตรแบบฉบับ 3(3-0-6)
 Classical Mechanics
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
 Inclusive  Education
0202 221 เคมีอินทรีย  3(3-0-6)
 Organic Chemistry
0202 234 เคมีเชิงฟสิกสเบื้องตน 3(3-0-6)
 Introduction to Physical Chemistry
0203 304 หลักอนุกรมวิธาน 3(2-2-5)
 Principles of Taxonomy
0204 271 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0-6)
 Modern Physics
xxxx xxx วิชชีพครูเลือก 2
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

รวม 22 หนวยกิต รวม 22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการเรียนรู 3(3-0-6)
 Learning Management Innovation
 and Design
0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
 Curriculum  Design and  Development
0202 242 ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
 Biochemistry 1
0203 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6)
 Cell Biology
0204 309 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 3(3-0-6)
 The Earth, Astronomy and Space
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)
 Measurement and Educational Evaluation 
0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)
 Guidance and Counseling in School
0203  352 สรีรวิทยาของเซลล 3(2-2-5)
 Cell Physiology
0204 231 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)
 Electromagnetic Theory
0299 302 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4)
 Development in Sciences 
0506 393 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 1 3(3-0-6)
 Curriculum and Instruction in 
 General Science 1
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

รวม 21 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย

0504 402 การวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 
 Educational  Research
0506 401 การจัดแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมทาง 3(2-2-5)
 การศึกษา
 Management of Learning Resources 
 and Educational Environment
0203 315 อนุกรมวิธานพืช 3(2-2-5)
 Plant Taxonomy
0506 494 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 2 3(3-0-6)
 Curriculum and Instruction in 
 General Science 2
xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4

0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู   2(1-2-3)
 Teacher Profession  Experience 
0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
 วิชาชีพครู  
 Seminar and Enhancing Teacher 
 Profession Experience
xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม 18  หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 5

ภาคตน ภาคปลาย

0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0) 
 Intership 1 

0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)
 Intership 2

รวม 6  หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

  เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  134  หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา  48 หนวยกิต

 *0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ 2(2-0-4)

   การศึกษา

                  Administration and Educational 

   Quality Assurance 

   ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา

และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษา การ

คิดอยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธใน

องคกรและการติดตอสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดทํา

โครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถาน

ศึกษา การจัดโครงการฝกอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การจัด

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการ

ศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา

   Theories and principles of educational

institution administration; educational leadership; systematic 

thinking; organization culture learning; human relations and 

communication in organizations; team working; education 

quality assurance; academic project; job training project; 

projects and activities for educational institution development;

 information systems for educational management; and  

education for community development ; laws concerning 

educational administration and educational quality assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

                  Psychology for Teachers

   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจิตวิทยาและทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษา เพ่ือเขาใจธรรมชาติและความตองการพื้นฐาน จิตวิทยา

พฒันาการของมนษุยความรูดานจติวทิยาในการเรยีนการสอน จติวิทยา

การเรยีนรู  จติวทิยาสําหรบัเด็กพเิศษ การประยุกตใชความรูเพ่ือพฒันา

ผูเรยีนใหเหมาะสมกบัพัฒนาการทางสมอง สไตลการคิด และสไตลการ

เรียน และความถนัด พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูได

สูงสุดตามศักยภาพ

   Introduction to psychology and theory of 

educational psychology in order to understand human 

nature and basic needs; human development; psychology of 

classroom instruction; psychology of learning; psychology for 

learners with special needs; implications of knowledge into 

teaching to improve learners’ performance to match their 

brain development, thinking and learning styles, aptitude, 

as well as to promote their learning capacity to reach the 

highest level

 *0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(2-0-4)

   ในโรงเรียน

   School Guidance and Counseling 

   ความหมาย ปรัชญา และหลักการของการบริหาร

การแนะแนว การจัดการ การแนะแนว ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว  

การบริการการแนะแนวในโรงเรียน  เทคนิคงายๆ ในการใหการ

ปรึกษาและการฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาสําหรับการแกปญหาวิกฤติ

และเพศศึกษา บทบาทของบุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนวและ

การใหการปรึกษา

   Definitions, philosophy and principles of 

guidance administration; guidance management; guidance 

theories and techniques; guidance services in schools; 

simple techniques and practice of counseling for crisis 

problem solution and sex education; roles of school staff in 

guidance and counseling services

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

   และการส่ือสารทางการศึกษา

               Information Technology Innovation 

   and Educational Communication 

   แนวคิด พัฒนาการ ขอบขาย มโนทัศน และทฤษฎี

ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การใช

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการจัดการเรียน

การสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารทางการศึกษา การเลือกใช การออกแบบ การพัฒนา 

การประเมนิ การปรบัปรงุสือ่การเรยีนการสอนและนวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การแสวงหาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู

ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประยุกตใชในอนาคต

   Development, scope, concept and theory in 

educational technology; information technology for teachers; 

using basic computer to enhance teaching and learning; types 

of instructional media and educational technology innovation; 

selecting, design, development, implementation, evaluation 

and improvement of instructional media and educational 

information technology innovation; analysis of problems 
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employing innovations; searching learning resources and 

learning networks; Searching for diverse learning resources 

and learning networks to develop learner quality and to be 

applied in the future

 

 *0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)                

   Measurement and Educational Evaluation

   หลกัการวัดและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

การประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสม

งาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 

การแปลความหมายของคะแนนและการใหระดับคะแนน  เพ่ือการนํา

ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร

   Principles and Techniques  of  educational  

assessment  and  evaluation;  construction and  utilization of  

authentic  assessment  tools; portfolio assessment; performance 

assessment; formative and summative assessment; scor-

ing  interpreting  and  grading; using assessment  results to 

improve teaching and learning and curriculum

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

      Educational Research

   หลักการและแนวคิดเบื้องตนของระเบียบวิธีวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวจิยั รปูแบบและการออกแบบการวิจยั  การพัฒนา

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห

ขอมูล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา

เสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจัยใน

ชั้นเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียน

   Principles and introduction to research 

methodology; ethics for researchers; reconnaissance and 

research planning; research designs; research instrument 

development; data collection; statistics for research; 

data analysis; research proposal; research report writing; 

presentation of completed research; research process for 

problem solving; classroom research; searching and studying 

of research for teaching and learning development; practice 

conducting research to implement outcomes for improving 

teaching and learning; learners development  

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

   แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาอยางสรางสรรคและมีปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา  หลักการ  เปาประสงค และรูปแบบ

การจัดการศึกษา  ทศวรรษสหประชาชาติวาดวยการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  บทบัญญัติวาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

   M a i n  c o n c e p t s  o f  p h i l o s o p h y  a n d 

educational philosophy, creatively educational management 

including educational philosophy and educational strategy 

management for enhancing the sustainable development, 

foundation knowledge of education, evolution of Thai

education and world education, educational concepts and 

theories, principles,  goals,  and educational management 

models, the United Nations decade of education for 

sustainable development, educational provisions in the 

constitution and National Education Act

 *0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครู 3(3-0-6)

   มืออาชีพ

   Aspects of Profession and Professional 

   Teachers

   ความสาํคญัและพฒันาการของวชิาชพีครแูละองคกร

วิชาชพีครู  สภาพงานครู  บทบาทและหนาที่ของครู  คุณลักษณะและ

มาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ลักษณะของครูที่ดีในสังคมปจจุบัน  เสนทางความกาวหนาและ

การพฒันาวชิาชพีครอูยางตอเนือ่งและสรางสรรค  องคกรกลางบริหาร

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติ

ในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูทุกสังกัดและครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติ

การพัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ

   Signifi cances and development of teaching 

professionals and teaching profession organizations, teacher’s 

job description; rules and responsibilities; qualifi cations and 

professional standards, moral and ethics, qualifi cation of

quality teachers, aspects of qualifi ed teachers, trends in 

teacher development, teachers and educational, personal 

administrative organization, law and rules relating to teachers 

and special education teachers, developing for being 

professional teachers and educators
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 *0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู      2(2-0-4)

      Language and Cultures for Teachers  

   ความสําคัญและความหมายของวัฒนธรรม การศึกษา

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศตางๆ ความสมัพันธระหวาง

ภาษาและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆสําหรับ

ครู เนนการใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อ

ความหมายและการสื่อสารดวยกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

ผานกิจกรรมการบันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การนําเสนอ

ขอมูลดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

    Signifi cance  and defi nitions of culture; study of 

Thai culture and different cultures; the relationship between 

language and culture; developing teaching and learning in 

social and cultural context; Thai, English and other languages 

for teachers focusing on using listening speaking reading and 

writing for communication through integrative language skill 

process including note taking, summarizing, interpreting, 

expanding; presenting information in forms of oral  and 

written language  

 *0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)

   Inclusive Education

   ปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษและ

การจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม คาํจาํกดัความและความจาํเปนของการ

จัดการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวม  ประเภท

การเรียนรวม  รูปแบบการจัดการเรียนรวม  ประเภทของเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ การคัดกรองนักเรียนเพ่ือเขาสูชั้นเรียนรวม การบริหาร

จัดการชั้นเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการสอน  การจัดส่ือการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

   Philosophy and approaches of special 

education and inclusive learning, defi nition and need for 

special education and inclusive education, types of inclusive  

learning , models of inclusive learning, types of children 

with special needs, selection criteria for inclusion, inclusive 

learning management, methods of teaching, materials, 

evaluation, roles of teachers in inclusive education

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)

   เรียนรู 

   Learning Management Innovation

   and Design

   ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการเรียนรูและการ

สอน แนวคิดของนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิคและ

วิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การ

จัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม การเลือกใช การพัฒนา การผลิตสื่อ

อุปกรณ การประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

ระดับการเรียนรู และเน้ือหาในกลุมสาระตามระดับชั้นของผูเรียน การ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

               Concepts, signifi cance, theories of learning 

and teaching; approaches of innovation and models of 

teaching; learning tips and techniques; integrated learning; 

child-centered learning; designing and making lesson plans; 

facilitating learning; selecting, developing learning materials; 

applying appropriate education innovation for different ages 

and learning levels  as well as substance group content 

levels of learners; learner evaluation to enhance the quality 

of teaching and learning 

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสตูร  3(3-0-6)

    Curriculum Design and Development

   ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

หลักสูตร องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระดับตางๆ การวิเคราะหหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการนําไปใชปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

การพฒันาหลักสตูรสถานศึกษา การนําหลกัสตูรไปใช การประเมินและ

นําผลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร

   Concepts, signifi cance, philosophy, approaches,

theories and elements of curriculum; models and processes 

of curriculum development; basic education curriculum and 

other levels of education; analysis of basic education curriculum 

before implementing in schools; school-based curriculum 

development; curriculum implementation; curriculum 

evaluation and  the use of the results for modifi cation
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 *0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

   เพื่อการเรียนรู

   Classroom Management and Learning 

   Environment  

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู  

การศึกษาและการสังเกตระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษา การวิเคราะหระบบการจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอม 

ปฏิบัติการออกแบบและจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ปฏิบัติการประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงระบบการจัดการ

ชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพี่อการเรียนรู  

   Concepts, signifi cant, approaches, theories, 

models  and  techniques  of  classroom management and  

learning  environment; study and observation on  classroom 

management and  learning  environment; analysis of 

classroom and environment management systems; practice 

in designing learning environment to promote  characteristics 

of learners according to basic education curriculum; practice 

in evaluating and  the use of the results to improve classroom 

management and learning environment  system

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู    2(1-2-3)

   Teacher Profession Experience  

   การวิเคราะหหนวยการเรียนรู การจัดทําประมวล

รายวิชา  การนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียน

และตลอดป การทดลองใชแผนการสอนในหองเรียน การสรุปผลการ

ทดลองสอน การเตรียมการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติการสอนในสถาน

ศึกษา   

   Analyzing learning units; creating course 

syllabus; developing one-semester and one-academic year 

lesson plans based on course syllabus; implementing lesson 

plans in classrooms; conclusion on the results of implementing 

lesson plans; planning for internship   

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher

   Profession Experience

   ความสาํคญัและรปูแบบการจดัการสมัมนา การศกึษา

และวิเคราะหสถานการณ ปญหาและประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัด

การศกึษาแลวสรปุและนาํเสนอแนวทางในการปองกนัหรอืแกไขปญหา

การเรียนการสอน การศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือ

นําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

การจัดการสัมมนาเพื่อสรางสรรคกลยุทธและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาของประเทศ

   Significant and models of seminars; study 

and analysis on situations, problems and topics regarding 

education and drawing conclusion as well suggesting 

preventions and solutions involving teaching and learning; 

studying and analyzing of research on teaching and learning 

and applying the results of the research to improve learning 

and teaching; conducting seminars for creating strategies 

and fi nding the ways to develop learners, teacher profession 

and education of the country 

 *0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-12-0)

   Internship 1

    การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรู และ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอน การจัดทําโครงการ การดําเนินการวิจัย

ในช้ันเรียนและปฏิบตัหินาท่ีอืน่ๆทีเกีย่วของกบัวิชาชพี เชน การแนะแนว 

การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ  ในสถานศึกษา

    Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-12-0)

   Internship 2

              การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรูและ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาที่อื่นๆทีเกี่ยวของกับ

วิชาชีพ เชน การแนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ ในสถาน

ศึกษาตอเน่ืองจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   Integrated-implementation of principles,

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools, a continuation of Internship 1
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  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

 *0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

     Non-formal Education Management

   ความหมาย ความสําคญั หลกัการ แนวคิดและปรัชญา

ในการจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ 

กระบวนการสงเสริมการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน การ

ออกแบบการเรียนรูเพือ่พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวติสําหรับผูเรยีน

และการประยกุตใชศกัยภาพของภมูปิญญาทองถิน่และแหลงเรยีนรูใน

ชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

   Concepts, signifi cant, principles, approaches 

and philosophy of non-formal education management; 

non-formal education management models; promoting 

learning process in non-formal education system; informal 

education; lifelong education; management of community 

learning sources; design models of learning for career and 

life skills of learners; application of local wisdom potential and 

community learning sources for educating learners 

 0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู   2(2-0-4)

   Developmental Psychology for Teachers

   พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ  ตั้งแตเริ่มตนปฏิสนธิ

จนถึงวัยสูงอายุ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนพัฒนาการเด็กวัยเรียน 

ในดานรางกาย เชาวนปญญา  อารมณ  สังคมและจริยธรรม  อิทธิพล

ของพนัธกุรรมและสิง่แวดลอมทีม่ตีอพฒันาการของมนษุย  การสงเสรมิ

พัฒนาการของเด็กวัยเรียน บทบาท ของครูในการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กวัยเรียน

   Stages  of  human  development  from  fertilization  

to  old  age  especially  school  child  development  on  the  

aspect  of  physic, intelligence, emotion, society  and  ethic; 

effects  of  heredity  and  environment  on human  development; 

aiding  school  child  development; and  teacher’s  roles  in  

aiding  school  child  development

 0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 2(2-0-4)

   และแนวทางแกไข

   Problems on Behavior Disorder of 

   School Child and Prevention

   สาเหตุและลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม  

รวมทั้งเด็กที่มีความแปรปรวนทางอารมณ การสังเกต การทดสอบ

ลกัษณะตาง ๆ  ทางจิตวทิยา การปรับพฤติกรรม การปองกัน การสงเสริม

และการแกไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไมใหเบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐาน

ของสังคม

   Causes  and  nature  of  behavior  disorder  

child  including  disruptive emotional  child, observation, 

various  types of  psychological  testing, behavior  modifi cation, 

prevention, aiding  and behavior modifying of school  child  

to  deviate  from  social  norm

 0502 404 พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา   2(2-0-4)

   Group Dynamics for Education

   ววิฒันาการ  ทฤษฎแีละหลกัการของพลวตักลุม  พรอม

ทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะจนสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการศึกษาได

   Evolution, theories and principles of group 

dynamics including practices for skills to apply in education  

 0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of Performance

   แนวคิด ทฤษฎีการวัดภาคปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห

จดุมุงหมายและลกัษณะงาน การสรางเครือ่งมอืวดัเพือ่พฒันาการเรยีน

การสอนและประเมินภาคปฏิบตั ิ การหาคุณภาพของเครือ่งมอืและแปล

ความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

   Concept, theories of performance measure-

ment, task and objective analysis, instrument construction, 

performance assessment, instrument quality analyzing and 

interpreting data to improve teaching and learning

 0504 302 การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement of Personality

   แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบับคุลกิภาพ  และเจตคต ิวธิกีาร

สรางเครือ่งมือวดั บคุลกิภาพ  และเจตคต ิการหาคณุภาพของเครือ่งมือ 

การแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

    Concept, theories of attitude and personality, 

attitude and personality instrument construction, instrument 

quality analyzing and interpreting data to improve teaching 

and learning

 0505 302 อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School Hygiene

   ความสําคัญของสุขภาพ การสาธารณสุข การสง

เสริมสุขภาพ  การบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะใน

โรงเรียน  การสอนสุขศึกษา  เนนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางดาน

สุขภาพ  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ตลอดจนการเสริม

สรางคุณภาพชีวิตของนักเรียน
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   The  importance  of  health,  public health, 

health  promotion, health service and  hygienic  environment  

in  school,  teaching  of  health  education  emphasize  on  

health  behavior  changing,  the  relationship  between  school  

and  community,  the promotion  of  students’ quality  of  life

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   2(2-0-4)

   Learner Developing Activities

   หลักการและวิธีการ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

โดยเช่ือมโยงกับปรัชญา  นาํไปสูการศึกษาวิเคราะหและสงัเคราะหระบบ

พฒันาการของมนุษย  เพือ่นาํไปปรบัปรงุ  ปรบัตวั  ควบคมุ  พฒันา  และ

แกปญหาของตนเอง  อันเปนผลนําไปสูมนุษยภาวะท่ีสมบูรณ  และอยู

รวมกับผูอื่นไดอยาง    มีความสุข และจะตองเขาฝกอบรมวิชาผูกํากับ

หรือผูนํา  ขั้นความรูเบื้องตน  1  กิจกรรมจาก  4  กิจกรรม  ใหนิสิต

เลือกฝกอบรมตามความเหมาะสม  และความพรอมของทุกฝาย  ดังนี้

คือ  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

   Principles  and  methods  of  implementing  

activities  for  learners  development  with  the linking  to  

philosophy  in  order  to  be  able  to  analyze  and  synthesize  

the human development  process  as  well  as  to  be  able  to  

improve, adapt, control, develop, and  solve  the  problems  

which  bring  to  the  perfect  humanity  and  happy  life  in the  

society,  training  in  a  course  of  the  basic or  preliminary  

level  of  leader  in  either  of  4  activities  namely: boy  scout,  

girl  scout,  junior  red  cross,  and  girl  guide,  is  compulsory

 *0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

      Basic Education Curriculum

   สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ความ

เปนมา วิสัยทัศน หลักการ เปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียน

รู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดการเวลา การจัดการ

ศึกษาเฉพาะกลุมพิเศษ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ

ใชและพัฒนาหลักสูตร) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุมสาระ 

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปญหาและแนว

โนมในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

   Contents of basic education curriculum 

(background, vision, principles, goals, stands and learning 

standards, learner development activities, educational 

levels, learning time allotment, educational provision for 

special target groups, learning management, learning 

assessment, curriculum implementation and management);  

analysis of strands, standards and indicators of learning areas; 

management of learning process based on basic education 

curriculum; trends  in elementary and secondary curriculum 

change 

 *0506 304 การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

   Community and Education

   ความรูเกี่ยวกับชุมชน  ลักษณะของชุมชน  การสง

เสริมการศึกษาในชุมชน  บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนาชุมชน  

การพัฒนาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 

    Knowledge surrounding community, nature of 

community, educational development in community, roles of 

education in community, models of community development

 *0506 404 การจัดการชั้นเรียน  2(2-0-4)

           Classroom Management

   ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดและรูปแบบการจัดการ

ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รูปแบบและกลวิธีการ

ควบคุมวินัย  การปรับพฤติกรรมและการประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาวินัยนักเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน  สังเกตวิเคราะหปญหา

ในช้ันเรียนเปนรายกรณี  และฝกแกปญหาการจัดการช้ันเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัย

   The study and analysis of concepts and 

patterns of classroom management, learning environmental 

management, patterns and strategies of discipline control, 

behavior modifi cation and application in student discipline 

development, classroom control techniques, case study,

analysis and practice solving classroom management

problems by using research processes

 *0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม 2(2-0-4)

   ของนักเรียน

   Developing Ethics and Values for Students

   ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับจริยธรรมและคานิยม

วิธีการพิจารณาคุณคาของจริยธรรม  และคานิยม ปญหาจริยธรรม

และคานิยม  และวิธีการแกปญหา  การปลูกฝงจริยธรรมและคานิยม

ใหแกนักเรียน

    Fundamental principles of ethics and values, 

ethical and value judgment, problems in ethics and values 

and solution, ethical and value cultivation for students 
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 *0506 406 การสอนแบบจุลภาค   2(2-0-4)

   Microteaching

   ความเปนมาของการสอนแบบจุลภาค  ระบบการเรียน

การสอนแบบจลุภาค  การเตรยีมงานดานโปรแกรม  อปุกรณ  เครือ่งมอื  

และการจัดหองเรียน  การเตรียมบทเรียนจุลภาค  และการฝกทักษะ

การสอน

   History  and  background  of  microteaching;  

microteaching  and  learning  systems;  teaching  preparation  

including  programs, materials,  classroom  management  and  

lesson  plans,  as  well  as    teaching  practice

 *0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

        Instructional Supervision

   ความหมาย  แนวคิด  และความสําคัญของการนิเทศ

ในชัน้เรียน  กระบวนการและข้ันตอนนิเทศในช้ันเรียน  การสงเสริมการ

นิเทศในชั้นเรียน

      Defi nitions,  approaches  and  the  signifi cance  

of  supervision,  processes  and  steps  of  supervision  of  

classroom  teachers,  promoting  classroom  supervision

 *0506 408 อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)

               ASEAN Study for Teachers

    ความสําคัญและประวัติการกอตั้งกลุมสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิสัยทัศน ขอตกลงการสราง

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมอาเซียน 

ความรูเกีย่วกบัสภาพภมูปิระเทศ สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณของท้ัง

10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซยี ฟลปิปนส อนิโดนีเซยี สงิคโปร 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

   Significance and history of Association of

South East Asian Nations;   ASEAN cooperation in ASEAN 

population quality of life development; information about

climate, environment and natural resources, society,

economic, politic and governance, education, religion,

language, culture and tradition  represented  10 country 

member  identities  including  Thailand, Malaysia, Philippines, 

Indonesia, Singapore,  Brunei Darussalam, Laos, Cambodia, 

Vietnam and Myanmar

 *0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

   สารสนเทศ

   Leaning Resources and Information 

   Searching

   ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลง

การเรียนรู หลักการสํารวจ การเลือกใชการศึกษาคนควาและการเก็บ

รวบรวมตลอดจนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงการเรียน

รูทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสากล การอางอิงขอมูลใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ การสงเสริมกระบวนการสืบคนขอมูลสําหรับผูเรียนใน

สังคมแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดเพื่อ

การจัดการศึกษา

   Defi nitions, signifi cance and types of learning 

resources; principles of exploring, selecting, studying and 

collecting as well as analyzing of information technology 

resources from both local and international levels; using 

formal styles of citations and references; promoting information 

searching process for learners in learning society; using 

information technology and library for education 

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา  84  หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 74 หนวยกิต

  นิสิตตองเรียนทุกกลุมวิชา

  กลุมพัฒนาการทางวิทยาศาสตร

 0299 302 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4)

   Development  in Sciences

      ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร  แนวคิดและ

ววิฒันาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตัง้แตเร่ิมตนจนถึงปจจุบนั  

พัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย  

ความสมัพนัธระหวางวทิยาศาสตร  เทคโนโลย ี สงัคม  และสิง่แวดลอม  

ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมบางประการ  

ที่นาสนใจในศตวรรษที่  21  

   Philosophy,  nature, concept  and  evolution of  

Sciences  and  technology  in  the  past,  present  and  future. 

Development  of  Sciences  and  technology  in  Thailand. 

Relationship  between  Sciences technology  society  and  

environment. Advanced  knowledge  and  some  technology 

that  importance in  21  century
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  กลุมเคมี

 0202 103 หลักเคมี 1 3(3-0-6)

   Principles of Chemistry 1

   โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี 

สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน สมดุลเคมี กรด-เบสกาซ 

ของแข็ง ของเหลว สารละลาย

   Atomic structure, stoichiometry, chemical 

bond, properties of representative and transition elements, 

chemical equilibrium, acid-base, gas, solid. liquid, solution

 0202 193 ปฏิบัติการหลักเคมี 1  1(0-3-6)

   Principles of Chemistry Laboratory 1 

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 103 หลักเคมี 1 (อาจเรียน

   พรอมกันได)

   Prerequisite : 0202 103 Principles of Chemistry 1

   การทดลองท่ีสอดคลองกบัเน้ือหาในรายวิชา 202 100 

หลักเคมี 1

   Experiment designed to control with 202 103 

Priciple of Chemistry 1

 0202 104 หลักเคมี 2  3(3-0-6)

   Principles of Chemistry 2

   เงื่อนไขของรายวิชา: 0202 103 หลักเคมี 1

   Prerequisite : 0202 103 Principles of Chemistry 1

   อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมี

นิวเคลียร เคมีอินทรีย เคมีสิ่งแวดลอม

   Thermdynamics, kinetics, electrochemistry, 

nuclear chemistry, organic chemistry, environmental 

chemistry

 0202 194 ปฏิบัติการหลักเคมี 2 1(0-3-6)

   Principles of Chemistry Laboratory 2

   เงื่อนไขของรายวิชา:  0202 104 หลักเคมี 2 (อาจเรียน

พรอมกันได)

   Prerequisite : 0202 104 Principle of Chemistry 2

   การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชาหลักเคมี 2

   Experiment designed to control with 202 104 

Priciple of Chemistry 2

 0202 215 เคมีอนินทรียสําหรับวิทยาศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)

   Inorganic Chemistry for General Science

   เงื่อนไขรายวิชา :  0202 103 หลักเคมี 1

   Prerequisite : 0202 103 Principles of Chemistry 1

   โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ แบบจําลองโมเลกุล 

สมมาตรอยางงาย  พันธะในเคมีอนินทรีย  ของแข็งอนินทรีย  

เคมีโคออรดิเนชันและเคมีออรแกโนเมทัลลิก

   Atoms structure and the periodic table, molecular

model, simple symmetry, bonding in inorganic chemistry, inorganic 

solids, co-ordination chemistry, organometallic chemistry

 0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 3(3-0-6)

   Quantitative Chemical Analysis

   เงือ่นไขรายวชิา : 0202 104 หลกัเคม ี2 และ 0202 194 

   ปฏิบัติการหลักเคมี 2

   Prerequisite   : 0202 104 Principles of Chemistry 

   2 and 0202 194 Principles of Chemistry 

   Laboratory 2

   การเก็บตัวอยางในการวิเคราะห การคํานวณขอมูล

ทางสถิติ ความถูกตอง ความแมนยําในการวิเคราะห การวิเคราะหเชิง

ปริมาณ เชน การไทเทรตแบบกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน 

การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบปฏิกริยิารีดอกซ 

การวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป ไดแก อลัตราไวโอเลตและวิสเิบลิสเปก

โทรสโกป ฟลอูอเรสเซนตสเปกโทรสโกป อะตอม มกิแอบซอรพชนัสเปก

โทรสโกป เทคนิคการแยกสาร เชน การสกัด การกลั่น โครมาโทกราฟ

   Sampling for analysis, statistical calculation, 

accuracy, precision, quantitative analysis such as acid-base 

titration, precipitation titration, complexation titration, 

redox titration, spectroscopy such as ultraviolet and visible 

spectroscopy, fl uorescence spectroscopy, atomic absorption 

spectroscopy, separation techniques such as extraction, 

distillation, chromatography

 0202 221 เคมีอินทรีย  3(3-0-6)

   Organic Chemistry

   โครงสราง ปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย

ตางๆ เชน อัลเคน อัลคีน อัลคายน ไดอีน เบนซีน อารีน อัลคิลเฮไลด 

อัลกอฮอล และฟนอล อีเธอรและเอพอกไซด อัลดีไฮดและคีโตน 

กรดอินทรีย รวมทั้งสารที่เปนอนุพันธของกรดอินทรีย

   Structures, reaction and stereochemistry of 

organic compounds e.g., alkane, alkene, alkyne, diene, 

benzene, aryl, alkyl halide, alcohol, phenol, ether, epoxide, 

aldehyde, ketone, carboxylic acid and their derivatives 
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 0202 234 เคมีเชิงฟสิกสเบื้องตน  3(3-0-6)

   Introduction to Physical Chemistry

   บทนําทั่วไปทางเคมีเชิงฟสิกส แนวคิดพื้นฐานทาง

อุณหพลศาสตรเคมี จลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา และเคมีควอนตัม

   General introduction to physical chemistry, 

basic concepts of chemical thermodynamics, chemical kinetics, 

electrochemistry and quantum chemistry

 0202 242 ชีวเคมี 1 3(3-0-6)

   Biochemistry 1

   เงื่อนไขรายวิชา :  0202 104  หลักเคมี 2

   Prerequisite : 0202 104 Principles of Chemistry 2

   เซลลและองคประกอบเซลล บัฟเฟอร โครงสรางและ

หนาที่ของสารชีวโมเลกุล ไดแก  คารโบไฮเดรท ไขมัน กรดนิวคลีอิค 

โปรตีนรวมถึงเอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

รวมถึงการควบคุม

   Cell and cell organelles, buffer, structure and 

function of biomolecules such as carbohydrates, lipids, nucleic 

acids, proteins and enzymes, bioenergetics, metabolism and 

regulation of biomolecules

  กลุมคณิตศาสตร

 0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  

   Calculus 1

            ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต  ปรพิันธและกรประยุกต

   Limits and continuity of functions, derivatives 

of functions of one variables and applications, integrals and 

applications.

 0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)

   Calculus 2 

   ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความตอเน่ืองของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการประยุกต  อนุกรมอนันต

              Functions of several variables, limits and 

continuity of functions of several variables,partial derivatives 

and applications, infi nite series.

  กลุมชีววิทยา

 0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

   Biology 1

   สมบัตขิองส่ิงมีชวีติ การจัดระบบส่ิงมีชวีติ ระเบียบวิธี

ทางวทิยาศาสตร สารเคมขีองชวีติ เซลลและเมแทบอลซิมึ พนัธศุาสตร 

กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและ

หนาที่ของพืชและสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   Characterist ic c lassi f ication science 

methodology of organisms, chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and 

function of plant and animal, ecology and behavior

 0203 120 ชีววิทยา 2 3(3-0-6)

   Biology 2

   เน้ือเย่ือของพืชและสัตว การสังเคราะหแสงและ

การหายใจ การลําเลียงนํ้าและอาหารในพืช ฮอรโมนพืช อาณาจักรพืช

และสัตว สัณฐานวิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว การสืบพันธุและ

การเจริญของพืชและสัตว สารพันธุกรรมและการถายทอดขอมูล

พันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

   Plant and animal tissues, photosynthesis and 

respiration, plant transport, plant hormones, plant and animal 

kingdoms, animal morphology, reproduction and development 

of plant and animal, genetic materialand inheritance, 

regulation of gene expression, and genetic engineering

 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-6)

   Biology Laboratory 1

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 (อาจเรียน

   พรอมกันได)

   Prerequisite : 0203 110  Biology 1 

   การทดลองทีส่อดคลองกบัเนือ้หาในรายวชิา 0203 110 

ชีววิทยา 1

   Experiment concurrented with 0203 110 

Biology 1
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 0203 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-6)

   Biology Laboratory 2

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 (อาจเรียน

   พรอมกันได)

   Prerequisite 0203 120 Biology 2 

   การทดลองทีส่อดคลองกับเนือ้หาในรายวชิา 0203 120 

ชีววิทยา 2

   Experiment concurrented with 0203 120 

Biology 2

 0203 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6)

   Cell Biology

   เงื่อนไขของรายวิชา:  0203 120 ชีววิทยา 2

   Prerequisite :  0203 120 Biology 2

   โครงสรางและสวนประกอบของเซลลหนาท่ีและ

ลักษณะสําคัญของเซลลชนิดโปรคาริโอตและยูคาริโอต กิจกรรมและ

กลไกที่เกิดขึ้นภายในเซลลการทํางานรวมกันระหวางนิวเคลียสและ

ออรแกเนลลภายในเซลล รวมท้ังเทคนิคท่ีศึกษาเกี่ยวกับเซลล

   Structures and component of  cell functions 

and major features of procaryotic cells and eukaryotic cells, 

cells activities and metabolic pathway in a molecular level, 

interaction of nucleus and organelle, including techniques in 

cell study

 0203 304 หลักอนุกรมวิธาน 3(2-2-5)

   Principles of Taxonomy

   เงื่อนไขของรายวิชา:  0203 120 ชีววิทยา 2

   Prerequisite : 0203 120 Biology 2

   หลักเกณฑการจําแนกสิ่งมีชีวิตอาณาจักรตางๆ โดย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร นิเวศวิทยา และ

วิวัฒนาการ แนวคิดใหมในการจําแนก การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต การตรวจ

สอบ การสรางและการใชรูปวิธาน เนนส่ิงมีชีวิตท่ีพบในประเทศไทย

   Fundamental classifi cation of organism into 

kingdoms; morphology, physiology, genetics, ecology and 

evolution,novel method to classification,nomenclature, 

examination, construction and  uses of key, emphasis on 

organisms in Thailand

 0203 315 อนุกรมวิธานพืช 3(2-2-5)

   Plant Taxonomy

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110  พฤกษศาสตร

   Prerequisite : 0203 110  Botany

   หลักการจําแนก ตั้งช่ือ และระบุชื่อพืช โดยเฉพาะ

พืชดอก ลักษณะสําคัญของพืชดอกวงศตางๆ ถิ่นกําเนิด การกระจาย

พนัธุ ววิฒันาการ ความสมัพนัธของพนัธกุรรมพชื และความสาํคญัทาง

เศรษฐกจิ แนวคดิใหมในจดัการจาํแนกพชื เทคนิคในการเกบ็ และรักษา

ตัวอยางพรรณไม มีการศึกษาในภาคสนาม

   Plant classification, nomenclature and 

identifi cation especially fl owering plants; distinct character 

of family of fl owering plants, origin, distribution, evolution, 

relation of plant genetic and economic importance; novel 

method for plant classifi cation; techniques for plant collecting 

and preservation, fi eld trip required

 0203 341 พันธุศาสตร 3(3-0-6)

   Genetics

   พันธุศาสตรของเมนเดล การวิเคราะหพันธุประวัติ 

วฏัจกัรของเซลล การแบงเซลลแบบไมโทซสิและไมโอซสิ ความผดิปกติ

ของโครโมโซม การหาความถ่ีของยีนในประชากร โครงสรางจีโนม 

การถายทอดขอมูลพันธุกรรม พันธุศาสตรระดับโมเลกุล มิวเทชัน 

การควบคุมการทํางานของยีน และพันธุวิศวกรรม

   Mendelian genetics, pedigreeanalysis, 

cell cycle, mitosis and meiosis cell division, chromosome 

abnormally, gene frequency in population, genome structure, 

genetic inheritance, molecular genetics, mutation, regulation 

of gene expression, and genetic engineering  

 0203  352 สรีรวิทยาของเซลล 3(2-2-5)

   Cell Physiology

   เงื่อนไขของรายวิชา :  0203 301 ชีววิทยาของเซลล 

และ 0202 221 เคมีอินทรีย หรือ 0202 242 ชีวเคมี 1

   Prerequisite : 0203 301 Cell Biology and 

0202 221 Organic Chemistry or   0202 242 Biochemistry 1

   หนาทีข่องเซลล สิง่แวดลอมของเซลล การลาํเลยีงผาน

เยือ่ เทอรโมไดนามิกส โมเลกุลขนาดใหญและเมตาโบลิซมึของโมเลกุล

เหลานั้น การควบคุมเมตาโบลิซึม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ 

การขับสาร การตอบสนองตอสิ่งเรา และการหดตัวของเซลล

   Cell functions, environment of cells, membrane 

transport, thermodynamics , macromolecules and metabolism 

of them, control of metabolism, photosynthesis, respiration, 

excretion, response to stimulator, contractibility of cell
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  กลุมฟสิกส

 0204 101 ฟสิกส 1     3(3-0-6)

                  Physics 1

     บทนําเกี่ยวกับวิชาฟสิกสและความสําคัญของวิชา

ฟสกิส เวกเตอร สมการการเคล่ือนทีก่ฎของนวิตนั สมดลุ การเคลือ่นที่

แบบโปรเจ็คไตลและแบบวงกลม โมเมนตัมและการชน งานและ

พลังงาน ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การแกวงกวัด คลื่นและการ

สั่น เสียง กลศาสตรของไหล สมบัติเชิงกลของสสาร อุณหพลศาสตร

และทฤษฎีจลนของแกส

   Introduction to physics and its important, 

vectors, motion equations, Newton’s laws, equilibrium, projectile 

and circular motions, momentum and collisions, work and 

energy, system of particles and rigid body, vibrations and 

waves, sound, fl uid mechanics, mechanical properties of 

matter, thermodynamics and kinetic theory of gases

 0204 102 ฟสิกส 2 3(3-0-6)    

   Physics 2

   สนามไฟฟา ไฟฟาสถิตไฟฟากระแสสารแมเหล็ก 

สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กเหน่ียวนําคล่ืนแมเหล็กไฟฟาแสงทฤษฎี

สมัพัทธภาพพเิศษเบือ้งตนภาพรวมของกาํเนดิวชิากลศาสตรควอนตมั 

ปฏิกิริยานิวเคลียรกัมมันตรังสีและสมบัติของนิวเคลียส

   Electric Field, Electrostatics, magnetic materials, 

magnetic induction, capacitors and inductors, direct and 

alternating currents, electric circuits, electromagnetic fi elds 

and electromagnetic waves, wave property of light and optical 

instruments, introduction to special relativity, overview of 

quantum mechanics, nuclear reactions, radioactivity and 

properties of the nucleus

 0204 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1)

   Physics Laboratory 1 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 0204 101 ฟสิกส 1

   Laboratory experiments to concord with

0204 101 Physics 1 

 0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1)    

   Physics Laboratory 2

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา 0204 102 ฟสิกส 2

   Laboratory experiments to concord with

0204 102 Physics 2

 0204 214 กลศาสตรแบบฉบับ 3(3-0-6)

   Classical Mechanics

   เงื่อนไขรายวิชา: 0204 101 ฟสิกส 1  

   Prerequisite: 0204 101 Physics 1 

   กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน กลศาสตรของนิวตัน 

สมการการเคล่ือนท่ีใน 1 และ 2 มิติสําหรับระบบอนุภาคเด่ียว 

กฎการอนุรกัษทางกลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบส่ัน การเคล่ือนท่ีแบบ

มแีรงสูศนูยกลาง การเคลือ่นทีข่องวตัถแุขง็เกร็ง แคลคลูสัการแปรผนั 

หลกัการของฮามลิตนั สมการการเคลือ่นทีข่องลากรงักและการประยกุต

   Newton’s laws of motion; Newtonian 

mechanics; equation of motion in 1-2 dimensions for single 

particle system; mechanical conservation laws; oscillation 

motion; central force motion; rigid body motion; calculus 

of variation; Hamilton’s principle; Lagrange’s equation and 

application

 0204 231 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)    

   Electromagnetic Theory

   เงื่อนไขรายวิชา :  0204 102  ฟสิกส 2  

   Prerequisite: 0204 102  Physics 2

   กฎของคูลอมปสนามไฟฟาพลังงานและศักยไฟฟา

ตวันําและไดอิเลก็ตริกตวัเก็บประจุ สมการปวสซองและลาปลาซสนาม

แมเหลก็แบบสมํา่เสมอสนามแมเหลก็ทีแ่ปรตามเวลาสมการแมกซเวลล 

การแผกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา

   Coulomb’s law, electric fi elds, electric energy 

and electric potential, conductors and dielectrics, capacitor, 

Poisson’s and Laplace’s equations, steady magnetic fi elds, 

time dependent magnetic fields, Maxwell’s equations, 

electromagnetic wave propagation

 0204 271 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0-6)

   Modern Physics

   ความเปนมาของวิชาฟสกิสยคุใหม ทฤษฎีสมัพัทธภาพ

พเิศษ กาํเนิดควอนตัม ฟงกชันคล่ืน ความนาจะเปน สมการชโรดิงเงอร

และการแกปญหาในหนึ่งมิติ ปฏิกิริยานิวเคลียร แบบจําลองนิวเคลียส 

แบบจําลองมาตรฐานและอันตรกิริยา

   Timeline of modern physics, special theory of 

relativity, the origin of quantum mechanics,  wave function, 

Schrödinger equation and one dimensional problems, 

nuclear reactions, nuclear model, elementary particles and its 

interaction
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 0204 309 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 3(3-0-6)

   The Earth, Astronomy and Space

   โครงสรางของโลก ปรากฏการณทางธรณีฟสิกสและ

ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอม การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก 

ซากดึกดําบรรพ และการประยุกตใชขอมูลทางธรณีวิทยา การเกิด

วิวัฒนาการและตําแหนงของระบบสุริยะกาแล็กซี่และเอกภพ อวกาศ

และการใชเทคโนโลยีอวกาศในดานสํารวจทรัพยากร การสื่อสาร และ

อุตุนิยมวิทยา

   The earth’s structure, Geo physical phenomena, 

effect on living and environment, movement of the earth’s 

crust, fossils Geological information application, Origin and 

evolution of solar system, galaxies and universe, remote 

sensing

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

 0506 393 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 1  3(3-0-6)

   Curriculum and Instruction in 

   General Science 1

        พัฒนาหลักสูตร  หลักจิตวิทยา  และกลวิธีสอนวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6  การพัฒนาและ

การใชสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

        Curriculum development,  Psychology  and  

ways  of  teaching  and  learning  in  General  Science  for  

Pratomsuksa  1-6  Developing  and  using  teaching  materials, 

teaching  and  learning  activities  research  related

 0506 494 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 2 3(3-0-6)

   Curriculum  and  Instruction  in General 

   Science 2

   พัฒนาหลักสูตร  หลักจิตวิทยา  และกลวิธีสอนวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  การพัฒนาและการ

ใชสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

   Curriculum development, Psychology and  

ways  of  teaching  and  learning  in  General  Science  for  

Muthayomsuksa  1-6  Developing  and  using  teaching 

materials, teaching  and  learning  activities  research  related

  2.2.3 รายวิชาเอกเลือก (กลุมเคมี-ชีววิทยา-ฟสิกส) 

ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

  กลุมเคมี

 0202 261 พอลิเมอรพื้นฐาน 2(2-0-4)

   Basic of Polymer

   ความหมายและการเรยีกชือ่พอลเิมอร ชนดิและสมบตัิ

ของพอลิเมอร การสังเคราะหและการประยุกตใชงานพอลิเมอร 

   Definition and nomenclature of polymers, 

types and properties of polymers, synthesis and application 

of polymers

 0202 263 ระบบการจัดการคุณภาพและความ 2(2-0-4)

   ปลอดภัยทางเคมี

   Quality Management Systems and 

   Chemical Safety

   ระบบการจัดการคุณภาพ การบริหารจัดการระบบ

มาตรฐานสากล  ISO ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมี

การจดัการกากของเสยีอนัตรายการประเมนิความเสีย่งและการปองกนั

อันตรายจากสารเคมี

   Quality managementsystem, international 

quality assurance ISO systems, knowledge on chemical 

safety, hazardous waste management, risk assessment and 

prevention

 0202 311 เคมีโลหะอินทรีย 2(2-0-4)

   Organometallic Chemistry 

   ทฤษฎี โครงสราง และการเกิดพันธะในสารประกอบ

ออรกาโนเมทัลลิก การนําสารประกอบออรกาโนเมทัลลิกไปใชเปน

ตัวเรงในปฏิกิริยาเคมีอินทรียสังเคราะห 

   Theor ies  St ructure  and bonding in 

organometallic compounds, application as catalyst 

in organic synthesis

 0202 313 เคมีอนินทรียสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Inorganic Chemistry

   เคมีของโลหะในส่ิงแวดลอม เคมีชวีอนินทรียของธาตุ

ทรานซชินั และธาตโุพสตทรานซชินั แหลงกาํเนดิ ปฏิกริยิา และวฏัจกัร

ของสารอนินทรียในสิ่งแวดลอม 

   Chemistry of metals in environments, 

bioinorganic chemistry of transition and post-transition 

elements, sources, reactions and cycles of inorganic species 

in environments
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 0202 314  เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4)

   Supramolecular Chemistry

   อันตรกิริยาระหวางโมเลกุล  เคมีโฮสต- เกสต  

การเตรียมโมเลกุลโฮสตสําหรับยึดเหนี่ยวแคตไอออน แอนไอออน

และโมเลกุลอินทรีย กระบวนการเซลฟ-แอสแซมบลิ วิธีทางกายภาพ

สําหรับศึกษาอันตรกิริยาระหวางโมเลกุล การออกแบบและประยุกต

ใชเครื่องมือเชิง ซุปราโมเลกุล

    Molecular interactions, host-guest chemistry, 

preparation of host molecules for binding cations, anions and 

organic molecules, self-assembly processes, physical methods 

for studying molecular interactions, design and application 

of supramolecular devices

 0202 315 วิธีการทางสเปกโทรสโกปสําหรับสาร 2(2-0-4)

   ประกอบอนินทรีย

   Spectroscopic Method of Inorganic

   Compounds

   การประยุกตใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกป เชน 

อนิฟราเรด อลัตราไวโอเลต-วสิเิบลิ และนิวเคลียรแมก-เนติกเรโซแนนท 

สําหรับโครงสรางของสารประกอบอนินทรีย 

   Applications of spectroscopic techniques, such 

as IR, UV/VIS, and NMR in evaluation of inorganic compounds 

 0202 316  เคมีชีวอนินทรีย 2(2-0-4)

   Bioinorganic Chemistry

   การเกิดและบทบาทของไอออนของโลหะในระบบ

ชีวภาพ การศึกษาโปรตีนที่มีโลหะ ความสําคัญของสรีรวิทยาและ

กระบวนการเมแทบอลิกไอออนของโลหะคีเลตในทางยา

   Preparation and role of metal ion in biological 

system, metalloprotein, the important physiology and 

metabolism of metal chelate drugs

 0202 317 การใชคอมพิวเตอรทางเคมี 2(2-0-4)

   Chemical Aspects of Computing

   การใชโปรแกรมสาํเรจ็รปูบนพซีสีาํหรบัคาํนวณขอมูล

จากการทดลอง การทําแบบจําลองระบบทางเคมีและการเสนอรายงาน

    Using commercial software packages for data 

analysis, report writing and Simulation

 0202 323 เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ 2(2-0-4)

   Natural Product Chemistry

   การจําแนกสาร การแยกสาร คาคงที่ตางๆ ของสาร

ธรรมชาติ ศึกษาสารจําพวกเทอรพีน สเตียรอยด กรดไขมันและสาร

ที่เกี่ยวของ นํ้าตาล สารประกอบคารโบอะโรมาติก และสารที่เกี่ยวของ 

อลัคาลอยด และสารท่ีไมใชอลัคาลอยดทีม่ไีนโตรเจนเปนองคประกอบ

   Classification, isolation techniques and 

physico-chemical data, terpenes, steroids, fatty acids and 

related compounds, sugar, carboaromatic and related 

compounds, alkaloid and non-alkaloid containing N-atom

 0202 334 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 2(2-0-4)

   Physical Organic Chemistry

    พื้นฐานของเคมีอินทรียเชิงฟสิกส การประยุกตใช

วิธีเซมิ-เอมไพริคัลและกลศาสตรควอนตัมสําหรับการคํานวณสมบัติ

เชงิโครงสราง สมบตัทิางอิเลก็ทรอนกิสและสมบัตทิางเทอรโมไดนามิกส

ของสารประกอบอินทรีย การประยกุตใชจลนพลศาสตรเคมแีละเทอรโม

ไดนามิกสเคมีสําหรับการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย

   Basic principles of physical organic chemistry, 

applications of semi-empirical and quantum mechanics 

methods for structural, electronic and thermodynamic 

property calculations of organic compounds, applications of 

chemical kinetics and chemical thermodynamics for organic 

chemical reaction studies

 0202 343 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตนและ 2(2-0-4)

   การประยุกตใช 

   Introduction to Bioinformatics and

   Applications

   ความรูเบื้องตนเกี่ยวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิเคราะห เปรียบเทียบ ลําดับสารชีวโมเลกุลชนิด DNA และ โปรตีน 

เพื่อหาบริเวณที่มีความสําคัญ และเก่ียวของในการทํางานของสาร

ชีวโมเลกุลชนิดตางๆ และการใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปใช

ประโยชนทางการแพทย, การเกษตร, และ อุตสาหกรรม

   Introduction to bioinformatics, basic knowledge 

in sequence alignment, Analysis of DNA RNA and proteins 

using web-based sequence alignment tools, applications of 

bioinformatics in different fi elds including medical, agricultural, 

and industry
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 0202 344 ชีวเคมีของอาหารและโภชนาการ 2(2-0-4)

   Food and Nutritional Biochemistry

   อาหารและสารอาหาร กระบวนการทางชวีเคมขีองสาร

อาหารในรางกาย สมดุลพลังงาน การจัดการนํ้าหนัก อาหารปรับแตง

พันธุกรรม อาหารบําบัดโรคท่ีเกิดจากสภาพทุพโภชนาการ โดยเนน

หนกัโรคทีเ่ปนปญหาในประเทศ ตลอดจนหลกัการและแนวทางในการ

ปองกันและแกไข

   Foods and nutrients, Metabolism of nutrients 

and their interactions relevant to human system, energy 

balance, weight management, links between nutrition and 

promotion of health and prevention of diseases, particular 

emphasis on diseases prevalent in this country

 0202 366 เทคโนโลยีการยาง 2(2-0-4)

   Rubber Technology

   โครงสรางและสมบัติของยางชนิดตาง ๆ ทั้งยาง

ธรรมชาติและยางสังเคราะห การออกสูตรยางและการผสมสูตรยาง 

กระบวนการข้ึนรปูยาง การทํายางใหสกุแบบตาง ๆ  สารเติมแตงสาํหรับ

ยาง การทดสอบสมบัติของยาง การประยุกตใชยาง เชน อุตสาหกรรม 

ยางรถยนต ฯลฯ วสัดยุดืหยุนแบบเทอรมอพลาสตกิ สมบตัเิชงิกายภาพ

และเชิงเคมีของวัสดุยืดหยุนแบบเทอรมอพลาสติก

   Structures and properties of natural rubber 

and synthetic rubbers, investigation of rubber recipes, 

rubber modifi cation process, vulcanization of rubber, rubber 

additives, property measurement of rubber, performance of 

rubber, i.e. tire industry etc., thermoplastic elastomer, physical 

and chemical properties of thermoplastic elastomer

 0202 381   เคมีสภาวะแวดลอม 2(2-0-4)

   Environmental Chemistry

   ความรูทางเคมีประยุกตกับปญหาสภาวะแวดลอม 

มลพิษทางนํ้า อากาศ ดิน กัมมันตรังสี และเสียง การควบคุมและ

การปองกันมลพิษมาตรฐานสากลดานส่ิงแวดลอม ISO 14000 และ

เทคโนโลยีสะอาด

   Application of chemistry to environment 

problems, water pollution, air  pollution, soil pollution, 

radioactive and noise, controlling and prevention of pollution, 

international standard of environment ISO 14000 and clean 

technology

 0202 385 การสืบคนขอมูลทางเคมี 2(2-0-4)

   Guide to Chemical Literature

    การจัดแบงหมวดหมูของเอกสารทางเคมี และวิธีการ

คนควาหาขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร

    Classifi cation of chemical literature and how 

to search for chemical information by computer

 0202 389 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 2(2-0-4)

   Cosmetics Chemistry

   นิยามและความเปนมาของเคร่ืองสําอาง ประเภท 

กฎหมายเครื่องสําอาง ประโยชนและพิษ สวนประกอบ เครื่องสําอาง

เพื่ออวัยวะตางๆของรางกาย การวิเคราะหเคร่ืองสําอาง สถานท่ีการ

ผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเคร่ืองสําอาง

   Defi nition and progress on cosmetics, types, 

cosmetics law, utility and toxicity, ingredients, cosmetics 

for different organs of body, cosmetics analysis, places for 

cosmetics production, cosmetics technology

 0202 348 ชีวเคมีของสารแหงความรักและความสุข 2(2-0-4)

   Biochemistry of Love and Happiness

   การทํางานของระบบประสาทและสมอง กลไกการ

สงสัญญาณประสาท สารส่ือประสาทที่เกี่ยวของกับความรัก ความสุข 

โรคท่ีเกี่ยวของกับความบกพรองของสารส่ือประสาท สารเสพติดที่

ออกฤทธิ์สัมพันธกับระบบประสาท

    Nerve and brain function, nerve conduction, 

neurotransmitters related to love and happiness, disease(s) 

causing by neurotransmitter defi ciency, drug action related 

to neurotransmitters

 0202 411 เซ็นเซอรและนาโนเซ็นเซอร  2(2-0-4)

   Sensors and Nanosensors

   หลักการและวิธีการวิเคราะหดวยเซ็นเซอร เซ็นเซอร

เคมี เซ็นเซอรชีวภาพ นาโนเซ็นเซอร และการประยุกตใชเซ็นเซอรใน

การตรวจวัด 

   Principles and the analytical method using 

sensors, chemical sensors, biosensors, nanosensors and 

application of sensors 
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 0202 422 หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4)

   Special Topics in Organic Chemistry

   หัวขอท่ีสําคัญและนาสนใจทางเคมีอินทรีย

    Signifi cant and interesting topics in organic 

chemistry

 0202 424 สเตอริโอเคมี 2(2-0-4)

   Stereochemistry

   คอนฟอรเมชัน  คอนฟกุ เรชัน  อิแนนทิโอเมอร  

ไดแอสเตอริโอเมอร สารผสมราซิมิก และสเตอริโอเคมีของปฏิกิริยา

เคมีอินทรีย

   Conformation, configuration, enantiomer, 

diastereomer, racemic mixture and stereochemistry of organic 

reactions

 0202 434 เคมีพื้นผิวและการเรงปฏิกิริยา 2(2-0-4)

   Surface Chemistry and Catalysis

   บทนํา โครงสรางพื้นผิวของแข็ง  พื้นที่ผิว การดูด

ซับแกสและไอบนของแข็ง ไอโซเทอรมของการดูดซับ พลังงานการ

ดูดซับ ปฏิกิริยาที่พื้นผิวและอิทธิพลของโครงสรางพื้นผิวตอการเกิด

ปฏิกิริยา  หลักการเรงปฏิกิริยา การจําแนกตัวเรงปฏิกิริยา จลนศาสตร

ของปฏิกิริยาการเรง  และความจําเพาะเจาะจงของตัวเรงปฏิกิริยา 

การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพ และการนําตัวเรงปฏิกิริยา

กลับมาใชใหม เทคนิคท่ีใชในการศึกษาพ้ืนผิวและตัวเรงปฏิกิริยา 

เทคโนโลยีการเรงปฏิกิริยา เชนการควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะ และพลังงานสะอาด

   General introduction, structure of solid 

surfaces, surface area, adsorption of gases and vapors on solids, 

adsorption isotherms, adsorption energy. Reaction at surface 

and infl uence of surface structure on reactivity. Principle of 

catalysis and classifi cation of catalysts. Kinetics of catalytic 

reactions and selectivity. Catalysts preparation, deactivation 

and regeneration. Analytical techniques to characterize and 

study surface and catalyst. Catalytic technologies such as 

automotive pollution control and clean energy

 0202 447 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องตน 2(2-0-4)

   Introductory DNA Technology

   โครงสรางและหนาท่ีของดีเอ็นเอ เทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ดีเอ็นเอ เชน วิธีพันธุวิศวกรรม หองสมุดดีเอ็นเอ การตรวจหาดีเอ็นเอ

จําเพาะ การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส 

การประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีดีเอ็นเอในดานตางๆ เชน 

การแพทย นิติวิทยาศาสตร

   Structure and function of DNA, DNA technology, 

i.e. genetic engineering, DNA library, detection of specifi c 

DNA, amplifi cation of DNA by polymerase chain reaction,

application of DNA technology in medicine and forensic 

science

 0202 448 เปปไทดและโปรตีนทางเภสัชศาสตร 2(2-0-4)

   Pharmaceutical Peptides and Proteins

   โครงสรางพื้นฐานของเปปไทดและโปรตีน ฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของเปปไทดและโปรตีนบางชนิด รวมถึงตัวอยางของเปปไทด

หรือโปรตีนที่มีฤทธิ์เปนยาที่มีจําหนายในเชิงพาณิชย 

   Basic knowledge of peptides and proteins 

structure, biological activity of some peptides and proteins 

including examples of pharmaceutical peptides or proteins 

those are commercial, peptides and proteins preparation for 

commercial purpose

  กลุมชีววิทยา

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

   Microbiology

   การจดัจาํแนก สณัฐานวทิยา ลกัษณะการเจรญิเตบิโต 

สรีรวทิยา พนัธกุรรม ความสมัพนัธกบัมนษุยและสิง่แวดลอม การเกดิ

โรค การควบคุมเชือ้แบคทีเรยี ไวรัส เชือ้รา โปรโตซัว สาหราย และระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

   Identifi cation, morphology, growth, physiology, 

genetic, Interrelation with human and environment of 

microorganisms, pathogenesis, bacterial, viral, fungal,

protozoan and algal  control  as well as immunology

 0203 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)

   Ecology

   ลําดับขั้นของระบบชีวิต ความสัมพันธในหมูสิ่งมีชีวิต

และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต การเปลี่ยนแปลง

ขนาดของประชากรส่ิงมีชีวิต กระบวนการและหนาที่ของระบบนิเวศ 

วัฏจักรของสสารและพลังงาน การประยุกตใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยา

ไปใชศึกษาปญหาสิ่งแวดลอม และการอนุรักษธรรมชาติ

   Biosystem hierarchy, interrelation among biotic 

environment and between biotic and abiotic environment, 

ecosytems processes and functions, materials and energy 

cycle in ecosystem, applying theoretic ecology for studying 

environmental problems and conservation of natural resources
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 0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)

   Microbiology Laboratory

   เงือ่นไขของรายวิชา : 0203 231 จลุชวีวิทยา  (อาจเรียน

   พรอมกันได)

   Prerequisite :  0203 231 Microbiology  

   การทดลองทีส่อดคลองกับเนือ้หาในรายวชิา 0203 231  

จุลชีววิทยา

   Experiment  concurrented with  0203 231 

Microbiology

 0203 292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร  1(0-3-1)

   Genetics  Laboratory

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 341  พันธุศาสตร 

   (อาจเรียนพรอมกันได)

   Prerequisite : 0203 341 Genetics 

   การทดลองทีส่อดคลองกับเนือ้หาในรายวชิา 0203 341  

พันธุศาสตร

   Experiment  concurrented with 0203 341 

Genetics  

 0203 293 ปฏิบัตกิารนิเวศวิทยา 1(0-3-1)

   Ecology Laboratory

   เงือ่นไขของรายวิชา:  0203 261 นเิวศวิทยา (อาจเรียน

   พรอมกันได)

   Prerequisite : 0203 261 Ecology 

    การฝกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาภาคสนามและ

หองปฏิบัติการ เทคนิควิธีการสํารวจ สํามะ-โน ประชากร สังคมและ

ระบบนิเวศ การวิเคราะหขอมูลและดัชนีทางนิเวศวิทยา

    Introduction to fi eld and laboratory practices 

in ecology, techniques in ecological census according to 

biosystem hierarchy e.g. organism, population, community, 

ecosystem, ecological parameters and incides analysis

 0203 302 ชีวสถิติ 3(3-0-6)

   Biostatistics

    เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 และ 0201 

   113 แคลคูลัส 1 

   Prerequisite 0203 120 Biology 2  and 0201 113 

   Calculus 1

   ม โ น ม ติ พื้ น ฐ า น ข อ ง ส ถิ ติ ใ น ท า ง ชี ว วิ ท ย า 

สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การแจกแจงความถ่ี การสุมตัวอยาง การประมาณคาและการใช

สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานทั้งทางพาราเมตริกและนันพาราเมตริก 

การทดสอบความมีนยัสาํคญัและสหสัมพนัธอยางงาย การวางแผนและ

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

    Basic concept of  statistics for biological 

science, descriptive statistics and inferential statistics, 

collection of data, distribution sampling technique, estimation 

and use parametric and non parametric statistic methods for 

testing hypotheses, testing for statistical signifi cance and 

assumption simple correlation and linear regression, 

experimental design and analysis data with statistic progarm 

package  

 0203 303 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)

   Evolution

   เงื่อนไขของรายวิชา:  0203 120 ชีววิทยา 2

   Prerequisite 0203 120 Biology 2

    แนวคดิเกีย่วกบัววิฒันาการของส่ิงมชีวีติ กระบวนการ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ปจจัยที่กอใหเกิดวิวัฒนาการ ความแปรผัน

และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ พันธุศาสตรประชากร การเกิดสิ่งมี

ชีวิตชนิดใหม การสูญพันธุ และความหลากหลาย ตนไมวิวัฒนาการ 

วิวัฒนาการรวม และวิวัฒนาการระดับมหภาค 

   Concepts of biological evolution. Process of 

biological evolution. Factors effecting evolution. Variation 

and natural selection, population genetics, speciation, 

extinction and diversity, evolutionary tree, coevolution and 

macroevolution

 0203 342 ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-2-5)

   Developmental Biology 

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 และ 0203 

   341พันธุศาสตร

    Prerequisite :0203 120 Biology 2 and 0203 341 

   Genetics

   กระบวนการและกลไกของการเจริญดานชีวภาพ 

กายภาพและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต การปฏิสนธิ การเติบโต การแปร

สภาพของเซลล และการเจริญของอวัยวะตางๆ ของพืชและสัตว

   Processes and mechanisms of biological, 

anatomy and physiological development in organisms, 

fertilization, growth, cell differentiation, and organ 

development in plants and animals
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 0203 344 พันธุวิศวกรรมพ้ืนฐาน   4(3-2-7) 

   Basic Genetic Engineering

   เงื่อนไขของรายวิชา  :0203 241  พันธุศาสตร

   Prerequisite :0203 241  Genetics

   คณุสมบตัขิองดีเอนเอ อารเอนเอ การแยกสกัดดเีอนเอ 

การตดัและเชือ่มตอดเีอนเอเขากบัพาหะ การเพิม่ปริมาณยนีโดยวธิกีาร

โคลนนิ่ง เอนไซมที่ใชในการตัดและเชื่อมตอ การทําหองสมุดดีเอนเอ 

การหาลําดับของยีน

   Properties of DNA and RNA, isolation of DNA, 

restriction cleavage and ligation of DNA with vector, gene 

amplifi cation by cloning, restriction enzymes and DNA ligase, 

DNA library and DNA sequencing

 0203  391 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-4-4)

   Biological Techniques

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 และ 

   0203 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2

   Prerequisite : 0203 120 Biology 2 and 

   0203 192 Biology Laboratory 2

   เทคนคิและวธิกีารปฏบิตักิารพืน้ฐานสาํหรบัศกึษาวจิยั

ทางชีววิทยา การเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิต การเก็บรักษาโดยวิธีการตางๆ 

เชน การทําตัวอยางพืชอัดแหง การดอง การสตาฟสัตว การทําสไลด

ถาวร ศึกษาวิธีการใชและบันทึกภาพจากกลองจุลทรรศนตางๆ

   Principal techniques and method used in 

biological research, sampling and collection of organisms, fi xing 

samples such as herbarium, liquid method, clearing, stuff and 

permanent slides, using and photography from microscopes

 

 0203  419 พฤกษเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

   Economic Botany

   เงื่อนไขของรายวิชา :  0203 110  ชีววิทยา1

   Prerequisite 0203 110  Biology 1

   พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยในดานอุปโภค 

บริโภค การแพทย และอุตสาหกรรม เนนลักษณะทางพฤกษศาสตร 

การปลูก การดูแลรักษา รวมทั้งการศึกษาชีวประวัติถิ่นกําเนิด 

การกระจายพันธุ และการนํามาใชใหเกิดประโยชน

   Importance Thai economic plants used as 

sources of food, medicine and in industry; with emphasis 

on botanical characters, planting, maintenance, life history, 

distribution and using of plant product

 0203 457 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 3(1-4-4)

   Plant Tissue Culture

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110  ชีววิทยา 1

   Prerequisite :0203 110  Biology 1

   เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจาก

สวนตางๆของพืช การนําหลักการและวิธีการไปใชในงานอื่นๆ เชน 

ทางการแพทย การขยายพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช

    Technique and methodology of plant tissue 

culture; application in medicinal purposes, plant propagation 

and plant breeding

 0203 469 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 3(3-0-6)

   Biodiversity and Conservation

   เงื่อนไขของรายวิชา:  0203 261 นิเวศวิทยา

   Prerequisite :  0203 261  Ecology

   ความสําคัญ แนวโนม สถานภาพของความหลาก

หลายทางชีวภาระดับโลกและทองถ่ิน ปจจัยและผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย อนุสัญญา 

กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท้ังระดับทองถิ่นและ

สากล การประเมินและการติดตามตรวจสอบความหลายหลายทาง

ชีวภาพ

   The importance, trend and status of world 

and local biodiversity, changing of biodiversity according to 

natural and human activities, policies, conventions, and laws 

involving to conserve biodiversity, management strategies of 

biodiversity, worldwide and locally, monitoring and evaluation 

of biodiversity

  กลุมฟสิกส

 0204 209 ฟสิกสสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

          Environmental Physics

   มุมมองตอสิ่งแวดลอมเชิงฟสิกส ปญหาสิ่งแวดลอม

และการแกปญหาโดยวิธีการทางฟสิกส  การศึกษาเรื่องพลังงาน 

บรรยากาศ โอโซน และโลกรอน

  Aspect of physical environment; environmental 

problems and solutions by using Physics methods, studies 

of energy, climate, ozone and global warming
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 0204 321 แหลงพลังงานและการเปล่ียนรูป  3(3-0-6)

   Energy Conversion and Resources

   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับแหลงพลังงานรูปแบบตางๆ 

พลังงานความรอน เคมี นิวเคลียร ปโตเลียม การจําแนกและแบง

กลุมของพลังงานรูปแบบตางๆ แหลงพลังงานหมุนเวียนรูปแบบตางๆ 

เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น 

พลังงานความรอนไตพิภพ ศักยภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงาน หลัก

การแปรสภาพพลงังาน ประสทิธภิาพการแปรสภาพพลงังาน เทคโนโลยี

การเปล่ียนรูปพลังงานแบบตางๆ และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

   Basic knowledge of energy resources: thermal, 

chemical, nuclear and petroleum energies. Rank and 

classification of difference energies. Renewable energy 

resources: solar, wind, biomass, wave energy geothermal. 

Possibility and potential of energy conversion. Principle of 

energy conversion. Energy conversion technologies and 

environmental impacts. Clean energy technologies

 0204 342 อิเล็กทรอนิกสสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6)

   Electronics for Communications

   เงือ่นไขของรายวชิา:  0204 231  ทฤษฎแีมเหลก็ไฟฟา

   Prerequisite: 0204 231  Electromagnetic Theory 

          การ วิ เคราะหและกระบวนการของสัญญาณ 

การมอดูเลตและการดักสัญญาณแอนะลอกและดิจิตอล คลื่นรบกวน

และผลของมันตอระบบส่ือสาร  หลักการของระบบส่ือสารและ

การสงขาวสารแบบตางๆ ไดแก ระบบโทรศัพท  ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี  

ระบบถายทอดสญัญาณวทิย ุ ระบบสือ่สารขอมลู  การสงสญัญาณรหสั  

ระบบกระจายเสยีง  สายสงสญัญาณผานสายแรงสงู  ระบบการควบคมุ

และบังคับมาตรทางไกลตาง ๆ 

   Signal analysis and processing analog and 

digital modulation and detection systems; noise and its 

effects on performance of communication systems; principles of 

common communication systems and information

transmission including telephone systems, mobile telephone 

systems and facsimile equipment, radio-relay systems, data 

communication, coded transmission, broadcasting systems, 

pilot line carriers, telemetering and supervisory controls

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 โดยใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีตนสนใจจากรายวิชาในคณะ

หรือนอกคณะ รวมไมนอยกวา 170 หนวยกิต




