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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  ความยืดหยุนของวัตถุ  คล่ืนกล  ปรากฏการณทางความรอน  หลักการ
เบื้องตนทางอณุหพลศาสตร  การขยายตวั  การเปลี่ยนสถานะและการถายเทความรอน 
 
PHYS 1104 ปฏิบตัิการฟสกิส 1            1(0-3) 
  Physics Laboratory 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 1105 ฟสิกส 2            3(3-0) 
  Physics 2 
  ประจุไฟฟา  กฎของคูลอมป  สนามไฟฟา กฎของเกาส  ศักยไฟฟา  ความจุไฟฟา  
กระแสไฟฟา  กฎของโอหม  กฎของเคอรชอพฟ  แรงของลอเรนซ  สนามแมเหล็กอนัเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนีย่วนํา สารแมเหล็ก  การแกวงกวัดของสนามไฟฟา  แสงเชิงเรขาคณิต  
สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ทฤษฎสัีมพัทธภาพพเิศษ  โครงสรางอะตอม  กมัมันตภาพรังสี  
นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 
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PHYS 1106 ปฏิบตัิการฟสกิส 2                         1(0-3) 
  Physics Laboratory 2 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส  2  ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 
 
 
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 ปฏิบตัิการเคม ี1             1(0-3) 
  Chemistry Laboratory 1  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี 
การจัดสารเคมี เกรดและการใชสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช
เครื่องมือพื้นฐานอยางถูกตอง เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ศึกษาสมบตัิของแกสและ
สารละลาย สมดุลเคมี pH คาคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส 
 
CHEM 1105 เคมี 2             3(3-0) 
  Chemistry 2  

  เคมีไฟฟา  เคมีอินทรีย  เคมีนิวเคลียรเบื้องตน  เคมีส่ิงแวดลอม อุณหพลศาสตร และ 
จลนพลศาสตร 
 
CHEM 1106 ปฏิบตัิการเคม ี 2            1(0-3) 
  Chemistry Laboratory 2  
  เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน เชน การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก 
ความแตกตางระหวางสารอนิทรียกับสารอนินทรีย เคมส่ิีงแวดลอม เชน การหาปรมิาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา (DO) อัตราเร็วของปฏิกิริยา 
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BIO 1101 ชีววิทยา 1            3(3-0) 
  Biology 1 
  สารประกอบในสิ่งมีชีวิต  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต  กําเนิดของสิ่งมีชีวิตและ
วิวัฒนาการ  ความรูเกี่ยวกบัเซลลและเนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ  การเจริญและการพฒันาของตัวออน  
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต   การจําแนกสิ่งมีชีวิต 
 
 
BIO 1102 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1            1(0-3) 
  Biological Laboratory 1  
  ศึกษาเกี่ยวกับกลองจุลทรรศน   อินทรียสารภายในเซลล  เซลลพืช  เซลลสัตว  
การแบงเซลลแบบไมโทซิส  การแบงเซลลแบบไมโอซิส  เนื้อเยื่อพืช  เนื้อเยื่อสัตว  การเจริญ  
การสืบพันธุและการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต 
 
BIO 1103 ชีววิทยา 2            3(3-0) 
  Biology 2 
  เมแทบอลิซึม  การแลกเปลี่ยนสาร  เอนไซม  การสังเคราะหดวยแสง  การหายใจระดับ
เซลล  การขนสงและการคายน้ํา  สมดุลภายในเซลล  การทําการของระบบตาง ๆ  พันธุศาสตร  
พฤติกรรมและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิตกบัสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
BIO 1104 ปฏิบตัิการชีววิทยา 2            1(0-3) 
  Biological  Laboratory 2 
  ศึกษาทดลองเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมภายในเซลล  การแลกเปลี่ยนสาร  เอนไซม     
การสังเคราะหแสง  การหายใจ  การลําเลียงในสิ่งมีชีวติ  การรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต  ฮอรโมน  
พฤติกรรม  พันธุกรรม  และการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
MATH 1401 แคลคูลัส 1            3(3-0) 
                    Calculus 1 
  ทบทวนเมทริกซดีเทอรมินันทและเวกเตอร ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน 
การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศัย แนะนําอนุพันธยอย 
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COM 4203 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(2-2) 
                     Computer Application for Science and Mathematics 
  ศึกษาและฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  เชน อันดับ
และอนุกรม  การจัดหมู  การจัดลําดับ  ความนาจะเปน  ทฤษฎีบททวนิาม  ฟงกชัน  การแกสมการ  
เวคเตอร  ความเร็ว  ความเรง  เรขาคณิตวิเคราะห  และแคลคูลัสเบื้องตน  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรปู
สําหรับเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2. กลุมวิชาเอก 
PHYS 1201 ฟสิกสในชีวติประจําวัน 2(1-2) 
  Physics for Everyday Life 
  ศึกษาเครื่องมือทางฟสิกสที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับหลักการ
ทํางานสวนประกอบ  หลักการใช และการบํารุงรักษา  จนสามารถใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย  
สามารถตรวจสอบขอบกพรองและซอมแซมไดตามสมควร  สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกทองถ่ิน 
 
PHYS 1202 วิทยาศาสตรพลังงานเบื้องตน 3(3-0) 
  Introduction to Science Energy 
  แหลงพลังงานที่ เกิดขึ้นใหมไดและเกิดขึ้นใหมไมได  เชื้อ เพลิงฟอสซิล             
ถานหินปโตเลียม และกาซธรรมชาติ พลังงานจากใตพิภพ พลังงานจากน้ํา ลม ชีวเชื้อเพลิง 
แสงอาทิตย และพลังงานนิวเคลียร วิกฤติการณพลังงาน สภาพการณปจจุบัน ศักยภาพและปญหา
ของแหลงพลังงานตาง ๆ  และพลังงานทดแทน 
 
PHYS 2101 กลศาสตร  3(3-0) 
  Mechanics 
  กลศาสตรแบบนิวตัน โมเมนตัม การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่แบบ 
ฮารมอนิก เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร การเคลื่อนที่ในสองและสามมิติ 
การเคลื่อนที่ภายใตแรงในแนวศูนยกลาง การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ระบบพิกัดที่
เคล่ือนที่ หลักเบื้องตนของกลศาสตรแบบลากรานจ และแบบฮามิลตัน 
 
PHYS 2103 อุณหพลศาสตร       3(3-0) 
  Themodynamics 
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  นิยามและแนวคิดพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร อุณหภูมิและกฎขอที่ศูนยทาง    
อุณหพลศาสตร แกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน สมการแสดง
สถานะของแวนเดอรวาลส ความรอนและกฎขอที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและ
กฎขอที่สองทางอุณหพลศาสตร กระบวนการผันกลับได และกระบวนการผันกลับไมได วัฏจักร
คารโน ประสิทธิภาพของกลจักรความรอนและ  การประยุกต เอนโทรป 
 
PHYS 2104 แมเหล็กไฟฟา 3(3-0) 
  Electromagnetism 
   อันตรกริยาไฟฟา อันตรกริยาแมเหล็ก สนามไฟฟา สนามไฟฟาสถิต สนามไฟฟา
ในตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กฎของบิโอต–ชาวารต กฎของแอมแปร สนามไฟฟาที่ 
แปรคาตามเวลา กฎของฟาราเดย และกฎของเลนซ  สมบัติทางแมเหล็กของสสาร   ไฟฟา
กระแสสลับ วงจรซึ่งประกอบดวย RL และ C  สมการแมกซเวลล การแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 
PHYS 2106 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 1 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชากลศาสตรและอุณหพลศาสตร  ไมนอยกวา             
10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 2107 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 2 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 2 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาแมเหล็กไฟฟา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส 3(2-2) 
  Computer Programming for Physics 
  หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลขอมูล
เกี่ยวกับคณิตศาสตร ฟสิกส องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันของ ซอรฟแวร 
ฮารดแวร พอรท การอินเตอรรัพท และการเขียนโปรแกรมควบคุม อินพุท-เอาทพุทขอมูล  
การแสดงผลแผนภูมิดวยภาษาซี หรือโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งที่เกี่ยวของ 
 
PHYS 2202 การผลิตอุปกรณการสอนฟสกิส                                                            3(2-2) 
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  Construction of Physics  Materials 
  ศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาพืน้ฐานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการผลิตส่ือทางฟสิกส 
เชน หนวยการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ  และสามารถผลิตอุปกรณการสอนฟสิกสที่นําไปใช
สอนไดพรอมกับการซอมบํารุงรักษาอุปกรณการสอนฟสิกสทุกแขนง มุงเนนใหนักศึกษาเกดิทักษะ
ในการใช  การซอม การบํารุงรักษาอุปกรณฟสิกส 
 
PHYS 2203 หลักการวัดและเครื่องมือวัด 3(2-2) 
  Principles of Measurement and Instrumental Analysis 
  การวัด ระบบหนวยและมาตรฐานการวัด ความเที่ยงตรงและความแมนยํา          ใน
การวัด เซนเซอรและทรานสดิวเซอร เครื่องมือวัดแบบเข็มชี้ เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล การวัดทาง
ไฟฟา ออสซิลโลสโคป การวัดอุณหภูมิ  การวัดการไหลและความดัน การวัดปริมาณการกระจัด  
ความเร็ว ความเรง แรงและทอรค การใชหลักการของการดูดกลืนแสงและการแผรังสีกับ 
เครื่องมือวัด  การวัดโดยรังสีเอ็กซ  หลักการของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ   
 
PHYS 3102 กลศาสตรชั้นสูง 3(3-0) 
  Advance Mechanics 
  พลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง  กลศาสตรของตัวกลางตอเนื่องสมการลากรานจ และ 
ทฤษฎีแฮมิลตัน พีชคณิตเทนเซอร เทนเซอรของความเฉื่อย ทฤษฎีการสั่นที่มีแอมพลิจูดนอย ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ 
 
PHYS 3104 คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 3(3-0) 
  Electromagnetic Waves 
  เวกเตอรวิเคราะห สมการของแมกซเวล  สมการคลื่นสําหรับสนามเวกเตอรและ
สนามสเกลาร   คล่ืนระนาบในตัวกลางที่ไมมีขอบเขต   การสะทอนและการหักเห  คล่ืน
แมเหล็กไฟฟา การแผรังสี  ทอนําคลื่น  การกระจายและการดูดกลืนพลังงาน 
 
PHYS 3105 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0) 
  Modern Physics 
  ขอบเขตของฟสิกสยุคเกาและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางฟสิกส  ทฤษฎี             
สัมพัทธภาพพิเศษ การแผรังสีของวัตถุดํา คุณสมบัติคูของคลื่นและอนุภาคหลักความไมแนนอน
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ของไฮเชนเบิรก ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัมของอะตอม  รังสีเอ็กซ  เลเซอร กลศาสตรควอนตัม  
เบื้องตน  อะตอมโมเลกุลของของแข็ง  นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 
 
 
 
 
PHYS 3106 ฟสิกสของคลืน่ 3(3-0) 
  Physics of Waves 
  การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดของระบบอยางงาย การเกดิคล่ืน ชนิดของคลื่นและ 
สมการคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวในตวักลางที่เปนของแข็ง ของเหลว
และกาซ พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น หลักการซอนทับของคลื่น  คล่ืนนิ่ง  การกําธร  
ปรากฏการณดอปเปลอร  ปรากฏการณสะทอน  การหักเห  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของ
คล่ืน      โพลาไรซของคลื่น 

 
PHYS 3107 สวนศาสตร 3(3-0) 
  Acoustics 
  การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก  คล่ืนและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง  ระนาบ
การสงถายพลังงาน และความเขมของการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง คุณสมบัติและปรากฏการณของ
คล่ืนเสียง ลําโพง ไมโครโฟน การตรวจวัดระดับเสียง  การประเมิน ผลกระทบของเสียงใน
ส่ิงแวดลอม สถาปตยกรรมเสียง การใชประโยชนจากคลื่นเสียง 

 
PHYS 3108 ปฏิบตัิการสวนศาสตร 1(0-3) 
  Acoustic Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสวนศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 3109 ทัศนศาสตร 3(3-0) 
  Optics 
  แหลงกําเนิดแสงและสมบัติของแสง  ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต เลนสหนา         
ทัศนศาสตรเชิงคลื่น วิธีทางฟูริเยรสําหรับการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนแบบ 



  
41 
 

เฟรสเนลและเฟรนโฮเฟอร  การแทรกสอดของแสงสองลําแสงและมากกวาสองลําแสง  
ทัศนศาสตรเชิง ควอนตัมเบื้องตน หลักการของเลเซอร โฮโลกราฟ 
 
PHYS 3111 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 3 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 3 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสยุคใหม ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 3112 ปฏิบตัิการฟสกิสชั้นสูง 4 1(0-3) 
  Advance Physics Laboratory 4 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคลื่นและทัศนศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 3201 ฟสิกสเชิงคณติศาสตร 3(3-0) 
  Mathematical Physics 
  วิชาฟสิกสในรูปของคณิตศาสตร การประยุกตใชงานสมการเชิงอนุพันธกับ    
หลักการทางฟสิกสตางๆ สมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคและคลื่นที่ขึ้นอยูกับเวลาและอวกาศ        
สมการความรอนและการสงถายพลังงานในตัวกลางตางๆ ปริมาณเวกเตอรกับปริมาณทางฟสิกส 
กฎเอกซโปเนนเชียลออสซิลเลเตอร แรงและสนามศักย การวิเคราะหแบบฟูเรียรสําหรับฟสิกส 
 
PHYS 3301 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 3(2-2) 
  Electronics Instrumentation 
  การวัด หนวยของการวัด  ความเที่ยงตรงและความแมนยาํในการวัด การเก็บขอมูล 
กัลวานอมิเตอร โวลมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร เฟสมิเตอร  ออสซิลโลสโคป การ
ใชออสซิลโลสโคป การวัดขนาดของรูปสัญญาณตางๆ การวัดความถี่ การวัดมุมเฟส วงจรบริดจ
แบบตางๆ และการวดัวงจรอิมพิแดนซดวยวงจรบริดจ  หลักการวดัความถี่แบบตางๆ การวัดความถี่
ดวยวงจรสั่นพอง การเปลี่ยนสัญญาณ A/D  และ D/A การเปลี่ยนแรงดันเปนความถี่ การใช 
ทราน ดิวเซอรในการวัดคาตางๆ และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม 
 
PHYS 3302 วิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2) 
  Electrical Circuit Analysis 
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  คําจํากัดความและพารามิเตอรของวงจร ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจร     
ไฟฟากระแสตรง โครงสรางสัญลักษณ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของตัวตานทาน     
ตัวเหนี่ยวนํา และตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟากระแสตรง คาคงตัวเวลา การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสสลับ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุและ
หมอแปลงในวงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส สัญญาณไฟฟาที่เปนรูปไชน ฮารโมนิกสฟงกช่ัน 
และกราฟสัญญาณไฟฟาพารามิเตอรของสัญญาณพัลส กําลังไฟฟาและการแกปญหาตัวประกอบ
กําลัง 
 
PHYS 3303 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0) 
  Electronics 1 
  ชนิด สมบัติเฉพาะและการใชงานอุปกรณแพสซีฟ อุปกรณพื้นฐาน ส่ิงประดิษฐ
สารกึ่งตัวนําชนิดตาง ๆ ทฤษฎีฟสิกสของไดโอดรอยตอพี-เอ็น คุณลักษณะเฉพาะ(Specification) 
อัตราทนไดสูงสุด (Maximum rating) ของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําและการวัดทดสอบ หลักการ
และการใชงานของเครื่องมือปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสพืน้ฐาน วงจรเปลี่ยนไฟสลับเปนไฟตรง  
การออกแบบไบอัสไดโอด และทรานซิสเตอร จุดทํางานและคณุลักษณะเสนโหลด วิธีกราฟฟค 
วงจรอิเล็กทรอนิกสสวิทซ 

 
PHYS 3304 ปฏิบตัิการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3) 
  Electronics Laboratory 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4101 กลศาสตรควอนตัม 3(3-0) 
  Quantum Mechanics 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   3105  ฟสิกสยุคใหม 3(3-0) 
  มโนทัศนของกลศาสตรควอนตัม  ฟงกชันคลื่นกับความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก 
ตัวกระทําทางคณิตศาสตรและความสัมพันธคอมมิวเตชั่น ปญหาคาไอเกนและตัวกระทําเฮอรมิเชี่ยน 
สมการโชดิงเจอรกับการแกปญหาในหนึ่งมิติของบอศักยกับฮาโมนิค  ออสซิเลเตอร  การแกปญหา 
ในสามมิติกับโมเมนตัมเชิงมุม  การแกปญหาของไฮโดรเจนอะตอม  
 
PHYS 4102 กลศาสตรควอนตัมขัน้สูง 3(3-0) 
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  Advance Quantum Mechanics 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4101  กลศาสตรควอนตัม 3(3-0) 
  กลศาสตร เมทริกซของไฮเซนเบิรกกับโมเมนตัมเชิงมุมและสปน  ทฤษฎี            
การรบกวนที่ไมขึ้นกับเวลา อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียวและอันตรกิริยาสปนออรบิท  และ
โครงสรางอยางละเอียดของไฮโดรเจน ทฤษฎีการรบกวนที่ขึ้นกับเวลา การแผและการดูดกลืนรังสี 
การเปลี่ยนสถานะโดยรังสี กฎการเลือก อนุภาคที่เหมือนกัน อะตอมของฮีเลียมและอะตอมที่มี
อิเล็กตรอนหลายตัว  
 
PHYS 4103 ฟสิกสเชิงสถติ ิ 3(3-0) 
  Statistical Physics 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4101  กลศาสตรควอนตัม 3(3-0) 
  ภาวะทางสถิติกับสัจพจนพื้นฐาน การนับจํานวนสถานะกับกฎการกระจาย        
ของโบลซมานน เอนโทรปกับกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร คาพลังงานเฉลี่ยกับฟงกช่ันแยก
สวน การประยุกตกับกาซในอุดมคติ สถิติแมกซเวลล-โบลซมานน สถิติเฟอรมิ-ดิแรก และโบซ-
ไอนสไตน การกระจายของแมกซเวลล และการแผรังสีของวัตถุดํา 
 
PHYS 4201 ฟสิกสกาลิเลโอถึงไอนสไตน  1(1-0) 
  Galileo to Einstein Physics 
  การกําเนิดกฎความโนมถวง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎของเคปเลอรกับ
การโคจรของดาวเคราะห การกําเนิดสมการแมกซเวล และการทดลองที่เกี่ยวของสนามเวกเตอร 
การกําเนิดสมการแมกซเวลในลักษณะสมการเวกเตอร แนวคิดทางเทอรโมไดนามิกสแบบเรียบงาย 
การกําเนิดแนวคิดของกลศาสตรควอนตัม แนวคิดตามแบบของไอนสไตนและหลักความ 
ไมตอเนื่อง 
 
PHYS 4202 ฟสิกสและเทคโนโลยีระดับนาโน 3(3-0) 
  Nano Physics and Technology 
  มโนทัศนของฟสิกสและวิทยาศาสตรระดับนาโน การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ
ทางกายภาพระดับแมคโคร ระดับเมโซ และระดับนาโน ที่พิจารณาจากระบบควอนตัมในจุดนาโน 
ลวดนาโน และฟลมนาโน การออกแบบสรางระบบและอุปกรณโดยใชเทคโนโลยีระดับนาโน 
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PHYS 4301 อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0) 
  Electronics 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   3303  อิเล็กทรอนิกส 1  3(3-0) 
  ทฤษฎีวงจรของเคอรชอฟ เทวินิน นอรตัน ซุปเปอรโพซิช่ัน และวงจรอารซี       
การตอบสนองเชิงความถี่และโบตพลอต ตัวรับรู อิเล็กทรอนิกสสวิทซและมัลติไวเบรเตอร 
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรทรานซิสเตอรและการประยุกตใชงาน วงจรขยายกําลังสูง วงจร
ออสซิลเลชั่นตางๆ เครื่องกําเนิดสัญญาณ วงจรรับสงส่ือสารเบื้องตน วงจรออปแอมปและการ
ประยุกตใชงาน แหลงจายไฟกระแสตรงชนิดกระแสคงที่ และชนิดแรงดันคงที่ 
PHYS 4302 ปฏิบตัิการอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3) 
  Electronics Laboratory 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   3304  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1  1(0-3) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส 2  ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4303 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 3(3-0) 
   Digital Electronics 
  ระบบเลขและรหัส พีชคณิตสวิทชิ่ง ลอจิกเกท วงจรคอมบิเนชั่นและการออกแบบ 
วงจรเขารหัส วงจรแปลงรหัสและการแสดงผล วงจรทางคณิตศาสตร วงจรเลือกขอมูล วงจร
กระจายขอมูล คุณสมบัติของไอซีและการเชื่อมตอไอซีตางตระกูล วงจรพัลส  วงจรมัลติไวเบรเตอร
และฟลิบฟลอบ   วงจรนับและชีฟตรีจีสเตอร   การใชงานวงจรซีเควนเชียน วงจร A / D และ D / A 
หนวยความจําและระบบไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 
 
PHYS 4304 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน 3(3-0) 
  Digital Electronics and Interfacing 
  รหัส  การเขารหัส  และการถอดรหัสไมโครโปรเซสเซอร  ดิจิตอลซิกแนล            
โปรเซสเซอร   ความจํา   แอดเดรส   การกําหนดตําแหนงแอดเดรสระบบบัส   การขับบัส  
การมัลติเพลกซสัญญาณ การแปลงดิจิตอลเปนอนาลอกและอนาลอกเปนดิจิตอล ซอฟทแวรสําหรับ
การประสาน เทคนิคและมาตรฐานการติดตอส่ือสารขอมูล การออกแบบและสรางวงจรมาตรฐาน  
 
PHYS 4305 ปฏิบตัิการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน 1(0-3) 
  Digital Electronics and Interfacing Laboratory 
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ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน  ไมนอยกวา 
10  ปฏิบัติการ 
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PHYS 4306 ระบบไมโครโปรเซสเซอร 3(3-0) 
  Micro Processor System 
  ระบบไมโครคอมพิวเตอร โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร 
โครงสรางหนวยความจํา การเชื่อมตอหนวยความจํากับไมโครโพรเซสเซอร การติดตอระหวาง   
ไมโครโพรเซสเซอรกับอนุกรม I/0 หนวยรับเขา สงออกและการโปรแกรม  หนวยรับเขา/สงออก 
ระบบบัสและการสงขอมูล  การกําหนดแอดเดรสของไมโครโพรเซสเซอร ชุดคําสั่งของซีพียู  
การประยุกตใชไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน 
 
PHYS 4307 ปฏิบตัิการระบบไมโครโปรเซสเซอร 1(0-3) 
  Micro Processor System Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาระบบไมโครโปรเซสเซอร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4308 ออปโตอิเล็กทรอนิกส 3(3-0) 
  Opto Electronics 
  พลังงานอะตอม สภาพชั้นพลังงานอะตอม การคายแสงแบบตางๆ แหลงกําเนิด
แสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสีกับสาร กฎการแผรังสี การนําไฟฟาดวยแสง     
ออปติคอลไฟเบอร เวฟไกด ไดโอดเปลงแสง ผลึกเหลว โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร  
หลักการทํางานของเลเซอร แสงโดฮีเรนท เลเซอรแกส เลเซอรของแข็ง เลเซอรสารกึ่งตัวนําและ        
การประยกุตใชเลเซอร 
 
PHYS 4309   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2) 
  Electronic  Circuits  Design 
  การออกแบบวงจรเชิงเสนและวงจรเชิงสวิตซ  โดยใชทรานซีสเตอร  เอฟ.อี.ที. ยู.
เจ.ที. พี.ย.ูที. คุณสมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเสนตางๆ และการใชงานออกแบบวงจรขยายสัญญาณ 
วงจรเปรียบเทยีบ  วงจรแหลงจายไฟ  วงจรกําเนิดสัญญาณและวงจรเปลี่ยนรูปสัญญาณ 
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PHYS 4401 ฟสิกสนิวเคลียร 1 3(3-0) 
  Nuclear Physics 1 
  นิวเคลียสของอะตอม เสถียรภาพของนวิเคลียส กฎการสลายตัวของ                  
สารกัมมันตรังสี  กัมมันตภาพรังสีจากนิวเคลียส  อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร  ปฏิกิริยานวิเคลียร
เบื้องตน สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เครื่องมือวดัรังสี  การประยุกตทางดาน
ฟสิกสนิวเคลยีรและการปองกันอันตรายจากรังสี 

 
PHYS 4402 ปฏิบตัิการฟสกิสนิวเคลียร 1 1(0-3) 
  Nuclear Physics Laboratory 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสนิวเคลียร 1  ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4403 ฟสิกสนิวเคลียร 2 3(3-0) 
  Nuclear Physics 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4401  ฟสิกสนิวเคลียร 1  3(3-0) 
  แรงนิวเคลยีร แบบจําลองของนิวเคลียส ฟสิกสนิวตรอนเบื้องตน ปฏิกิริยา
นิวเคลียร นิวเคลียรฟสชัน นิวเคลียรฟวชัน เครื่องเรงอนุภาค ฟสิกสอนุภาคมูลฐาน 
 
PHYS 4404 ปฏิบตัิการฟสกิสนิวเคลียร 2 1(0-3) 
  Nuclear Physics Laboratory 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :   PHYS   4402  ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร 1  1(0-3) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสนิวเคลยีร 2  ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
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PHYS 4405 ผลของกัมมันตภาพรังสตีอสุขภาพ 3(3-0) 
  Radioactivity and Health 
     รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4401  ฟสิกสนิวเคลียร 1  3(3-0) 
  ศึกษาเกีย่วกับกัมมันตภาพรงัสีในสิ่งแวดลอม การวดัโดสของรังสี ผลของ
กัมมันตภาพรงัสีตอส่ิงมีชีวิต  หลักการปองกันอันตรายจากรังสีจากกระบวนการผลิต ใช  เก็บรักษา 
การขนสงและการกําจัด  การตรวจวดัระดบัรังสีในสิ่งแวดลอม  นวิไคลดกัมมันตภาพรังสีในหวง
โซอาหาร การออกแบบเบือ้งตนเกีย่วกับสถานปฏิบัติการทางรังสีและ ใหมีปฏิบตัิการตามความ
เหมาะสม 

 
PHYS 4406 การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอกซ 3(3-0) 
  X-Ray Crystallography 
  รังสีเอกซในธรรมชาติ และที่ประดิษฐขึ้น พลังงานของรังสีเอกซ การดูดกลืนรังสี
เอกซ หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ กฎของแบรกก วิธีการฝุนผง และการประยุกต ดัชนีมิลเลอร 
ทฤษฎีการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิตของรังสีเอกซ แลตทิซตรงและผกผัน 
 
PHYS 4407 สเปกตรัมอะตอม 3(3-0) 
  Atomic Spectra 
  การศกึษาสเปกตรัมของอะตอม ทฤษฎีควอนตัมโครงสรางอะตอมของโบร วงจร
อิเล็กทรอนกิสของซัมเมอรฟลด กลศาสตรควอนตัมและสมการคลืน่ของชโรดงิเจอรสําหรับอะตอม
ไฮโดรเจน สเปกตรัมและระดับพลังงานของอะตอม โครงสรางละเอยีดของอะตอมไฮโดรเจนและ
อิเล็กตรอนของดิแรก  ปรากฎการณซีมานและปรากฏการณพาสเชน-แบค  แบบจําลองอะตอมที่มี 
วาเลนซอิเล็กตรอน 2 ตัว หลักการกีดกันของเพาลี สเปกตรัมเชิงซอนของอะตอม ปรากฎการณ
สตารค รังสีเอกซ เลเซอรและการประยุกตใช 
 
PHYS 4408 ปฏิบตัิการสเปกตรัมอะตอม 1(0-3) 
  Atomic Spectra Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสเปกตรัมอะตอม ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
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PHYS 4501 ฟสิกสสถานะของแขง็ 1 3(3-0) 
  Solid State Physics 1 
  กฎเกณฑและทฤษฎีเบื้องตนของฟสิกสของของแข็ง เกี่ยวกับโครงสรางและ
สมมาตรของผลึก  การตรวจสอบโครงสรางของผลึกดวยวิธีดิฟแฟรกชั่นของคลื่น การสั่นสะเทือน
ของแลคติส  ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ  ทฤษฎีแบนดของของแข็ง  โฟนอนสมบัติของโลหะทาง
ความรอนและไฟฟา 
 
PHYS 4502 ฟสิกสสถานะของแขง็ 2 3(3-0) 
  Solid State Physics 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  PHYS   4501  ฟสิกสสถานะของแข็ง 1  3(3-0) 
  ทฤษฎีแถบพลังงานและการประยุกต คุณสมบัติทางแมเหล็กและไฟฟาของ      
ของแข็ง ตัวนํายิ่งยวด 
 
PHYS 4503 ปฏิบตัิการฟสกิสสถานะของแข็ง 1(0-3) 
  Solid State Physics Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสสถานะของแข็ง ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
PHYS 4901 สัมมนาฟสิกส 2(2-0) 
  Seminar in Physics 
  ศึกษาฟสิกสตามความสนใจ โดยการคนควา นําผลงานและความรูทางดานฟสิกส     
หรือปญหาทางฟสิกสมาอภิปรายอยางมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ฝกการเขียนโครงการ
และการเขียนรายงาน 
 
PHYS 4905 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 3(2-3) 
  Research in Sciences 
  ศึกษาความรูพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร/การสอนฟสิกส เพื่อออกแบบ
วางแผนและการทําโครงการวิจัย  แกปญหาในทองถ่ิน อยางนอย 1 โครงการ  โดยใชสถิติวิเคราะห
ผล   การทดลองหรือการคนควา รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอยางมีระเบียบ และการเผยแพร 
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ASTR 2101 ดาราศาสตรและอวกาศ 2(1-2) 
  Astronomy and Space 
  ประวัติการคนพบทางดาราศาสตร ระบบพิกัดทางดาราศาสตร   และเวลาของ 
ดาราศาสตร ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ เนบิวลา ดาวฤกษ กาแลกซี เอกภพ
เทคโนโลยีอวกาศ 

  
ASTR 3101 ดาราศาสตร 1 3(3-0) 
  Astronomy 1 
  ดาราศาสตรทั่วไป ตรีโกณมิติทรงกลม ดาราศาสตรทรงกลม ระบบพิกัด  
แผนที่ดาว เทคนิคการสังเกต กลองโทรทรรศน กลศาสตรทองฟา กฎของเคปเลอร ระบบสุริยะ 
 
ASTR 3102 ปฏิบตัิการดาราศาสตร 1 1(0-3) 
  Astronomy Laboratory 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาราศาสตร 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
ASTR 4101 ดาราศาสตร 2 3(3-0) 
  Astronomy 2 
  โฟโตเมตรีของดาว สเปกตรัมของดาว ดาวคูและมวลของดาว โครงสรางของดาว 
วิวัฒนาการของดาว ดวงอาทิตย ดาวแปรแสง ดาวขนาดเล็ก สารระหวางดาว กระจกุดาว               
ทางชางเผือก กาแลกซีและเอกภพวิทยา 
 
ASTR 4102 ปฏิบตัิการดาราศาสตร 2 1(0-3) 
  Astronomy Laboratory 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  ASTR   3102  ปฏิบัติการดาราศาสตร 1  1(0-3) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาราศาสตร 2  ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
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ASTR 4103 ฟสิกสดาราศาสตร 3(3-0) 
  Astronomical Physics 
  ความโนมถวงและมวล พลศาสตรของกระจุกดาวและกาแลกซี สถานะทางฟสิกส
ภายในดาวฤกษ โครงสรางและวิวฒันาการของดาวฤกษ ดาราศาสตรสเปกโทรสโกปและสเปกตรัม
ของดาวฤกษ 
 
ESC 2101 ธรณีวิทยาเบื้องตน 2(1-2) 
  Introduction to Geology 

ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา ประวัตกิารกําเนดิโลก การกําเนดิ
และการเปลี่ยนแปลงของแร หินและดิน รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหวโครงสราง สวนประกอบ   
ทั่วไปและทางเคมีของโลก  เชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 
ESC 2102 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 2(1-2) 
  Meteorology 

ความหมายของอุตุนิยมวิทยา  โครงสรางและสวนประกอบของบรรยากาศ สาเหตุ
และปจจัยของการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ   การพยากรณอากาศ  การศึกษาวิทยาศาสตรเบื้องตน  
การศึกษาสภาพภูมิอากาศของไทย ปฏิบัติการทางอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
 
ESC 3101 ธรณีวิทยา 1 3(3-0) 
  Geology 1 
  ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา โครงสรางและคุณสมบัติภายใน
ของโลก สวนประกอบทั่วไปและทางเคมขีองโลก คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคมี การแยก
หมูแร การแพรกระจาย และการใชประโยชนจากแร คุณสมบัติและลักษณะของหินตาง ๆ  
บนผิวโลก ทรัพยากรธรณ ี
 
ESC 3102 ปฏิบตัิการธรณีวิทยา  1(0-3) 
  Geology Laboratory  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาธรณีวิทยา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
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ESC 3104 ปฏิบตัิการอุตนุิยมวิทยา  1(0-3) 
  Meteorology Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอุตุนิยมวิทยา  ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ 
 
ESC 3301 อุตุนิยมวิทยา 1 3(3-0) 
  Meteorology 1 
  ความหมายและองคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศของโลก สมบัติและ
โครงสรางของบรรยากาศ  อุณหภูมิของอากาศ  ความกดอากาศ  ความชื้น  เมฆและหมอก  ฝน ลม 
แผนที่อากาศและการพยากรณอากาศ ภูมิอากาศของไทย 
 
ESC 4101 ธรณีวิทยา 2 3(3-0) 
  Geology 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  ESC   3101  ธรณีวิทยา 1   3(3-0) 
  การผุพังของหนิและดนิ ธารน้ํา ธารน้ําแข็งและการเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ําแข็ง  
น้ําบาดาล การทํางานของลมทะเลทราย ชายทะเลมหาสมุทร วทิยาการทางธรณีฟสิกสเกีย่วกับ
ธรณีวิทยา 
 
ESC 4102 อุตุนิยมวิทยา 2 3(3-0) 
  Meteorology 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  ESC   3103  อุตุนิยมวิทยา 1  3(3-0) 
  ลมฟาอากาศประจํา ถ่ิน  การตรวจอากาศ  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลทาง             
อุตุนิยมวิทยาดวยเทคโนโลยีทางฟสิกสของบรรยากาศ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร 
การชลประทาน การคมนาคม อุตสาหกรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย 
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MATH 1402 แคลคูลัส 2 3(3-0) 
Calculus 2 

  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   1401  แคลคูลัส 1  3(3-0) 
  เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบที่เกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้ว ภาคตัดกรวย สมการอิงตัวแปร
เสริม เทคนิคการอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธการประยุกตอินทิกรัลจํากัดเขต อนุพันธและ
อินทิกรัลของฟงกชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑโลปตาล ลําดับและอนุกรม 
อนุกรมกําลัง 
 
MATH 2401 แคลคูลัส 3 3(3-0) 
  Calculus 3 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   1402 แคลคูลัส 2   3(3-0) 
  เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิสามมิติวาดวย เสนตรง เสนโคง ระนาบ
และผิว อนุพันธยอย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต อินทิกรัลสามชั้นในระบบ
พิกัดทรงกระบอก และทรงกลม การเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิกรัลหลายช้ัน 
 
MATH 3401 แคลคูลัสขั้นสงู 3(3-0) 
  Advanced Calculus 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   2401  แคลคูลัส 3  3(3-0) 
  อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามผิว ฟงกชันแกมมาและบีตา ฟงกชันของกรีน  
อนุกรมฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรียร บทนําสูแคลคูลัสของการแปรผัน 
 
3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE 1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
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FE 3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู 
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถ่ิน   การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 
CI 1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา 
 
CI 2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 

  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ    
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI 2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
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ER 2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

  ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    
การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
 
ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
   ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      
ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 
PG 1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยที่สงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG 3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
   ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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EA 3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE 3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
เลือก 
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธ ระหว างการศึกษากับการพัฒนาประ เทศ   การศึกษากับ                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 
FE 3204   กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น               2(2-0) 

 Educational Activity for Local  
  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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FE 4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
  Independent Study in Education 
  นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา  โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน 
 
FE 4902 สัมมนาปญหาการศึกษา            3(3-0) 
  Seminar in Educational Problems 
  ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิารสัมมนาปญหาการศึกษา 
 
CI 3201   กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  Co-curriculum Activities 

  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุ งหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 
CI 3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น               2(2-0) 
  Curriculum Development for Local 
  ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร    หลักการ     
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
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CI 3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
  ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะ
การนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ    การตั้งคําถาม     การใชส่ือการเรียนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบาย
ยกตัวอยาง   และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด 
 
CI 3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
  ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     
การนิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
 
CI 4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน   ทักษะอื่น ๆ 
ที่จําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
 
ETI 1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
   Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
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ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดกุราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดษิฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร          
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 
 
ETI 4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER 4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
PG 2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู                 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสมัพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพนัธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนษุยสมัพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพนัธ   เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
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PG 3101 ความคิดสรางสรรค                                      2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กที่มีความคดิสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกบัการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG 3302 ทฤษฎีและปฏบิัติการทางจติวิทยาสังคม                2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  
 
PG 3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน               3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวยั  บทบาทของครูกับการแนะแนวเดก็วยัรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 
 
PG 3502 จิตวิทยาการแนะแนว                          2(2-0) 
  Guidance Psychology 
  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะ
แนว  บริหารแนะแนวทีจ่ัดขึน้ในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการ
แนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสําเร็จของการแนะแนว    การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพฒันาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
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PG 3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว               2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว   ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรยีน 
 
EA 1101   หลักการบริหารการศึกษา  2(2-0) 
   Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA 1102  ภาวะผูนาํ                2(2-0)  
  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพฒันาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA 2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
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EA 3101  ธุรกิจการศึกษา                 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบื้องตนเกีย่วกบัเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศกึษา             
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา     
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
 
EA 4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ                    2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบรหิารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบตัิเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสด ุ
 
EC 1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
EC 2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบ           
การจัดการอนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา      นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
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EC 3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 

  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมกีารแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกจิกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC 4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
4.  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 
 
CI 4611 วิธีสอนฟสิกส 1 2(1-2) 
  Methods of Teaching Physics  1 
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรรายวิชาฟสิกสในระดับชวงชั้นที่ 
1-3   การวิเคราะหหลักสูตร   หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู   การใชทรัพยากรใน
ทองถ่ินใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 
 



  
64 
 

CI 4612 วิธีสอนฟสิกส 2 2(1-2)  
  Methods of Teaching Physics  2 
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรรายวิชาฟสิกสในระดับชวงช้ัน     
ที่ 4  การวิเคราะหหลักสูตร   หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู  การใชทรัพยากรใน
ทองถ่ินใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชสื่อ  อุปกรณและ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 
 
CI 4801 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 – 3  แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิ 
ดานวิชาชีพครู 
หมายเหต ุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัใหใชคําอธิบายรายวิชาดงันี ้
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 

   ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
      หรือเอกชนที่จดัการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 
 2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง 
 3.   สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี    
   การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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CI 4802 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่  4   แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิ 
ดานวิชาชีพครู 
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.  สําหรับสาขาวชิาการศกึษาพเิศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศกึษาพเิศษ 
 
GED 5801 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  1      5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship 1 
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา  ฝกแกปญหา   ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
 
GED 5802 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
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