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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)
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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)

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)
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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

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 การทําการของระบบตางๆ พันธุศาสตร
พฤติกรรมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
1(0-3)
Biological Laboratory 2
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมภายในเซลล การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม
การสังเคราะหแสง การหายใจ การลําเลียงในสิ่งมีชีวติ การรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต ฮอรโมน
พฤติกรรม พันธุกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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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
2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CHEM 2301 เคมีอนินทรีย 1
3(3-0)
Inorganic Chemistry 1
ของแข็ง โครงสรางของของแข็ง สมบัติและทฤษฎีการเกิดพันธะในสารประกอบ
ไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต โลหะ ตัวนํา สารกึ่งตัวนําและฉนวน สมบัติของธาตุและ
สารประกอบของธาตุหมู IA-VIIIA โลหะผสม เคมีของสาร อนินทรียในตัวทําละลายที่เปนน้ํา
และตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา
CHEM 2302

เคมีอนินทรีย 2
3(3-0)
Inorganic Chemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2301 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0)
ธาตุแทรนซิชั่น สมบัติและโครงสรางสารประกอบโคออรดิเนชั่น ทฤษฎีที่ใช
อธิบายพันธะโคออรดิเนชั่น การเตรียม และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบโคออรดิเนชั่น สมมาตร
และทฤษฎีกลุม สารประกอบออรกาโนเมทัลลิก สเปกโทรสโกปทางเคมี อนินทรีย
CHEM 2303

ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรีย
Inorganic Chemistry Laboratory

1(0-3)
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รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2301 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก และโคเวเลนต การจัดตัวของ
อะตอมหรือไอออนในของแข็ง สมบัติ ปฏิกิริยาของธาตุสารประกอบหมู IA-VIIA และ
ธาตุแทรนซิชั่น การทดสอบสมบัติของโลหะ โลหะผสมและสารกึ่งตัวนํา การสังเคราะห
การทดสอบสมบัติ ศึกษาสเปกโทรสโกปของสารประกอบโคออรดิเนชั่น และสารประกอบ
ออรกาโนเมทัลลิก การหาความสมมาตรและทฤษฎีกลุม ของโมเลกุล

CHEM 2401

เคมีอินทรีย 1
3(3-0)
Organic Chemistry 1
ความหมาย และประวัติของวิชาเคมีอินทรีย ไฮบริไดเซชัน่ ของคารบอน พันธะใน
สารประกอบอินทรีย การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกริ ิยาเคมีอินทรีย
สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน
สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟ งกชั่นชนิดเดียว เชน แอลคิล เฮไลด แอลกอฮอล อีเทอร แอลดีไฮด
คีโตน กรดคารบอกซิลิก อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก และแอมีน
CHEM 2402

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย 1
1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเพื่อประยุกตใชเทคนิคเบื้องตนในทางเคมีอินทรีย เชน การแยกและการ
ทําสารใหบริสุทธิ์ ไดแก การสกัด การกลั่น การกรอง การตกผลึก และ โครมาโทรกราฟ ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับสเตอริโอเคมี การวิเคราะหสารอินทรียเบื้องตน การหาธาตุองคประกอบในสารอินทรีย
ทดสอบหมูฟงกชั่น การเตรียมอนุพันธของสารอินทรีย

CHEM 2403

เคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2401 เคมีอินทรีย 1 3(3-0)

3(3-0)
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สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดแอโรแมติก และอนุพนั ธ เชน สารประกอบ
อะโรแมติกแฮโลเจน อะโรมาติกซัลโฟนิก อะโรแมติกไนโตรเจน อะโรมาติกแอมิโน ไดเอโซฟนอลิกส
พอลินิวเคลียร สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก สารประกอบอะโรมาติกในชีวิตประจําวัน
CHEM 2404

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรีย 2
1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกีย่ วกับสารอะโรมาติก การศึกษาสมบัติกายภาพและสมบัตเิ คมี การ
สังเคราะหสารอะโรมาติกชนิดตางๆ และการตรวจคุณลักษณะเฉพาะดวยเทคนิคสเปกโทรสโกป
CHEM 2501

เคมีเชิงฟสิกส 1
Physical Chemistry 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0)
ศึกษาสมบัติของ แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร

3(3-0)

สมดุลวัฏภาค
CHEM 2502

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟสิกส1
1(0-3)
Physical Chemistry Laboratory 1
ศึกษาสมบัติของแกส ของเหลว สารละลาย ความรอนของปฏิกิริยา กฎของ
เฮสส เซลลเคมีไฟฟา ความนําไฟฟา
CHEM 2601

เคมีวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Chemistry
เทคนิคเบื้องตนในการวิเคราะห การวางแผนการทดลอง และการเก็บ
ตัวอยาง การเตรียมตัวอยางกอนการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะหโดยวิธีแก
รวิเมทริก และวิเคราะหโดยวิธีไทเทรต

CHEM 2602

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory

1(0-3)
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ปฏิบัติการเกีย่ วกับหลักการ และเทคนิคการวิเคราะหเบื้องตน เชน การสกัด การแยก
การใหบริสุทธิ์ การวิเคราะหโดยวิธีแกรวิเมทริก และวิเคราะหโดยวิธไี ทเทรต
CHEM 3501

เคมีเชิงฟสิกส 2
3(3–0)
Physical Chemistry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0)
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาและปฏิกิริยาเชิงซอน โฟโตเคมี เคมีไฟฟา เคมีควอนตัม

สเปกโทรสโกป

CHEM 3502

ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟสิกส 2
1(0-3)
Physical Chemistry Laboratory 2
ศึกษาอัตราเร็วของปฏิกิริยา ผลของอุณหภูมิตออัตราเร็ว สเปกโทรโฟโตเมทรี
เคมีพื้นผิว เคมีไฟฟา
CHEM 3601

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ1
3(3-0)
Instrumental Analysis 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2601 เคมีวิเคราะห 3(3-0)
ศึกษาหลักการ สวนประกอบของเครื่องมือและการประยุกตใชทางสเปกโทรสโกป
ที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและของโมเลกุล อะตอมมิกแอบซอบชัน่
อะตอมมิกอีมสิ ชั่น การวิเคราะหโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป เชน อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต
วิสิเบิล แมสสเปกโทรสโกป และนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกป
CHEM 3602

ปฏิบตั ิการการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
1(0-3)
Instrumental Analysis Laboratory 1
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับวิชาการวิเคราะห
ทางเคมีดวยเครื่องมือ 1

CHEM 3705

ชีวเคมี

3(3-0)
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Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวติ สมบัติหนาทีแ่ ละบทบาทของเซลล และองคประกอบ
ของเซลล กรด-เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก วิตามิน
และฮอรโมน การยอย การดูดซึม เมแทบอลิซิมของคารโบไฮเดรต ลิพดิ โปรตีน
CHEM 3706

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

CHEM 4901

โครงการวิจัยทางเคมี
2(0-4)
Project in Chemistry
ศึกษาคนควา การสํารวจขอมูล การวางแผน การดําเนินการวิจัย รายงาน
ผลการวิจัย และเผยแพรผลงานวิจยั

เลือก
CHEM 1201 เคมีเพื่อชีวิต
2(2-0)
Chemistry for Life
สารเคมีในชีวิตประจําวันและผลกระทบ สารเคมีในอาหาร เครื่องสําอาง สารทําความ
สะอาด พลาสติก และสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งอันตราย สารเคมีที่มีผลตอสิ่งแวดลอม
CHEM 3201

เคมีสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Environmental Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2601 เคมีวิเคราะห 3(3-0)
เคมีสิ่งแวดลอมและปญหาสิง่ แวดลอมในปจจุบัน การประเมินและการวิเคราะห
มลพิษทางอากาศ น้ํา และดิน พิษจากสารเคมี ความปลอดภัยและการควบคุม
CHEM 3202

ปฏิบตั ิการเคมีสิ่งแวดลอม
Environmental Chemistry Laboratory

1(0-3)
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ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการวิเคราะหทางอากาศ น้ํา ดิน โลหะหนัก
และเคมีภณ
ั ฑปราบศัตรูพืช
CHEM 3203

เคมีของอาหาร
2(2-0)
Chemistry of Food
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 3705 ชีวเคมี 3(3-0)
องคประกอบ คุณสมบัติทางเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน
อาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการผลิต การเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑอาหาร

CHEM 3204

ปฏิบตั ิการเคมีอาหาร
1(0-3)
Chemistry of Food Laboratory
การปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารอาหารเฉพาะอยาง การตรวจสอบองคประกอบ
ทางเคมีในอาหาร ในระหวางกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา การตรวจสอบวัตถุเจือปนใน
อาหารและผลิตภัณฑอาหาร
CHEM 3205

เคมีเกษตร
Agricultural Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2601 เคมีวิเคราะห 3(3-0)
เคมีของดิน ปุย เคมีภณ
ั ฑทางการเกษตร และการวิเคราะห

2(2-0)

CHEM 3206

ปฏิบตั ิการเคมีเกษตร
1(0-3)
Agricultural Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห ดิน ปุย พืช และเคมีภัณฑทางการเกษตรใน
เนื้อหาตามรายวิชาเคมีเกษตร
CHEM 3207

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางเคมี
Computer Programming for Chemistry

2(1-2)

38
ความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประกอบการศึกษาทาง
เคมีการสืบคนและการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงาน ปฏิบัติการฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาม
เนื้อหา
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CHEM 3208

เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2501 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0)
ศึกษากระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ทั้งดานการแปรผันทางเคมี เทคนิคทาง
เคมีที่ใชในกระบวนการอุตสาหกรรม สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ สารระหวางเสนทาง
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ ผลพลอยไดและของเสีย การดุลมวลสารและพลังงานในระบบ
การผลิตเชื้อเพลิง การสันดาป ชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง การปฏิบัติการหนวย ตัวอยางกระบวนการ
ผลิตทางเคมีอุตสาหกรรมบางชนิด โดยเนนตัวอยางอุตสากรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมทองถิ่น
การควบคุมคุณภาพ
CHEM 3209

พอลิเมอร
3(3-0)
Polymer
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 2401 เคมีอินทรีย 1 3(3-0)
ประวัติของพอลิเมอร สัณฐานวิทยาของโมเลกุล การหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร
ชนิด โครงสราง สมบัติ และสเตอริโอเคมีของพอลิเมอร พอลิเมอไรเซชั่น เคมีพอลิเมอร พอลิเมอไรเซชั่น
ในอุตสาหกรรม ลักษณะพอลิเมอรในทางการคา กระบวนการผลิตพอลิเมอร สารเติมแตงใน
พอลิเมอร การยอยสลาย และความเสถียรของพอลิเมอรอุตสาหกรรมพอลิเมอรในประเทศไทย

CHEM 3210

ปฏิบตั ิการพอลิเมอร
1(0-3)
Polymer Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของพอลิเมอร เชน โครงสราง การละลาย
ความหนาแนน น้ําหนักโมเลกุล ฯลฯ โดยศึกษาจากปฏิกิริยาและวิธีสเปคโทรสโกป สภาวะของ
พอลิเมอรไรเซชั่น และการเตรียมพอลิเมอรบางชนิด
CHEM 3211

ระบบคุณภาพ และการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบตั ิการ
2(2-0)
Quality System and the Competence of Testing and Calibration Laboratories
ศึกษาระบบคุณภาพสากล (International Standard) ISO9000, ISO14000, ISO18000
และ ISO/IEC17025, HACCP, GMS, QCC และการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
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CHEM 3212

หัวขอพิเศษทางเคมี
2(2-0)
Special Topic in Chemistry
ความรูใหมทางเคมีวิเคราะห เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย เคมีเชิงฟสิกส และชีวเคมี
เนนความทันสมัย และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน และการประยุกตใชความรูทางเคมีใหมๆ ให
สอดคลองกับการศึกษาแบบบูรณาการ
CHEM 3401

การประยุกตสเปกโทรสโกป ในเคมีอินทรีย
3(3-0)
Application of Spectroscopy for Organic Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 3601 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ1 3(3-0)
การนําขอมูลทางสเปกโทรสโกป ไดแก อินฟราเรดสเปกโทรสโกปอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล สเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรสโกป
มาใชในการหาโครงสรางของสารอินทรีย

CHEM 3405 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0)
Chemistry of natural Products
ลักษณะโครงสราง ชีวสังเคราะห และการแยกสารประกอบที่เกิดขึน้ ในธรรมชาติ
เชน สารประกอบเทอรพนี อยด (Terpenoinds) สารประกอบอะโรมาติก (Aromatice) และ
สารประกอบอัลคาลอยด (Alkaloids) เปนตน
CHEM 3503 เคมีเชิงฟสิกส 3
3(3-0)
Physical Chemistry 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 3501 เคมีเชิงฟสิกส 2 3(3-0)
เคมีพื้นผิว คอลลอยด แมคโครโมเลกุล อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ สเปกโทรสโกป
CHEM 3603

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
3(3-0)
Instrumental Analysis 2
ทฤษฎีและหลักการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา โครมาโทกราฟ ความรอน เคมีรังสี
และการประยุกตใช
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CHEM 3604

ปฏิบตั ิการการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
1(0-3)
Instrumental Analysis Laboratory 2
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาการวิเคราะหทาง
เคมีดวยเครื่องมือ 2
CHEM 3901

สัมมนาเคมี
1(0-2)
Seminar in Chemistry
ศึกษางานวิจัยความรูทางเคมีใหมๆ จากวารสาร ตํารา เทคโนโลยี สารสนเทศ
แลวนําผลการคนความาอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของครู การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
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
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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
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ประเภทของหลัก สูตร 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 สื่อการเรียนรู 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 พฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน
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 ประโยชน
ความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝกปฏิบัติ
การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน ชั้นเรียน การ
เขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนําผลการวิจัยไป
ใชพัฒนาการเรียนการสอน

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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EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเปนมาของการประกันคุ ณภาพการศึกษา 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 ปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลื อกรับขอมูลขาวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
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

48
PG

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

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสํา คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิท ยาสั ง คม กลุ ม 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
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
PG

3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
ส ง ผลต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุน ในโรงเรี ย น
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
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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
คุ ณ ลัก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริมสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสร า งสรรค
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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3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย ประเภทและประโยชน ข องธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา 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 และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
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 หน วยงานที่จัด ลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
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3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง ธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
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

4613

วิธีสอนเคมี 1
2(1-2)
Methods of Teaching Chemistry 1
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรเคมีในระดับชวงชั้นที่ 1-2 การวิเคราะห
หลั ก สู ต ร หลั ก การจั ด ประสบการณ เ พื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู การใช ท รั พ ยากรในท อ งถิ่ น ให
เหมาะสมกับ การจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือ
พื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
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วิธีสอนเคมี 2
2(1-2)
Methods of Teaching Chemistry 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรเคมีในระดับชวงชั้นที่ 3-4 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน

CI

4614

4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
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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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 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

