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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

PHYS 1105

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

1(0-3)

ฟสิกส 2
3(3-0)
Physics 2
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมป สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา
กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของลอเรนซ สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนีย่ วนํา สารแมเหล็ก การแกวงกวัดของสนามไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิต
สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี
นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส
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PHYS 1106

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

1(0-3)

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
การจัดสารเคมี เกรดและการใชสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช
เครื่องมือพื้นฐานอยางถูกตอง เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ศึกษาสมบัติของแกสและ
สารละลาย 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
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BIO

1101

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

BIO

1102

BIO

1103

BIO

1104

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1(0-3)
Biological Laboratory 1
ศึกษาเกี่ยวกับกลองจุลทรรศน อินทรียสารภายในเซลล เซลลพืช เซลลสัตว
การแบงเซลลแบบไมโทซิส การแบงเซลลแบบไมโอซิส เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว การเจริญ
การสืบพันธุและการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
ชีววิทยา 2
3(3-0)
Biology 2
เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับ
เซลล การขนสงและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทําการของระบบตาง ๆ 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 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 ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชนั การแกสมการ
เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้องตน ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. กลุมวิชาเอก
PHYS 1201 ฟสิกสในชีวติ ประจําวัน
2(1-2)
Physics for Everyday Life
ศึ ก ษาเครื่ องมือ ทางฟสิ ก สที่จํ า เป น ตอ งใชใ นชี วิตประจํ าวัน เกี่ ย วกั บ หลั ก การ
ทํางานสวนประกอบ หลักการใช และการบํารุงรักษา จนสามารถใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย
สามารถตรวจสอบขอบกพรองและซอมแซมไดตามสมควร สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกทองถิ่น
PHYS 1202 วิทยาศาสตรพลังงานเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Science Energy
แหล ง พลั ง งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม ไ ด แ ละเกิ ด ขึ้ น ใหม ไ ม ไ ด เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
ถ า นหิ น ป โ ตเลี ย ม และก า ซธรรมชาติ พลั ง งานจากใต พิ ภ พ พลั ง งานจากน้ํ า ลม ชี ว เชื้ อ เพลิ ง
แสงอาทิตย และพลังงานนิวเคลียร วิกฤติการณพลังงาน สภาพการณปจจุบัน ศักยภาพและปญหา
ของแหลงพลังงานตาง ๆ และพลังงานทดแทน
PHYS 2101 กลศาสตร
3(3-0)
Mechanics
กลศาสตร แ บบนิ ว ตั น โมเมนตั ม การเคลื่ อ นที่ ใ นหนึ่ ง มิ ติ การเคลื่ อ นที่ แ บบ
ฮารมอนิก เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร การเคลื่อนที่ในสองและสามมิติ
การเคลื่อนที่ภายใตแรงในแนวศูนยกลาง การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ระบบพิกัดที่
เคลื่อนที่ หลักเบื้องตนของกลศาสตรแบบลากรานจ และแบบฮามิลตัน
PHYS 2103 อุณหพลศาสตร
Themodynamics

3(3-0)
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นิ ย ามและแนวคิ ด พื้ น ฐานทางอุ ณ หพลศาสตร อุ ณ หภู มิ แ ละกฎข อ ที่ ศู น ย ท าง
อุณหพลศาสตร แกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส การเคลื่อนที่แบบบราวเนีย น 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 การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
PHYS 2106 ปฏิบตั ิการฟสกิ สชั้นสูง 1
1(0-3)
Advance Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชากลศาสตรและอุณหพลศาสตร ไมนอยกวา
10 ปฏิบัติการ
PHYS 2107 ปฏิบตั ิการฟสกิ สชั้นสูง 2
Advance Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาแมเหล็กไฟฟา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)

PHYS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฟสิกส
3(2-2)
Computer Programming for Physics
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต น การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ประมวลผลข อ มู ล
เกี่ยวกับคณิตศาสตร ฟสิกส องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันของ ซอรฟแวร
ฮาร ด แวร พอร ท การอิ น เตอร รั พ ท และการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม อิ น พุ ท -เอาท พุ ท ข อ มู ล
การแสดงผลแผนภูมิดวยภาษาซี หรือโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งที่เกี่ยวของ
PHYS 2202 การผลิตอุปกรณการสอนฟสกิ ส

3(2-2)
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Construction of Physics Materials
ศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาพืน้ ฐานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อทางฟสิกส
เชน หนวยการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ และสามารถผลิตอุปกรณการสอนฟสกิ สที่นําไปใช
สอนไดพรอมกับการซอมบํารุงรักษาอุปกรณการสอนฟสิกสทุกแขนง มุงเนนใหนักศึกษาเกิดทักษะ
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
ความเร็ ว ความเร ง แรงและทอร ค การใช ห ลั ก การของการดู ด กลื น แสงและการแผ รั ง สี กั บ
เครื่องมือวัด การวัดโดยรังสีเอ็กซ หลักการของเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ
PHYS 3102 กลศาสตรชั้นสูง
3(3-0)
Advance Mechanics
พลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของตัวกลางตอเนื่องสมการลากรานจ และ
ทฤษฎีแฮมิลตัน พีชคณิตเทนเซอร เทนเซอรของความเฉื่อย ทฤษฎีการสั่นที่มีแอมพลิจูดนอย ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ
PHYS 3104 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
3(3-0)
Electromagnetic Waves
เวกเตอรวิเคราะห สมการของแมกซเวล สมการคลื่นสําหรับสนามเวกเตอรและ
สนามสเกลาร คลื่ น ระนาบในตั ว กลางที่ ไ ม มี ข อบเขต การสะท อ นและการหั ก เห คลื่ น
แมเหล็กไฟฟา การแผรังสี ทอนําคลื่น การกระจายและการดูดกลืนพลังงาน
PHYS 3105 ฟสิกสยุคใหม
3(3-0)
Modern Physics
ขอบเขตของฟ สิ ก ส ยุ ค เก า และการเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ทางฟ สิ ก ส 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 การเกิดคลื่น ชนิดของคลื่นและ
สมการคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวในตัวกลางที่เปนของแข็ง ของเหลว
และกาซ พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น หลักการซอนทับของคลื่น คลื่นนิ่ง การกําธร
ปรากฏการณดอปเปลอร ปรากฏการณสะทอน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของ
คลื่น โพลาไรซของคลื่น
PHYS 3107 สวนศาสตร
3(3-0)
Acoustics
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก คลื่นและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ระนาบ
การสงถายพลังงาน และความเขมของการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง คุณสมบัติและปรากฏการณของ
คลื่ น เสี ย ง ลํ า โพง ไมโครโฟน การตรวจวั ด ระดั บ เสี ย ง การประเมิ น ผลกระทบของเสี ย งใน
สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรมเสียง การใชประโยชนจากคลื่นเสียง
PHYS 3108 ปฏิบตั ิการสวนศาสตร
Acoustic Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสวนศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)

PHYS 3109 ทัศนศาสตร
3(3-0)
Optics
แหล ง กํ า เนิ ด แสงและสมบั ติ ข องแสง ทั ศ นศาสตร เ ชิ ง เรขาคณิ ต เลนส ห นา
ทัศนศาสตร เ ชิ งคลื่ น วิธีทางฟูริเ ยรสํา หรับการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนแบบ
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เฟรสเนลและเฟรนโฮเฟอร การแทรกสอดของแสงสองลํ า แสงและมากกว า สองลํ า แสง
ทัศนศาสตรเชิง ควอนตัมเบื้องตน หลักการของเลเซอร โฮโลกราฟ
PHYS 3111 ปฏิบตั ิการฟสกิ สชั้นสูง 3
Advance Physics Laboratory 3
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสยุคใหม ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)

PHYS 3112 ปฏิบตั ิการฟสกิ สชั้นสูง 4
1(0-3)
Advance Physics Laboratory 4
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคลื่นและทัศนศาสตร ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
PHYS 3201 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
3(3-0)
Mathematical Physics
วิ ช าฟ สิ ก ส ใ นรู ป ของคณิ ต ศาสตร การประยุ ก ต ใ ช ง านสมการเชิ ง อนุ พั น ธ กั บ
หลักการทางฟสิกสตางๆ สมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคและคลื่นที่ขึ้นอยูกับเวลาและอวกาศ
สมการความรอนและการสงถายพลังงานในตัวกลางตางๆ ปริมาณเวกเตอรกับปริมาณทางฟสิกส
กฎเอกซโปเนนเชียลออสซิลเลเตอร แรงและสนามศักย การวิเคราะหแบบฟูเรียรสําหรับฟสิกส
PHYS 3301 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronics Instrumentation
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูล
กัลวานอมิเตอร โวลมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร เฟสมิเตอร ออสซิลโลสโคป การ
ใชออสซิลโลสโคป การวัดขนาดของรูปสัญญาณตางๆ การวัดความถี่ การวัดมุมเฟส วงจรบริดจ
แบบตางๆ และการวัดวงจรอิมพิแดนซดว ยวงจรบริดจ หลักการวัดความถี่แบบตางๆ การวัดความถี่
ดวยวงจรสั่นพอง การเปลี่ยนสัญญาณ A/D และ D/A การเปลี่ยนแรงดันเปนความถี่ การใช
ทราน ดิวเซอรในการวัดคาตางๆ และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม
PHYS 3302 วิเคราะหวงจรไฟฟา
Electrical Circuit Analysis

3(2-2)
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คําจํากัดความและพารามิเตอรของวงจร ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิ เคราะหวงจร
ไฟฟากระแสตรง โครงสรางสัญลักษณ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของตัวตานทาน
ตัวเหนี่ยวนํา และตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟากระแสตรง คาคงตัวเวลา การวิเคราะหวงจรไฟฟา
กระแสสลับ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุและ
หมอแปลงในวงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส สัญญาณไฟฟาที่เปนรูปไชน ฮารโมนิกสฟงกชั่น
และกราฟสัญญาณไฟฟาพารามิเตอรของสัญญาณพัลส กําลังไฟฟาและการแกปญหาตัวประกอบ
กําลัง
PHYS 3303 อิเล็กทรอนิกส 1
3(3-0)
Electronics 1
ชนิด สมบัติเฉพาะและการใชงานอุปกรณแพสซีฟ อุปกรณพื้นฐาน สิ่งประดิษฐ
สารกึ่งตัวนําชนิดตาง ๆ ทฤษฎีฟสิกสของไดโอดรอยตอพี-เอ็น คุณลักษณะเฉพาะ(Specification)
อัตราทนไดสูงสุด (Maximum rating) ของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําและการวัดทดสอบ หลักการ
และการใชงานของเครื่องมือปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสพนื้ ฐาน
วงจรเปลี่ยนไฟสลับเปนไฟตรง
การออกแบบไบอัสไดโอด และทรานซิสเตอร จุดทํางานและคุณลักษณะเสนโหลด วิธีกราฟฟค
วงจรอิเล็กทรอนิกสสวิทซ
PHYS 3304 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส 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 การแกปญ
 หาของไฮโดรเจนอะตอม
PHYS 4102 กลศาสตรควอนตัมขัน้ สูง

3(3-0)

43
Advance Quantum Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PHYS 4101 กลศาสตรควอนตัม 3(3-0)
กลศาสตร เ มทริ ก ซ ข องไฮเซนเบิ ร ก กั บ โมเมนตั ม เชิ ง มุ ม และสป น ทฤษฎี
การรบกวนที่ ไ ม ขึ้ นกั บเวลา อะตอมที่มีอิ เ ล็ ก ตรอนตั ว เดีย วและอันตรกิริยาสป นออรบิท และ
โครงสรางอยางละเอียดของไฮโดรเจน ทฤษฎีการรบกวนที่ขึ้นกับเวลา การแผและการดูดกลืนรังสี
การเปลี่ยนสถานะโดยรังสี กฎการเลือก อนุภาคที่เหมือนกัน อะตอมของฮีเลียมและอะตอมที่มี
อิเล็กตรอนหลายตัว
PHYS 4103 ฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0)
Statistical Physics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PHYS 4101 กลศาสตรควอนตัม 3(3-0)
ภาวะทางสถิ ติ กั บ สั จ พจน พื้ น ฐาน การนั บ จํ า นวนสถานะกั บ กฎการกระจาย
ของโบลซมานน เอนโทรปกับกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร คาพลังงานเฉลี่ยกับฟงกชั่นแยก
สวน การประยุกตกับกาซในอุดมคติ สถิติแมกซเวลล-โบลซมานน สถิติเฟอรมิ-ดิแรก และโบซไอนสไตน การกระจายของแมกซเวลล และการแผรังสีของวัตถุดํา
PHYS 4201 ฟสิกสกาลิเลโอถึงไอนสไตน
1(1-0)
Galileo to Einstein Physics
การกําเนิดกฎความโนมถวง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎของเคปเลอรกับ
การโคจรของดาวเคราะห การกําเนิดสมการแมกซเวล และการทดลองที่เกี่ยวของสนามเวกเตอร
การกําเนิดสมการแมกซเวลในลักษณะสมการเวกเตอร แนวคิดทางเทอรโมไดนามิกสแบบเรียบงาย
การกํ า เนิ ด แนวคิ ด ของกลศาสตร ค วอนตั ม แนวคิ ด ตามแบบของไอน ส ไตน แ ละหลั ก ความ
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)
ทฤษฎี ว งจรของเคอร ช อฟ เทวิ นิ น นอร ตั น ซุ ป เปอร โ พซิ ชั่ น และวงจรอาร ซี
การตอบสนองเชิ ง ความถี่ แ ละโบตพล อ ต ตั ว รั บ รู อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส วิ ท ซ แ ละมั ล ติ ไ วเบรเตอร
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรทรานซิสเตอรและการประยุกตใชงาน วงจรขยายกําลังสูง วงจร
ออสซิลเลชั่นตางๆ เครื่องกําเนิดสัญญาณ วงจรรับสงสื่อสารเบื้องตน วงจรออปแอมปและการ
ประยุกตใชงาน แหลงจายไฟกระแสตรงชนิดกระแสคงที่ และชนิดแรงดันคงที่
PHYS 4302 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส 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 วงจรทางคณิ ตศาสตร วงจรเลื อกข อมูล 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
รหั ส การเข า รหั ส และการถอดรหั ส ไมโครโปรเซสเซอร ดิ จิ ต อลซิ ก แนล
โปรเซสเซอร ความจํ า แอดเดรส การกํ า หนดตํ า แหน ง แอดเดรสระบบบั ส การขั บ บั ส
การมัลติเพลกซสัญญาณ การแปลงดิจิตอลเปนอนาลอกและอนาลอกเปนดิจิตอล ซอฟทแวรสําหรับ
การประสาน เทคนิคและมาตรฐานการติดตอสื่อสารขอมูล การออกแบบและสรางวงจรมาตรฐาน
PHYS 4305 ปฏิบตั ิการดิจติ อลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน
Digital Electronics and Interfacing Laboratory

1(0-3)
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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
ระบบบั สและการสงขอมูล การกําหนดแอดเดรสของไมโครโพรเซสเซอร ชุดคําสั่งของซีพียู
การประยุกตใชไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน
PHYS 4307 ปฏิบตั ิการระบบไมโครโปรเซสเซอร
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
การประยุกตใชเลเซอร
PHYS 4309 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Circuits Design
การออกแบบวงจรเชิงเสนและวงจรเชิงสวิตซ โดยใชทรานซีสเตอร เอฟ.อี.ที. ยู.
เจ.ที. พี.ยู.ที. คุณสมบัติของวงจรรวมแบบเชิงเสนตางๆ และการใชงานออกแบบวงจรขยายสัญญาณ
วงจรเปรียบเทียบ วงจรแหลงจายไฟ วงจรกําเนิดสัญญาณและวงจรเปลี่ยนรูปสัญญาณ
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PHYS 4401 ฟสิกสนิวเคลียร 1
3(3-0)
Nuclear Physics 1
นิวเคลียสของอะตอม
เสถียรภาพของนิวเคลียส
กฎการสลายตัวของ
สารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีจากนิวเคลียส อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร
เบื้องตน สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เครื่องมือวัดรังสี การประยุกตทางดาน
ฟสิกสนิวเคลียรและการปองกันอันตรายจากรังสี
PHYS 4402 ปฏิบตั ิการฟสกิ สนิวเคลียร 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)
แรงนิวเคลียร แบบจําลองของนิวเคลียส ฟสิกสนิวตรอนเบื้องตน ปฏิกิริยา
นิวเคลียร นิวเคลียรฟสชัน นิวเคลียรฟว ชัน เครื่องเรงอนุภาค ฟสิกสอนุภาคมูลฐาน
PHYS 4404 ปฏิบตั ิการฟสกิ สนิวเคลียร 2
1(0-3)
Nuclear Physics Laboratory 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PHYS 4402 ปฏิบัติการฟสิกสนิวเคลียร 1 1(0-3)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสนิวเคลียร 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
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PHYS 4405 ผลของกัมมันตภาพรังสีตอสุขภาพ
3(3-0)
Radioactivity and Health
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PHYS 4401 ฟสิกสนิวเคลียร 1 3(3-0)
ศึกษาเกีย่ วกับกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม การวัดโดสของรังสี ผลของ
กัมมันตภาพรังสีตอสิ่งมีชีวิต หลักการปองกันอันตรายจากรังสีจากกระบวนการผลิต ใช เก็บรักษา
การขนสงและการกําจัด การตรวจวัดระดับรังสีในสิ่งแวดลอม นิวไคลดกัมมันตภาพรังสีในหวง
โซอาหาร การออกแบบเบือ้ งตนเกีย่ วกับสถานปฏิบัติการทางรังสีและ ใหมีปฏิบตั ิการตามความ
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
การศึกษาสเปกตรัมของอะตอม ทฤษฎีควอนตัมโครงสรางอะตอมของโบร วงจร
อิเล็กทรอนิกสของซัมเมอรฟล ด
กลศาสตรควอนตัมและสมการคลืน่ ของชโรดิงเจอรสําหรับอะตอม
ไฮโดรเจน สเปกตรัมและระดับพลังงานของอะตอม โครงสรางละเอียดของอะตอมไฮโดรเจนและ
อิเล็กตรอนของดิแรก ปรากฎการณซีมานและปรากฏการณพาสเชน-แบค แบบจําลองอะตอมที่มี
วาเลนซอิเล็กตรอน 2 ตัว หลักการกีดกันของเพาลี สเปกตรัมเชิงซอนของอะตอม ปรากฎการณ
สตารค รังสีเอกซ เลเซอรและการประยุกตใช
PHYS 4408 ปฏิบตั ิการสเปกตรัมอะตอม
1(0-3)
Atomic Spectra Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสเปกตรัมอะตอม ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

49
PHYS 4501 ฟสิกสสถานะของแข็ง 1
3(3-0)
Solid State Physics 1
กฎเกณฑ แ ละทฤษฎีเ บื้ อ งต น ของฟ สิ ก ส ข องของแข็ ง เกี่ ย วกั บ โครงสร า งและ
สมมาตรของผลึก การตรวจสอบโครงสรางของผลึกดวยวิธีดิฟแฟรกชั่นของคลื่น การสั่นสะเทือน
ของแลคติส ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแบนดของของแข็ง โฟนอนสมบัติของโลหะทาง
ความรอนและไฟฟา
PHYS 4502 ฟสิกสสถานะของแข็ง 2
3(3-0)
Solid State Physics 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PHYS 4501 ฟสิกสสถานะของแข็ง 1 3(3-0)
ทฤษฎี แ ถบพลั ง งานและการประยุ ก ต คุ ณ สมบั ติ ท างแม เ หล็ ก และไฟฟ า ของ
ของแข็ง ตัวนํายิ่งยวด
PHYS 4503 ปฏิบตั ิการฟสกิ สสถานะของแข็ง
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
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร /การสอนฟ สิ ก ส เพื่ อ ออกแบบ
วางแผนและการทําโครงการวิจัย แกปญหาในทองถิ่น อยางนอย 1 โครงการ โดยใชสถิติวิเคราะห
ผล การทดลองหรือการคนควา รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอยางมีระเบียบ และการเผยแพร
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ASTR 2101 ดาราศาสตรและอวกาศ
2(1-2)
Astronomy and Space
ประวัติการคนพบทางดาราศาสตร ระบบพิ กั ด ทางดาราศาสตร และเวลาของ
ดาราศาสตร ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ เนบิวลา ดาวฤกษ กาแลกซี เอกภพ
เทคโนโลยีอวกาศ
ASTR 3101 ดาราศาสตร 1
3(3-0)
Astronomy 1
ดาราศาสตร ทั่ว ไป ตรีโ กณมิติทรงกลม ดาราศาสตร ทรงกลม ระบบพิกัด
แผนที่ดาว เทคนิคการสังเกต กลองโทรทรรศน กลศาสตรทองฟา กฎของเคปเลอร ระบบสุริยะ
ASTR 3102 ปฏิบตั ิการดาราศาสตร 1
Astronomy Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาราศาสตร 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)

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

51
ASTR 4103 ฟสิกสดาราศาสตร
3(3-0)
Astronomical Physics
ความโนมถวงและมวล พลศาสตรของกระจุกดาวและกาแลกซี สถานะทางฟสิกส
ภายในดาวฤกษ โครงสรางและวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ ดาราศาสตรสเปกโทรสโกปและสเปกตรัม
ของดาวฤกษ
ESC 2101 ธรณีวิทยาเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Geology
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา ประวัตกิ ารกําเนิดโลก การกําเนิด
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 สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคมี การแยก
หมูแร การแพรกระจาย และการใชประโยชนจากแร คุณสมบัติและลักษณะของหินตาง ๆ
บนผิวโลก ทรัพยากรธรณี
ESC 3102 ปฏิบตั ิการธรณีวิทยา
Geology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาธรณีวิทยา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)
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ESC 3104 ปฏิบตั ิการอุตนุ ิยมวิทยา
Meteorology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอุตุนิยมวิทยา ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

1(0-3)

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)
การผุพังของหินและดิน ธารน้าํ ธารน้ําแข็งและการเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ําแข็ง
น้ําบาดาล การทํางานของลมทะเลทราย ชายทะเลมหาสมุทร วิทยาการทางธรณีฟสิกสเกีย่ วกับ
ธรณีวิทยา
ESC 4102 อุตุนิยมวิทยา 2
3(3-0)
Meteorology 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ESC 3103 อุตุนิยมวิทยา 1 3(3-0)
ลมฟ า อากาศประจํ า ถิ่ น การตรวจอากาศ การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ข อ มู ล ทาง
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
เสริ ม เทคนิ ค การอิ น ทิ เ กรต สมการเชิ ง อนุ พั น ธ ก ารประยุ ก ต อิ น ทิ ก รั ล จํ า กั ด เขต อนุ พั น ธ แ ละ
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 การเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิกรัลหลายชั้น
MATH 3401 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Calculus
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 2401 แคลคูลัส 3 3(3-0)
อิน ทิ ก รั ลตามเส น อิ น ทิก รัลตามผิว ฟงกชั น แกมมาและบีตา ฟงกชัน ของกรีน
อนุกรมฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรียร บทนําสูแคลคูลัสของการแปรผัน
3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของครู การพั ฒนาจิตวิ ญญาณแห ง ความเป น ครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
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FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสํ า คั ญ ขอบข า ยของแหล ง การเรี ย นรู แ ละภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสํ า คั ญ และความมุ ง หมายของการศึ ก ษา ปรั ช ญาการศึ ก ษา
ความหมายและความสําคั ญของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร องคประกอบของหลัก สูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
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 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
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ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
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
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG

1203 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

PG

3703 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
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3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเปน มาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE

3601 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
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FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
FE

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

CI

3201 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 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น
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CI

3301 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
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
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรู ปแบบอื่นเพื่ อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เ ป นประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
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ETI

3301 การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

4101 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 ง ๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล

ER

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 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู
บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน
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PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
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
การนําความรูท างจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
PG

3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะ
แนว บริหารแนะแนวทีจ่ ัดขึน้ ในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการ
แนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
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PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน
EA

1101 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 การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี การเสริมสรางภาวะผูนํา จิตวิทยาผูนํา การพัฒนาความสรางสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104 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
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EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ

EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได

EC

2101 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 หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่ อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
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EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูป กครอง ธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธกี ารจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

4501 การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
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
ทองถิ่นใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
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CI

4612 วิธีสอนฟสิกส 2
2(1-2)
Methods of Teaching Physics 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรรายวิชาฟสิกสในระดับชวงชั้น
ที่ 4 การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง 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
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 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. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
GED 5801 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 2
5(450)
Teaching Professional Externship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

