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1. กลุมวิชาแกน
PHYS 1103 ฟสิกส 1
3(3-0)
Physics1
การวัด ความแมน และความเที่ยงในการวัด หนวย ปริมาณสเกลาร และเวกเตอร
ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ
ของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุน ของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณทางความรอน หลักการ
เบื้องตนทางอุณหพลศาสตร การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะและการถายเทความรอน
PHYS 1104

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 1
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)

PHYS 1105

ฟสิกส 2
Physics 2

3(3-0)

37
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมป สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา
กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของลอเรนซ สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนีย่ วนํา สารแมเหล็ก การแกวงกวัดของสนามไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิต
สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี
นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
PHYS 1106

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 2
Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)
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CHEM 1103

เคมี 1
3(3-0)
Chemistry 1
สสาร และพลังงาน อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลวและ สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลไอออน
CHEM 1104

ปฏิบตั ิการเคมี 1
1(0-3)
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ ารเคมี การ
จัดสารเคมี เกรดและการใชสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือ
พื้นฐานอยางถูกตอง เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ศึกษาสมบัติของแกสและสารละลาย
สมดุลเคมี pH คาคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส
CHEM 1105

เคมี 2
3(3-0)
Chemistry 2
เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม อุณหพลศาสตร และ

จลนพลศาสตร
CHEM 1106

ปฏิบตั ิการเคมี 2
1(0-3)
Chemistry Laboratory 2
เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน เชน การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก
ความแตกตางระหวางสารอินทรียกับสารอนินทรีย เคมีสิ่งแวดลอม เชน การหาปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา (DO) อัตราเร็วของปฏิกิริยา
BIO

1101

ชีววิทยา 1
3(3-0)
Biology 1
สารประกอบในสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต กําเนิดของสิ่งมีชีวิตและ
วิวัฒนาการ ความรูเกี่ยวกับเซลลและเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญและการพัฒนาของตัวออน
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต
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BIO

1102

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1(0-3)
Biological Laboratory 1
ศึกษาเกี่ยวกับกลองจุลทรรศน อินทรียสารภายในเซลล เซลลพืช เซลลสัตว
การแบงเซลลแบบไมโทซิส การแบงเซลลแบบไมโอซิส เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว การเจริญ
การสืบพันธุและการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
BIO

1103

BIO

1104

ชีววิทยา 2
3(3-0)
Biology 2
เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับ
เซลล การขนสงและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทําการของระบบตางๆ พันธุศาสตร
พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
1(0-3)
Biological Laboratory 2
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมภายในเซลล การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม
การสังเคราะหแสง การหายใจ การลําเลียงในสิ่งมีชีวติ การรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต ฮอรโมน
พฤติกรรม พันธุกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
MATH 1401

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ทบทวนเมทริกซดีเทอรมินันทและเวกเตอร ฟงกชั่นและกราฟ ลิมิตของฟงกชั่น
การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชั่นอดิศัย แนะนําอนุพันธยอย
COM 4203

โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(2-2)
Computer Application for Science and Mathematics
ศึกษาและฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับ
และอนุกรม การจัดหมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชั่น การแกสมการ
เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้องตน ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

40
BIO

4905

โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3(250)
Research in Biology
ทําการศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนวิชาชีววิทยาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือวิจัยเกีย่ วกับเนื้อหาทางวิชาชีววิทยาตามความสนใจของนักศึกษา
2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CHEM 3705 ชีวเคมี
3(3-0)
Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาทีแ่ ละบทบาทของเซลล และ
องคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด (Lipid)
วิตามิน และฮอรโมน การยอย การดูดซึมอาหาร เมเทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิดและโปรตีน
CHEM 3706

ปฏิบตั ิการชีวเคมี
1(0-3)
Biochemistry Laboratory
สารละลายบัฟเฟอร การทดสอบสมบัติและวิเคราะหหาปริมาณของกรดแอมิโน
โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด และชีวพลังงานของเซลล
BIO

1301

พฤกษศาสตร
3(2-3)
Botany
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)
ชีววิทยาของพืช เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา
นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจัดจําแนกประเภท การเก็บรวบรวมตัวอยางพืช การศึกษา
ภาคสนาม
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BIO

1401

สัตววิทยา
3(2-3)
Zoology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจัดจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐาน
วิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ
การรวบรวมและเก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม

BIO

2101

BIO

2501

นิเวศวิทยา
3(2-3)
Ecology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)
ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา องคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ พลังงาน
ประสิทธิภาพการถายทอดพลังงาน อัตราผลผลิตและปรามิดนิเวศ ปจจัยจํากัด การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต วัฏจักรของสาร คุณสมบัติ การเจริญและความสัมพันธของประชากร ชุมชนและความ
เดนชนิด การเปลี่ยนแปลงแทนที่และประเภทการเปลี่ยนแปลงแทนทีส่ ิ่งมีชีวิต มลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม การศึกษาภาคสนาม
พันธุศาสตร
3(2-3)
Genetics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยา 2 1(0-3)
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร
หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การคาดคะเนผลลัพธที่เกิดขึ้นในลูกผสม ยีน โครโมโซมและการจําลองสารพันธุกรรม โอกาส และ
Chi-square ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน่ เพศและการกําหนดเพศ ความสัมพันธระหวางลักษณะ
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และเพศ มัลติเปลอัลลีล การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ การแปรปรวนของลูกผสม
การแปรปรวนของจํานวนโครโมโซมและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของโครโมโซม
การถายทอด
พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตรประชากร พันธุวศิ วกรรม
BIO

2701

จุลชีววิทยา
3(2-3)
Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)
ความรู พื้ น ฐานของจุล ชี ว วิ ทยา เปรี ย บเที ย บเซลล โ พรคาริ โ อตและยู ค าริ โ อต
การจํ า แนกจุ ลิ น ทรี ย สั ณ ฐานวิ ท ยา การเจริ ญ เติ บ โต เมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ก รรม การสื บ พั น ธุ
การควบคุมจุลินทรีย จุลินทรียทางสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชจุลินทรียทางดานตางๆ

BIO

3306 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3)
Plant Tissue Culture
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 2501 พฤกษศาสตร 3(2-3) และ
BIO 2102 สรีรวิทยาทัว่ ไป 3(2-3)
การสร า งสภาวะปลอดเชื้ อ และสภาพแวดล อ มของการเพาะเลี้ ย ง อาหาร
สังเคราะหสูตรตางๆ การเตรียมและการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนตางๆ ของพืช การชักนําแคลลัสจาก
สวนตางๆ การเกิดตนใหมจากแคลลัส การถายฝากสารพันธุกรรมโดยใชแบคทีเรีย การเลี้ยงอับ
และละอองเรณู ประโยชนและการประยุกตใช
BIO

3601

เทคนิคปฏิบตั กิ ารทางชีววิทยา
3(2-3)
Biotechnique
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3) และ
HEM 3705 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
การใชเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา การทําสไลดถาวรเนื้อเยื่อ
สิ่งมีชีวิต การวิเคราะหสารชีวเคมีในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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BIO

4901

สัมมนาทางชีววิทยา
1(1-0)
Seminar in Biology
การศึกษาชีววิทยาตามความสนใจโดยการคนควา นําผลงานและความรูทางดาน
ชีววิทยา หรือปญหาทางชีววิทยามาอภิปรายอยางมีเหตุผล เขียนโครงการ เขียนรายงาน และนําเสนอ
เลือก
BIO 2102

สรีรวิทยาทั่วไป
3(2-3)
General Physiology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3) และ
ความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว กระบวนการตางๆ ที่สําคัญ เชน
การสังเคราะหแสง การหายใจ การขนสงและการลําเลียง ความสมดุลของน้ําและเกลือแร กลไกการ
ประสานงานและควบคุมการทํางานของระบบตางๆ
BIO

3101

ชีววิทยาของเซลล
3(2-3)
Cell Biology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3) และ
ความรูพื้นฐานเซลล ทฤษฎีเซลลและการกําเนิดเซลลยูคารีโอต โครงสราง และ
หนาที่ของเซลลโพคาริโอตและยูคาริโอตระดับโมเลกุล การลําเลียงสารเขาออกเซลลและปฏิสัมพันธ
ของเซลล วัฏจักรของเซลล การแบงเซลล เมแทบอลิซึมของเซลล สารพันธุกรรมในเซลลโพคาริ
โอติ ก และยู ค าริ โ อติ ก การแสดงออกของยี น รวมถึ ง เทคนิ ค อุ ป กรณ ท างวิ ท ยาศาสตร ที่ ใ ช ใ น
การศึกษาออรแกแนลล
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3102

ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3)
Biodiversity
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 1401 สัตววิทยา 3(2-3)
BIO 1301 พฤกษศาสตร 3(2-3)
BIO 2701 จุลชีววิทยา 3(2-3) และ
BIO 2101 นิเวศวิทยา 3(2-3)
ศึกษาความหลากหลายของสิง่ มีชีวิตทางดานนิเวศ พันธุศาสตรและเทคนิคทาง
โครโมโซม
DNA fringer print และ PCR
หลักอนุกรมวิธานและการจัดจําแนกกลุม
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต ความสําคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามความหลากหลายทาง ชีวภาพ ยุทธวิธีใน
การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพและการศึกษาในภาคสนาม

BIO

3104

BIO

3201

สถิติทางชีววิทยา
3(3-0)
Biostatistics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3) และ
ความสําคัญของสถิติในวิชาชีววิทยา การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ
การแจกแจงความถี่ การวัดการกระจายประชากร การสุม ตัวอยาง การวางแบบแผนการทดลองอยาง
งาย การทดสอบความมีนัยสําคัญ สหสัมพันธ การทดสอบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ และ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
3(2-3)
Introductory to Biotechnology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) กับ BIO 1102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3) และ
BIO 1103 ชีววิทยา 2 3(3-0) กับ BIO 1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3) และ
ความหมาย ความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวพลังงานศาสตร พันธุศาสตร
โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม จลนพลศาสตรของเอนไซมและเซลล การแยกผลิตภัณฑทางชีวภาพ
ใหบริสุทธิ์ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ
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3301

สรีรวิทยาของพืช
3(2-3)
Plant Physiology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 2501 พฤกษศาสตร 3(2-3)
ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ข อ ง พื ช ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiation) ของพืช น้ํา แรธาตุ แสง และฮอรโมน กลไกและ
กระบวนการทางชี ว เคมี ข องการสั ง เคราะห ด ว ยแสง การหายใจ การขนส ง การคายน้ํ า
กระบวนการงอก และการพักตัวของเมล็ด การปรับตัวของพืชเขากับสภาพแวดลอม
BIO

3402

BIO

3403

BIO

3706

กีฏวิทยา
3(2-3)
Entomology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 1401 สัตววิทยา 3(2-3)
ศึกษาชีววิทยาของแมลง การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต การเจริญเติบโต
และพัฒนา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของแมลง ความสําคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการปองกันและกําจัด
แมลง การรวบรวมและเก็บตัวอยางแมลง การศึกษาภาคสนาม

ปรสิตวิทยา
3(2-3)
Parasitology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 1401 สัตววิทยา 3(2-3)
ศึกษาสัตวที่เปนปรสิต การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม
การสืบพันธุ วัฏจักรชีวติ วิวัฒนาการ ความสัมพันธระหวางปรสิตกับผูถูกอาศัย วิธีการปองกัน
การตรวจสอบตัวอยางปรสิต รวมทั้งการเก็บรักษา การศึกษาภาคสนาม

สรีรวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3)
Microbial physiology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 2701 จุลชีววิทยา 3(2-3) และ
CHEM 3705 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0)
โครงสรางของเซลลจุลินทรียและหนาที่ การเจริญของจุลินทรีย และการควบคุม
การขนสงสารผานเขาออกของเซลลจุลินทรีย การสรางพลังงานเอทีพี เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย
ออโตโทรบ สารคารโบไฮเดรต ไขมัน สเตอรอล และสารประกอบไนโตรเจน กระบวนการสราง
กรดอะมิโน พิวรีนและไพริมิดีน การควบคุมเมแทบอลิซึม
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3707

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3)
Environmental Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 2701 จุลชีววิทยา 3(2-3)
จุลินทรียกลุมตางๆ ที่มีบทบาทตอสิ่งแวดลอมในวัฏจักรการหมุนเวียนของสาร
เทคนิคในการแยกและจําแนกเชื้อจุลินทรีย กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย การแกไข
และการควบคุมจุลินทรียที่กอใหเกิดปญหามลพิษ การใชจุลินทรียรักษาสภาพแวดลอม
BIO

4702

BIO

4713

เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3)
Fermentation Technology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 2701 จุลชีววิทยา 3(2-3) และ
CHEM 3708 ชีวเคมี 3(3-0)
จลพลศาสตร แ ละการคํ า นวณในกระบวนการหมั ก การพั ฒ นาระบบหมั ก
การคั ด เลื อ กสายพัน ธุ จุ ลิน ทรี ย ใ นอุ ต สาหกรรมการหมัก การหมั ก แบบเท แบบครั้ง คราวและ
แบบตอเนื่องที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ศึกษาระบบหมัก การเพิ่มขนาดการผลิตและการ
เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม เชน กรดอะมิโน กรดอินทรีย สารปฏิชีวนะ เซลลจุลิ
นทรีย การผลิตโปรตีนเซลลเดี่ยว ยีสตขนมปง รวมไปถึงเทคนิคการประยุกตใชการหมักในการ
เพาะเลี้ยงเซลลพืชและเซลลสัตว

กรรมวิธีกระบวนการหมัก
3(2-3)
Fermentation Process
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 4702 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3)
เทคนิคของกระบวนหมักโดยใชจุลินทรีย เซลลพื ชและเซลลสัตว การเตรีย ม
อาหาร การออกแบบสูตรอาหารที่เหมาะสมตอกระบวนการหมัก เทคนิคการหมักแบบตางๆ
การควบคุมกระบวนการหมัก กระบวนการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑที่ไดจากการหมัก การคํานวณ
ตนทุนของกระบวนการหมักและความปลอดภัยในปฏิบัติการการหมัก
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4716

หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร
3(2-3)
Principle of Food Processing and Preservation
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 3710 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และผลิตผลทางอาหาร จุลินทรียที่
เกี่ ย วข อ งกั บ อาหาร การแปรรู ป อาหาร การถนอมอาหารในครั ว เรื อ นและในอุ ต สาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร การรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานอาหารสารเคมีที่ใชในอาหาร กฎหมายคุมครอง ผูบริโภค
3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของครู การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่นๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508

แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207

หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ประเภทของหลัก สูตร องคประกอบของหลัก สูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
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หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
CI

2303

หลักการจัดการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู ระบบการเรียนรู กระบวน
การจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สือ่ การเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101

ER

2104

เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คัญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตางๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตางๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน

49
ER

3409

การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0)
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลักษณะของการวิจัย
วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG

1203

PG

3703

การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
EA 3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
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การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษ ความหมายและความมุ ง หมายของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เลือก
FE 3203

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

FE

3204

กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
FE

1901

FE

1902

การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)
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กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร

CI

3210

CI

3301

CI

3302

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร
หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น
ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น การเร า ความสนใจ การตั้ ง คํ า ถาม การใช สื่ อ การเรี ย นการสอน
การเล า เรื่ อ ง การเสริ ม แรง การใช กิ ริ ย าท า ทางและวาจา การใช ก ระดานดํ า การอธิ บ าย
ยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด
การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน
การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน
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4601

ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่นๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204

ETI

3301

ETI

4101

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรู ปแบบอื่ นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลื อกรับข อมู ลขาวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย การจั ด การศึ ก ษาโดยผ า นระบบสื่ อ ทางไกลในรู ป แบบต า งๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล
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4105

การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ
PG

2301

PG

3101

PG

3302

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู หลั ก การ
องค ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสรางมนุ ษ ยสัมพัน ธสํา หรั บครู บทบาทของครูใ นการ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝก
ปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการ
ชวยเหลือนักเรียน

ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค

ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของจิตวิท ยาสังคม กลุม และกระบวน
การกลุ ม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา บทบาท และการคล อ ยตาม
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ
แรงจูงใจในทางสังคม การรวมมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปนผูนํา
การนําความรูท างจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน

54
PG

3501

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน การจัด
บริการแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดานการศึกษา
อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการ
แนะแนว
PG

3502

PG

3603

EA

1101

จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จดั ขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว การใชกระบวนการ
แนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน
หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Principles of Educational Administration
ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลัก สูตร ปญหาตางๆ และวิธีก าร
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย

55
EA

1102

ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสํ า คั ญ ของผู นํ า แบบของผู นํ า บทบาทหน า ที่ ข องผู นํ า
คุ ณ ลัก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริมสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสร า งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104

EA

3101

EA

4301

คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษาวิวัฒนาการ
ของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจากสถิติทาง
การศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ
การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและปญหา
เกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ
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EC

1102

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได

EC

2101

EC

3501

EC

4501

การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึ ก ษาของต า งประเทศ ประวั ติ ค วามเป น มาของการอนุ บ าล การศึ ก ษาไทยและรู ป แบบ
การจัดการอนุบาลไทย หนวยงานที่จัด ลักษณะการดําเนิ นงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูป กครอง ธรรมชาติของ
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาทีข่ องผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธกี ารจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสํ าคั ญ ของพอ แม ผู ป กครองตอ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ความจํ า เป น ที่
จะตองใหการศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความ
รวมมือกับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม
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4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
1(60)
Study and Participation in School
ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย
2 สัปดาห
CI

4615

วิธีสอนชีววิทยา 1
2(1-2)
Methods of Teaching Biology 1
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรชีววิทยาในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่น
ให เ หมาะสมกั บ การจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบต า ง ๆ ทั ก ษะการผลิ ต และการใช สื่ อ อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
CI

4615

วิธีสอนชีววิทยา 2
2(1-2)
Methods of Teaching Biology 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรชีววิทยาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่น
ให เ หมาะสมกั บ การจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบต า ง ๆ ทั ก ษะการผลิ ต และการใช สื่ อ อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
CI

4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ 3 - 6 ป
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2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
CI

4802 การทดลองสอน 2
1(60)
Teaching Practice 2
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1
ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป
หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 - 2 และ
เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ
GED 5801

การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง

GED 5802

การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 2
5(450)
Teaching Professional Externship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ
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