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3. หลักสูตรและอาจารยผ ูสอน
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา 47 หนวยกิต
1.1) วิชาชีพครู
ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
1.2) วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3.1.3 หลักการกําหนดรหัสวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1) การจัดหมวดวิชาหรือหมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ
ISCED (International Standard Classification Education) เปนแนวทาง
2) การจัดหมวดและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ ไดแก.ยึดสาระสําคัญ
(Concept) ของคําอธิบายรายวิชา ยึดฐานกําเนิดของรายวิชาและอาศัยผูเชี่ยวชาญ
3) รหัสประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลขอารบิก จํานวน 7 ตัว ดังนี้
ลํา ดับ ที่ 1,2 ใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ GE (General
Education) บงบอกถึงหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ลําดับที่ 3,4 ใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญบงบอกถึงหมวดวิชา
LA กลุมภาษา (Language)
HU กลุมมนุษยศาสตร (Humanity)
SO กลุมสังคมศาสตร (Social Science)
SC กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science
and Mathematics)
ลําดับที่ 5,6,7 ใชตัวเลขอารบิก บงบอกถึงลําดับของวิชาที่ควรเรียน
ในหมวดวิชา/กลุมวิชา/หมูวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับของวิชา
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กลุมวิชา/หมูวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ตัว อยาง : วิชาสุนทรียะเพื่อชีวิต GESO002
คว ามหมาย : วิ ช าสุ น ทรี ย ะเพื่ อ ชี วิ ต เป น รายวิ ช าที่ อ ยู ใ นหมวดการศึ ก ษาทั่ ว ไป
กลุมสังคมศาสตรและควรเรียนเปนลําดับที่ 2 ของกลุมวิชานี้
3.1.3.2 การกําหนดรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
1) การจั ด หมวดวิ ช าหรื อ หมู วิ ช า ยึ ด ระบบการจั ด หมวดหมู วิ ช าของ
ISCED (International Standard Classification Education) เปนแนวทาง
2) การจัดหมวดและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ ไดแก ยึดสาระสําคัญ
(Concept) ของคําอธิบายรายวิชา ยึดฐานกําเนิดของรายวิชาและอาศัยผูเชี่ยวชาญ
3) รหัสประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลขอารบิก จํานวน 7 ตัว ดังนี้
ลําดับที่ 1 ใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญบงบอกถึงคณะ โดย
E บงบอกถึง คณะครุศาสตร (Education)
S บงบอกถึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Science and Technology)
H บงบอกถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Humanity and Social Science)
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ลํา ดับ ที่ 2,3 ใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญบงบอกถึงกลุมวิชา
จํานวน 19 กลุม
EC
SO
EN
MA
SC
AR
CO
TH
CI
TC
MR
PY
FE
BI
CH
MC
CL
PH
PE

กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood
Education)
กลุมวิชาสังคมศึกษา (Social Studies)
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (English)
กลุมวิชาคณิตศาสตร (Mathematics)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (General science)
กลุมวิชาศิลปศึกษา (Art education)
กลุมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
(Computer Education)
กลุมวิชาภาษาไทย (Thai Language)
กลุมหลักสูตรและการสอน (Curriculum and
Instruction)
กลุมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(Technology and Educational innovation)
กลุมวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
(Measurement and Research)
กลุมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(Psychology and Guidance)
กลุมวิชาพื้นฐานการศึกษา
(Foundation Education)
กลุมวิชาชีวิทยา (Biology)
กลุมวิชาเคมี (Chemistry)
กลุมดนตรีศึกษา (Music Education)
กลุมภาษาจีน (Chinese Language)
กลุมวิชาฟสิกส (Physics)
กลุมวิชาพละศึกษา (Physical Education)
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ลําดับที่ 4,5 ใชตัวเลขอารบิกบงบอกถึง กลุมวิชา/หมูวิชา ดังนี้
01
กลุมวิชาชีพครู
02
กลุมวิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
03
กลุมวิชาเอกบังคับ
04
กลุมวิชาเอกเลือก
05
กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ลํา ดับ ที่ 6,7 ใชตัวเลขอารบิกบงบอกถึงลําดับของวิชาที่ควรเรียนใน
หมวดวิชา/กลุมวิชา/หมูวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับของวิชา
กลุมวิชา/หมูวิชา
สาขาวิชา
คณะ

ตัว อยาง : วิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู
ECI 01
02
ความหมาย : วิชาวิทยาการการจัดการเรียนรูเปนรายวิชาที่อยูในคณะครุศาสตรกลุมวิชา
หลักสูตรและการสอน กลุมวิชาชีพครูและควรเรียนเปนลําดับที่ 2 ของกลุมวิชานี้
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3.1.4 รายวิชาหมวดตาง ๆ
1) หมวดวิ ช าศึ กษาทั่ว ไปจํ านวนไมน อ ยกว า 30 หน ว ยกิต โดยใช ห ลั กสู ต รกลางของ
มหาวิทยาลัยประกอบดวย
1.1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
GELA102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
GELA103 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated English
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GEHU101 ความงดงามของชีวิต
3(3-0-6)
Beauty of Life
GEHU102 ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy, Religions and Buddhadasa Studies
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESO101 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamic of Thai and Global Societies
GESO102 วิถีชีวิตกับสังคม
3(3-0-6)
Life and Society
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1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Technology and Study
GESC102 การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development
GESC103 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Quality of Life Development
2) หมวดวิชาเฉพาะดานจํานวนไมนอยกวา 107 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1) กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 47 หนวยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 31 หนวยกิต ดังนี้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ETH0101 วาทวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Speech for Teachers
EEN0101 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
3(2-2-5)
English for Teacher Profession
EFE0101 การศึกษาและความเปนครู
3(2-2-5)
Education and Self-actualization for Teachers
EFE0102 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance in Education
EPY0101 จิตวิทยาความเปนครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
ECI0101
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ECI0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management Science
ETC0101 นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
3(2-2-5)
Innovation and Digital Technology for Education and Learning
EMR0101
EMR0102
ECI0103

การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation for Learners Development
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for learning development
ครุนิพนธ
1(0-2-1)
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Individual Development Plan
2.1.2) วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนใหเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต ดังนี้
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ECI0201
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
1(0-3-0)
Professional Practice for Psychology and Teachers
ECI0202
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสื่อสาร
1(0-3-0)
Professional Practice for Curriculum Development and Communication
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผล
1(0-3-0)
Professional Practice for Innovations, Measurement and Evaluation
ECI0204
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
1(0-3-0)
Professional Practice for Quality Assurance of Education and Research
2.1.4) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ดังนี้
ECI0501
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(290)
Teaching Practice 1
ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(290)
Teaching Practice 2

รหัสรายวิชา
EEC0301
EEC0302
EEC0303
EEC0304
EEC0305
EEC0306
EEC0307

2.2) กลุมวิชาเอกไมนอยกวา 60 หนวยกิต ดังนี้
2.2.1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2.2.1.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
พัฒนาการและการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Development and Learning for Early Childhood
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education Curriculum
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูปฐมวัย
2(2-0-4)
Morals and Ethics for Early Childhood Teachers
การพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Development of Thinking Skills for Early Childhood
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ
2(1-2-3)
Early Childhood Development with Special Needs
การเสริมสรางสุขภาวะสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Health Promotion for Early Childhood
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EEC0308
EEC0309
EEC0310
EEC0311
EEC0312
EEC0313
EEC0314

รหัสรายวิชา
EEC0401
EEC0402
EEC0403
EEC0404
EEC0405
EEC0406
EEC0407
EEC0408
EEC0409

การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation of Early Childhood Development
การจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
3(2-2-5)
Education Management and Parenting for Children under 3 years
ดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Music and Movement for Early Childhood
การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป
3(2-2-5)
Provision of Learning Experiences for Children Aged 3-6 Years
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Standard and Quality Assurance in Early Childhood Education
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Innovation Development of Early Childhood Education
การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
Involvement of Family and Community in Early Childhood Education
Management
2.2.1.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Brain and Learning for Early Childhood
นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Tales and Literatures for Early Childhood
การพัฒนาภาษาและการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language Development and Communication for Early Childhood
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณและสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Development of Emotional intelligence and Social for Early Childhood
ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Creative Arts for Early Childhood
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Development of Science and Mathematics Skills for Early Childhood
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Seminar in Early Childhood Education
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
English Language for Early Childhood Teachers
การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
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EEC0410
EEC0411
EEC0412
EEC0413
EEC0414
EEC0415

Playing and Creative Media for Early Childhood
สิทธิเด็ก
Children’s Rights
วัฒนธรรมและภูมิปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย
Culture and Wisdom for Early Childhood
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
Independent Studies in Early Childhood Education
ผูปกครองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Parents and Early Childhood Development
ครอบครัวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Families and Early Childhood Development
สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
Health for Mother and Children

2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
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รหัสรายวิชา
EMA0301
EMA0302
EMA0303
EMA0304
EMA0305
EMA0306
EMA0307
EMA0308
EMA0309
EMA0310
EMA0311
EMA0312
EMA0313
EMA0314
รหัสรายวิชา
EMA0401

2.2.2) วิชาเอกคณิตศาสตร
2.2.2.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
หลักการทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
สถิติและความนาจะเปน
3(2-2-5)
Statistics and Probability
ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
เรขาคณิตเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Geometry
พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
Linear Algebra
ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 1
3(2-2-5)
English for Mathematics Learning Management 1
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Elementary School
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Junior High School
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Senior High School
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Mathematics Activities
การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Education Research
สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา
1(0-2-1)
Mathematics Education Seminars
2.2.2.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
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EMA0402
EMA0403
EMA0404
EMA0405
EMA0406
EMA0407
EMA0408
EMA0409
EMA0410
EMA0411
EMA0412
EMA0413
EMA0414
EMA0415
EMA0416
EMA0417
EMA0418

Foundational Mathematics
ระบบจํานวน
Number System
วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
ทฤษฎีสมการ
Theory of Equations
พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Analysis
ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร
History and Development of Mathematics
การแกปญหาทางคณิตศาสตร
Mathematical Problem Solving
เทคโนโลยีดิจทิ ลั เพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
Technology Digital for Mathematics Learning Management
สะตีมศึกษาสําหรับครูคณิตศาสตร
STEAM Education for Mathematics Teacher
วิทยาการคํานวณ สําหรับครูคณิตศาสตร
Computing Science for Mathematics Teacher
คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
Mathematics for life
จํานวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน
Number and Algebra in School Mathematics
ความนาจะเปนและสถิติระดับโรงเรียน
Probability and Statistics in School Mathematics
การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน
Measurement and Geometry in School Mathematics
ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 2
English for Mathematics Learning Management 2
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อความเปนเลิศ
Mathematics Learning Management for Excellent
การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
Assessment and Evaluation in Mathematics Learning

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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EMA0419

สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
Statistics for Mathematics Education Research

2(1-2-3)
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รหัสรายวิชา
ECO0301
ECO0302
ECO0303
ECO0304
ECO0305
ECO0306
ECO0307
ECO0308
ECO0309
ECO0310
ECO0311
ECO0312
ECO0313
ECO0314
รหัสรายวิชา
ECO0401

2.2.3) วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา
2.2.3.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Information System Management in Education
เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
Technology in Science
กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
Computer Laws and Ethics
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Algorithm and Programming
วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computing Science and Mathematics for Computer
สถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architecture and Maintenance
การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphic Design
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Lesson Design and Development
ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
Design and Innovation Development
เทคโนโลยีหุนยนตและสมองกล
3(2-2-5)
Robot Technology and Mechanical Brain
บทเรียนดิจิทัลออนไลน
3(2-2-5)
Online Digital Lessons
ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
3(2-2-5)
AI-Tutoring System
2.2.3.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
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ECO0402
ECO0403
ECO0404
ECO0405
ECO0406
ECO0407
ECO0408
ECO0409
ECO0410

Virtual Reality Technology for Education
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร
English for Computer Teachers
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network
การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
Electronic Media Design and Production
การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
Advanced Programming
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่
Mobile Application Design and Development
วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร
Computer Research and Project Development
พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร
Computer Teaching Behavior
วิทยาการการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
Science of Computer Learning Management
วิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร
Advanced Topics in Computer

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสรายวิชา
SBI0301
SMA0301
SPH0301
SCH0302
SCH0303
SCH0304
SCH0305
SCH0306
SCH0307
SCH0308
SCH0309
SCH0310
SCH0311
SCH0312
SCH0313

2.2.4) วิชาเอกเคมี
2.2.4.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology
คณิตศาสตรพื้นฐาน
Basic Mathematics
ฟสิกสพื้นฐาน
Basic Physics
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ความปลอดภัยทางเคมี
Safety in Chemistry
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี
Computer Applications in Chemistry
ภาษาอังกฤษสําหรับครูเคมี
English for Chemistry Teacher
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
เคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry
เคมีอนินทรีย
Inorganic Chemistry
ชีวเคมี
Biochemistry
สะตีมศึกษาสําหรับครูเคมี
STEAM Education for Chemistry Teachers
สัมมนาทางเคมี
Seminar in Chemistry
โครงการวิจัยทางเคมี
Senior Project in Chemistry
2.2.4.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
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รหัสรายวิชา
SCH0401
SCH0402
SCH0403
SCH0404
SCH0405
SCH0406
SCH0407
SCH0408
SCH0409
SCH0410
SCH0411
SCH0412
SCH0413
SCH0414
SCH0415

ชื่อรายวิชา
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry in Daily Life
การจัดการเรียนรูเคมี
Learning Management in Chemistry
การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
Learning Activity for Integrated Chemistry
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
Research Methodology in Chemistry
สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย
Spectroscopy of Organic Chemistry
เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Products Chemistry
เคมีเครื่องสําอาง
Chemistry of Cosmetics
เคมีและผลิตภัณฑชุมชน
Chemistry and Community Products
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ
Instrumental Techniques for Chemical Analysis
เคมีเกี่ยวกับสี
Chemistry of Dyes
เคมีพอลิเมอร
Polymer Chemistry
เทคโนโลยีปโตรเคมี
Petrochemistry of Technology
เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
Science Communication
การสรางสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
Media Education and Innovation

น(ท-ป-ศ)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2.2.5) วิชาเอกฟสิกส
2.2.5.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
SCH0301 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SBI0301
ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology
SMA0301 คณิตศาสตรพื้นฐาน
Basic Mathematics
SPH0302 ฟสิกส 1
Physics 1
SPH0303 ฟสิกส 2
Physics 2
SPH0304 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
Mathematics for Physics
SPH0305 กลศาสตร
Mechanics
SPH0306 ฟสิกสของคลื่น
Physics of Wave
SPH0307 อุณหพลศาสตร
Thermodynamics
SPH0308 แมเหล็กไฟฟา
Electromagnetism
SPH0309 อิเล็กทรอนิกส
Electronics
SPH0310 โปรแกรมประยุกตสําหรับครูฟสิกส
Applied Program for Physics Teacher
SPH0311 ฟสิกสยุคใหม
Modern Physics
SPH0312

เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
2.2.5.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
SPH0401 สื่อ นวัตกรรมสําหรับครูฟสิกส

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
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SPH0402
SPH0403
SPH0404
SPH0405
SPH0406
SPH0407
SPH0408
SPH0409
SPH0410
SPH0411
SPH0412
SPH0413
SPH0414
SPH0415
SPH0416
SPH0417
SPH0418

Media and Innovation for Physics Teacher
วิทยาการสอนฟสิกส
Physics Teaching Methodology
สัมมนาทางฟสิกส
Seminar in Physics
โครงงานวิจัยทางฟสิกส
Research Project in Physics
กลศาสตรควอนตัม
Quantum Mechanics
นิวเคลียรฟสิกส
Nuclear Physics
ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส
English for Physics Teacher
โลก ดาราศาสตร และอวกาศ
Earth, Astronomy and Space
กลศาสตรประยุกต
Applied Mechanics
ฟสิกสเชิงสถิติ
Statistical Physics
ชีวฟสิกสเบื้องตน
Introduction to Biophysics
อุตุนิยมวิทยา
Meteorology
ธรณีฟสิกส
Geophysics
วัสดุศาสตรพื้นฐาน
Fundamentals of Materials Science
สภาพนํายวดยิ่งเบื้องตน
Introduction to Superconductivity
ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
Microcontroller and Interfaces
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
Physics in Daily Life
พลังงานนิวเคลียรและสิ่งแวดลอม
Nuclear Energy and Environment

3(2-2-5)
1(0-3-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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SPH0419
SPH0420

ฟสิกสและความงาม
Physics and Beauty
ของเลนวิทยาศาสตร
Science Toys

2(2-0-4)
2(1-2-3)
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รหัสรายวิชา
ETH0301
ETH0302
ETH0303
ETH0304
ETH0305
ETH0306
ETH0307
ETH0308
ETH0309
ETH0310
ETH0311
ETH0312
ETH0313
รหัสรายวิชา
ETH0401
ETH0402

2.2.6) วิชาเอกภาษาไทย
2.2.6.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
Principles of Thai Language
ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Linguistics for Thai Language Teacher
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Academic Communication and Occupation
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
English for Thai Language Teacher
ศิลปะการอานออกเสียง
3(2-2-5)
The Art of Read Aloud
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
The Development of Thai Literature
การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Learning Design of Thai Language
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5)
Design and Production of Educational Media of Thai
Language Learning Area
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(2-2-5)
Foreign Languages in Thai Language
การจัดการเรียนรูภาษาไทย
4(2-4-6)
Thai Language Learning Management
วิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Action Research
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
โครงงานและสัมมนา
3(2-2-5)
Project and Seminar
2.2.6.2) กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
พัฒนาการของภาษาไทย
3(2-2-5)
The Development of Thai Language
การฟง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
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ETH0403
ETH0404
ETH0405

Listening Watching and Speaking
วรรณกรรมกับการวิจารณอยางสรางสรรค
Literature and Creative Criticism
วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
The Best Selected Literatures in Textbooks
แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

The Study of Thai Literature

ETH0406
ETH0407
ETH0408
ETH0409
ETH0410
ETH0411

การอานคิดพัฒนาชีวิต
Reading, Thinking, and Developing Life
ความคิดสรางสรรคกับการสรรสรางงานเขียน
Creative Thinking and Creative Writing
วรรณกรรมทองถิ่นภาคใต
Thai South Literature
วรรณกรรมปจจุบัน
Contemporary Literature
วรรณกรรมอาเซียน
ASEAN Literary Works
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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รหัสรายวิชา
EEN0301
EEN0302
EEN0303
EEN0304
EEN0305
EEN0306
EEN0307
EEN0308
EEN0309
EEN0310
EEN0311
EEN0312

2.2.7) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.2.7.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Listening and Speaking for Teachers of English
หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Structure for Teachers of English
การอานเพื่อการคิดวิเคราะหสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Critical Reading for Teachers of English
ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching
วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Literary Works for English Language Teaching
สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Phonetics and Phonology for Teachers of English
ไวยากรณขั้นสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Advanced Grammar for Teachers of English
การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation for Teachers of English
การเขียนเรียงความสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Essay Writing for Teachers of English
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Curriculum and English Learning Activities
การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Assessment
วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Teaching
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EEN0313
EEN0314
รหัสรายวิชา
EEN0401
EEN0402
EEN0403
EEN0404
EEN0405
EEN0406
EEN0407
EEN0408
EEN0409

วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
World Cultures for Teachers of English
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
English for Language Proficiency Tests
2.2.7.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การนําเสนอสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Presentation for Teachers of English
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Classroom Management
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(2-2-5)
Learning Management for Thinking Skill Development
through Children’s Literature
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Material and Innovation Development
การจัดการเรียนรูเพื่อผูเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Learning Management for Learners of English
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Seminar in English Language Teaching
การอานเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Academic Reading for English Teacher Profession Development
การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Academic Writing for Teachers of English
การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Research in English Language Teaching
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รหัสรายวิชา
ESC0301
ESC0302
ESC0303
ESC0304
ESC0305
ESC0306
ESC0307
ESC0308
ESC0309
ESC0310
ESC0311
ESC0312
ESC0313
ESC0314
รหัสรายวิชา
ESC0401

2.2.8) วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป
2.2.8.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
เคมีสําหรับครู 1
Chemistry for Teacher 1
ชีววิทยาสําหรับครู 1
Biology for Teacher 1
ฟสิกสสําหรับครู 1
Physics for Teacher 1
เคมีสําหรับครู 2
Chemistry for Teacher 2
ชีววิทยาสําหรับครู 2
Biology for Teacher 2
ฟสิกสสําหรับครู 2
Physics for Teacher 2
คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
Mathematics for Science Teaching
วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
Earth System Science
สะตีมศึกษาสําหรับครูวิทยาศาสตร
STEAM Education for Science Teacher
ดาราศาสตรและอวกาศ
Astronomy and Space
ไฟฟาและพลังงาน
Electricity and Energy
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Environmental Science
วิทยาการคํานวณสําหรับครูวิทยาศาสตร
Computing Science for Science Teacher

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Seminar on Science and Science Teaching
2.2.8.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)

61

ESC0402
ESC0403
ESC0404
ESC0405
ESC0406
ESC0407
ESC0408
ESC0409
ESC0410
ESC0411
ESC0412

Science Learning Management for Elementary Education
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
Science Learning Management for Secondary Education
โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
Science Projects and Activities
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
Research for Improving Science Learning Process
การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน
Science Experimental Lab in School
ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
Nature and Inquiry of Science
วิทยาศาสตรชีวภาพ
Biological Science
วิทยาศาสตรกายภาพ
Physical Science
ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
English for Science Teaching
สื่อและนวัตกรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร
Instructional Media and Innovation for Science Teacher
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อภูมิปญญาทองถิ่น
Science and Technology for Local Wisdom
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
School Botanical Garden

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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รหัสรายวิชา
EAR0301
EAR0302
EAR0303
EAR0304
EAR0305
EAR0306
EAR0307
EAR0308
EAR0309
EAR0310
EAR0311
EAR0312
EAR0313

2.2.9) วิชาเอกศิลปศึกษา
2.2.9.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
องคประกอบศิลป
Composition of Art
วาดเสน 1
Drawing 1
วาดเสน 2
Drawing 2
ประวัติศาสตรศิลป
History of Art
จิตรกรรม
Painting
ภาพพิมพ
Printmaking
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
Aesthetics and Art Criticism
ประติมากรรม
Sculpture
ศิลปะไทย
Thai Art
ภูมิปญญาในงานศิลปกรรม
Wisdom in Fine Arts
การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1
Visual Arts Learning Management 1
การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2
Visual Arts Learning Management 2
การวิจัยทางศิลปศึกษา
Arts Education Research

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(1-6-5)
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2.2.9.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
รหัสรายวิชา
EAR0401
EAR0402
EAR0403
EAR0404
EAR0405
EAR0406
EAR0407
EAR0408
EAR0409
EAR0410

ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลปศึกษา
Visual Arts Education
ศิลปะบําบัด
Art Therapy
หลักการออกแบบ
Theory of Design
การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู
Integration of Art Education and Learning Material
ศิลปะมัลติมีเดีย
Multimedia Art
ปฏิบัติการทัศนศิลป 1
Visual Arts Practice 1
ปฏิบัติการทัศนศิลป 2
Visual Arts Practice 2
การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา
Seminars in Art Education
จิตรกรรมไทยรวมสมัย
Thai Contemporary Painting
ประติมากรรมสรางสรรค
Creative Sculpture

น(ท-ป-ศ)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสรายวิชา
ESO0301
ESO0302
ESO0303
ESO0304
ESO0305
ESO0306
ESO0307
ESO0308
ESO0309
ESO0310
ESO0311
ESO0312

ESO0313
ESO0314

2.2.10) วิชาเอกสังคมศึกษา
2.2.10.1) กลุมวิชาเอกบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศาสนศึกษา
2(1-2-3)
Religious Studies
ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local History
ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
Thai History
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
3(3-0-6)
Geographic and Geo-informatics Tools
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Thai Geography
ภูมิศาสตรภูมิภาค
3(3-0-6)
Regional Geography
สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
3(3-0-6)
Environmental and Population Education
จริยธรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Ethics
รัฐศาสตรและกฎหมายไทย
2(1-2-3)
Political Science and Thai Laws
หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Sociology Principles

พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Social and Cultural Dynamics in the Digital Age
เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Economics for Sustainable Development
2.2.10.2) กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 20 หนวยกิต
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รหัสรายวิชา
ESO0401
ESO0402
ESO0403
ESO0404
ESO0405
ESO0406
ESO0407
ESO0408
ESO0409
ESO0410

ชื่อรายวิชา
ทองถิ่นศึกษา
Local Study
ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
English for Social Studies Teacher
อารยธรรมโลก
World Civilization
วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
Educational Science in Social Study Teaching
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
Social Study Curriculum Development
สัมมนาสังคมศึกษา
Social Studies Seminar
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
Action Research for Social Studies
สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
Environmental Education for Sustainable Development
ประวัติศาสตรเอเชียใต
History of South Asia
ประวัติศาสตรยุโรป
History of Europe

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

66

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ
โดยไมซ้ํากับ รายวิช าที่เ คยเรีย นมาแลว และตอ งไมเ ปน รายวิช าที่กํา หนดใหเ รีย นไมนับ หนว ยกิต
ในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และไมเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.5 แผนการศึ กษา การจั ด แผนการเรี ยนได กํ าหนดรายวิ ชาที่ เ ป ด สอนตามหลั กสู ต ร
ในแตละภาคการศึกษา ดังนี้
3.1.5.1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

GEXXXXX
GEXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
EEC0301

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
การศึกษาปฐมวัย

EEC0302
พัฒนาการและการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
EEC0303
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0101
ETH0101
ECI0202

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝก ปฏิบั ติ วิช าชีพ เพื่ อการพั ฒ นาหลัก สู ต ร
และการสื่อสาร
EEC0304
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูปฐมวัย
EEC0305
การพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
EEC0306
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ
EECXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(X-X-X)
22
44

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
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กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัด
ประเมินผล
EEC0307
การเสริมสรางสุขภาวะสําหรับเด็กปฐมวัย
EEC0308
การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
EEC0309
การจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ
ต่ํากวา 3 ป
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริ หารการศึกษาและการประกั นคุ ณภาพทาง
การศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิบั ติวิ ชาชีพ เพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
EEC0310
ดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
EEC0311
การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป
EEC0312
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
88
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
EEC0313
EEC0314

วิทยาการการจัดการเรียนรู
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัด
การศึกษาปฐมวัย
EECXXXX
XXXXXXXX
EECXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
109

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
115
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
122

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
EECXXXX
EECXXXX
EECXXXX
EECXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
15
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
143
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3.1.5.2 วิชาเอกคณิตศาสตร
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

GEXXXXX
GEXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
EMA0301

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
แคลคูลัส 1

EMA0303
หลักการทางคณิตศาสตร
EMA0304
สถิติและความนาจะเปน
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ECI0101
ETH0101
ECI0202

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝก ปฏิบั ติ วิช าชีพ เพื่ อการพั ฒ นาหลัก สู ต ร
และการสื่อสาร
EMA0302
แคลคูลัส 2
EMA0305
ทฤษฎีจํานวน
EMAXXXX XXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
22
44
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและ
การวัดประเมินผล
EMA0306
เรขาคณิตเบื้องตน
EMA0307
พีชคณิตเชิงเสน
EMA0309 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22
66

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริ หารการศึกษาและการประกั นคุ ณภาพทาง
การศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิบั ติวิ ชาชีพ เพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
EMA0308
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 1
EMA0310
การจั ดการเรี ยนรู คณิ ตศาสตร ระดั บมั ธยมศึ กษา
ตอนตน
EMAXXXX XXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
88

73

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
EMA0311

วิทยาการการจัดการเรียนรู
การจั ดการเรี ยนรู คณิ ตศาสตร ระดั บมั ธยมศึ กษา
ตอนปลาย
EMA0312
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร
EMA0313
การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
EMAXXXX XXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
21
109

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
6
6(290)
6
115
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
7
6(290)
1(0-2-1)
7
122

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
EMA0314
EMAXXXX
EMAXXXX
EMAXXXX
EMAXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
15
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
2(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
143
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3.1.5.3 วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
ECO0301

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ECO0304
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
ECOXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

น(ท-ป-ศ)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ECI0101
ETH0101
ECI0202

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝก ปฏิบั ติ วิช าชีพ เพื่ อการพั ฒ นาหลัก สู ต ร
และการสื่อสาร
ECO0305
วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ECO0306
สถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
ECO0307
การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
44

76

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัด
ประเมินผล
ECO0308
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ECO0309
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
ECO0310
ระบบการจัดการฐานขอมูล
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
66

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

กลุมวิชาเอกเลือก

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริหารการศึก ษาและการประกั นคุณ ภาพ
ทางการศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิบั ติวิ ชาชีพ เพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
ECO0302
เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร
ECO0303
กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร
ECO0311
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ECOXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(X-X-X)
22
88

77

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
ECO0312
เทคโนโลยีหุนยนตและสมองกล
ECOXXXX
XXXXXXXX
ECOXXXX
XXXXXXXX
ECOXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
109

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
115
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
122

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
ECO0313
ECO0314
ECOXXXX
ECOXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
บทเรียนดิจิทัลออนไลน
ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
143
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3.1.5.4 วิชาเอกเคมี
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
SCH0302

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
หลักเคมี
SBI0301
ชีววิทยาพื้นฐาน
SMA0301
คณิตศาสตรพื้นฐาน
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0101
ETH0101
ECI0202

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝก ปฏิบั ติ วิช าชีพ เพื่ อการพั ฒ นาหลัก สู ต ร
และการสื่อสาร
SPH0301
ฟสิกสพื้นฐาน
SCH0303
ความปลอดภัยทางเคมี
SCH0304
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี
SCHXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(X-X-X)
22
44

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
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กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัด
ประเมินผล
SCH0305
ภาษาอังกฤษสําหรับครูเคมี
SCH0306
เคมีอินทรีย
SCH0307
เคมีวิเคราะห
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
66

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริ หารการศึกษาและการประกั นคุ ณภาพทาง
การศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิบั ติวิ ชาชีพ เพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
SCH0308
เคมีเชิงฟสิกส
SCH0309
เคมีอนินทรีย
SCH0310
ชีวเคมี
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
88

81

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
SCH0311
สะตีมศึกษาสําหรับครูเคมี
SCHXXXX
XXXXXXXX
SCHXXXX
XXXXXXXX
SCHXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
14
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
20
108

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
114
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
121

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
SCH0312
SCH0313
SCHXXXX
SCHXXXX
SCHXXXX
SCHXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
สัมมนาทางเคมี
โครงการวิจัยทางเคมี
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
16
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
22
143
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3.1.5.5 วิชาเอกฟสิกส
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
การศึกษาและความเปนครู
EPY0101
จิตวิทยาความเปนครู
ECI0201
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
SCH0301
เคมีพื้นฐาน
SPH0302
ฟสิกส 1
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
9
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ECI0101
ETH0101
ECI0202

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การสื่อสาร
SMA0301
คณิตศาสตรพื้นฐาน
SBI0301
ชีววิทยาพื้นฐาน
SPH0303
ฟสิกส 2
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
44
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัด
ประเมินผล
SPH0304
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
SPHXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
9
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13
3(2-2-5)
3(3-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
22
66

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริหารการศึกษาและการประกั นคุณภาพทาง
การศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิ บั ติ วิ ชาชี พเพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
SPH0305
กลศาสตร
SPH0306
ฟสิกสของคลื่น
SPHXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
88

85

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

EFE0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
SPH0307
อุณหพลศาสตร
SPH0308
แมเหล็กไฟฟา
SPH0309
อิเล็กทรอนิกส
SPH0310
โปรแกรมประยุกตสําหรับครูฟสิกส
SPH0311
ฟสิกสยุคใหม
SPHXXXX
XXXXXXXX
SPHXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
21
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
1(X-X-X)
21
109

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
115
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
122

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

EEN0101
SPH0312
SPHXXXX
SPHXXXX
SPHXXXX
SPHXXXX

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
เทคโนโลยีพลังงาน
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
15
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
143
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3.1.5.6 วิชาเอกภาษาไทย
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

GEXXXXX
GEXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
ETH0301
ETHXXXX

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
หลักภาษาไทย
XXXXXXXX

ETHXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ECI0101
ETH0101
ECI0202

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การสื่อสาร
ETH0302
ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย
ETH0303
การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารทางวิ ช าการและ
วิชาชีพ
ETH0304
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
44
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝ กปฏิ บั ติ วิ ชาชี พเพื่ อนวั ตกรรมและการวั ด
ประเมินผล
ETH0305
ศิลปะการอานออกเสียง
ETH0306
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ETHXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
66

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริหารการศึกษาและการประกั นคุณภาพทาง
การศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ กปฏิ บั ติ วิ ชาชี พเพื่ อการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาและการวิจัย
ETH0307
การออกแบบการจัดการเรียนรู
วิชาภาษาไทย
ETH0308
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ETH0309
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
88
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

GEXXXXX
GEXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
ETH0310
ETH0311
ETHXXXX
ETHXXXX

วิทยาการการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูภาษาไทย
การวิจัยในชั้นเรียน
XXXXXXXX
XXXXXXXX

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
2(X-X-X)
21
109

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0501
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
115
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
122

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

EEN0101
ETH0312
ETH0313
ETHXXXX
ETHXXXX

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
คติชนวิทยา
โครงงานและสัมมนา
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
143

91

3.1.5.7 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

GEXXXXX
GEXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
EEN0301

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ

EEN0302
EEN0303

กลุมวิชาเอกเลือก

หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ
การอานเพื่อการคิดวิเคราะหสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ
EENXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(X-X-X)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0101
ETH0101
ECI0202

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการสื่อสาร
EEN0304
ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ
EEN0305
วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
EENXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
44

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
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วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและ
การวัดประเมินผล
EEN0306
สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ
EEN0307
ไวยากรณขั้นสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ
EENXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
66

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริหารการศึกษาและการประกั นคุณภาพทาง
การศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิบั ติวิ ชาชีพ เพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
EEN0308
การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ
EEN0309
การเขียนเรียงความสําหรับครูภาษาอังกฤษ
EENXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
88
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
EEN0310
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
EEN0311
การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ
EEN0312
วิธีสอนภาษาอังกฤษ
EENXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
21
109

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
115

94

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
122

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
EEN0313
EEN0314
EENXXXX
EENXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
143
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3.1.5.8 วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
การศึกษาและความเปนครู
EPY0101
จิตวิทยาความเปนครู
ECI0201
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
ESC0301
เคมีสําหรับครู 1
ESC0302
ชีววิทยาสําหรับครู 1
ESC0303
ฟสิกสสําหรับครู 1
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
22

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ECI0101
ETH0101
ECI0202

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การสื่อสาร
ESC0304
เคมีสําหรับครู 2
ESC0305
ชีววิทยาสําหรับครู 2
ESC0306
ฟสิกสสําหรับครู 2
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
44
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ETC0101 นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
EMR0101 การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203 การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผล
ESC0307 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
ESC0308 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
ESC0309 สะตีมศึกษาสําหรับครูวิทยาศาสตร
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
66

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

หนว ยกิต
6
GEXXXXX XXXXXXXX
3(X-X-X)
GEXXXXX XXXXXXXX
3(X-X-X)
16
EFE0102 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
EMR0102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
ECI0204 การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการ 1(0-3-0)
วิจัย
ESC0310 ดาราศาสตรและอวกาศ
3(2-2-5)
ESCXXXX XXXXXXXX
3(X-X-X)
ESCXXXX XXXXXXXX
3(X-X-X)
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
22
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม
88
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
ESC0311
ไฟฟาและพลังงาน
ESC0312
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ESCXXXX XXXXXXXX
ESCXXXX XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
22
109

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
115
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
122

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
ESC0313
ESC0314
ESCXXXX
ESCXXXX
ESCXXXX
ESCXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
วิทยาการคํานวณสําหรับครูวิทยาศาสตร
สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
2(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
143
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3.1.5.9 วิชาเอกศิลปศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

GEXXXXX
GEXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
EAR0301

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
องคประกอบศิลป

EAR0302
วาดเสน 1
EARXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(X-X-X)
21
21

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ECI0101
ETH0101
ECI0202

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝก ปฏิบั ติ วิช าชีพ เพื่ อการพั ฒ นาหลัก สู ต ร
และการสื่อสาร
EAR0303
วาดเสน 2
EAR0304
ประวัติศาสตรศิลป
EARXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
43
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัด
ประเมินผล
EAR0305
จิตรกรรม
EAR0306
ภาพพิมพ
EAR0307
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
22
65

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริห ารการศึก ษาและการประกั นคุ ณ ภาพ
ทางการศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิบั ติวิ ชาชีพ เพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
EAR0308
ประติมากรรม
EAR0309
ศิลปะไทย
EARXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
22
87
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
EAR0310
ภูมิปญญาในงานศิลปกรรม
EAR0311
การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1
EARXXXX
XXXXXXXX
EARXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
108

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
114
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
121

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
EAR0312
EAR0313
EARXXXX
EARXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2
การวิจัยทางศิลปศึกษา
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(1-6-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
22
143
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3.1.5.10 วิชาเอกสังคมศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

GEXXXXX
GEXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

EFE0101
EPY0101
ECI0201
ESO0301

การศึกษาและความเปนครู
จิตวิทยาความเปนครู
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
ศาสนศึกษา

ESO0302
ประวัติศาสตรทองถิ่น
ESO0305
ภูมิศาสตรกายภาพ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21
21

ชั้นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ECI0101
ETH0101
ECI0202

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การพัฒนาหลักสูตร
วาทวิทยาสําหรับครู
การฝก ปฏิบั ติ วิช าชีพ เพื่ อการพั ฒ นาหลัก สู ต ร
และการสื่อสาร
ESO0303
ประวัติศาสตรไทย
ESO0310
จริยธรรมสิ่งแวดลอม
ESO0312
หลักสังคมวิทยา
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22
43
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู
EMR0101
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ECI0203
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัด
ประเมินผล
ESO0309
สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
ESO0314
เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ESO0307
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22
65

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

EFE0102

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

การบริ หารการศึกษาและการประกั นคุ ณภาพทาง
การศึกษา
EMR0102
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ECI0204
การฝ ก ปฏิบั ติวิ ชาชีพ เพื่ อการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการวิจัย
ESO0304
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ESOXXXX
XXXXXXXX
ESOXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
16
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
22
87
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าศึกษาทั่ว ไป

รหัสวิช า
GEXXXXX
GEXXXXX

วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

ชื่อวิช า
XXXXXXXX
XXXXXXXX

ECI0102
วิทยาการการจัดการเรียนรู
ESO0306
เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
ESOXXXX
XXXXXXXX
ESOXXXX
XXXXXXXX
ESOXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
15
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
21
108

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า
ECI0501

ชื่อวิช า
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
6
6(290)
6
114
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู

รหัสวิช า

ชื่อวิช า

ECI0502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ECI0103
ครุนิพนธ
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
7
6(290)
1(0-2-1)
7
121

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิช า
วิช าเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอกบังคับ
กลุมวิชาเอกเลือก

รหัสวิช า
EEN0101
ESO0308
ESO0311
ESO0313
ESOXXXX
ESOXXXX

ชื่อวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
ภูมิศาสตรภูมิภาค
รัฐศาสตรและกฎหมายไทย
พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
XXXXXXXX
XXXXXXXX

วิช าเลือกเสรี
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
รวมจํานวนหนว ยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนว ยกิตสะสม

หนว ยกิต
16
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(X-X-X)
3(X-X-X)
6
3(X-X-X)
3(X-X-X)
22
143
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
3.1.6.1 หมวดศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี การปฏิบัติทักษะการ
ฟง การพูด การอาน การเขียน การหาความรูโดยกระบวนการทักษะสัมพันธ การนําเสนอความรูและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Thai language as the communication tool based on principles and
theory, practicing through listening, speaking, reading and writing, acquiring
knowledge by integration as well as presenting and applying knowledge in daily life
GELA102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี การปฏิบัติทักษะการฟง
การพูด การอาน การเขียน การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันตาม
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
English language as the communication tool based on principles and
theory, practicing through listening, speaking, reading and writing, integrating these
English skills in daily life communication appropriately
GELA103

ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated English
การฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงโดยจับประเด็นและรายละเอียด การพูดเพื่อ
นําเสนอและอภิปราย การอานสรุปความ การอานเชิงวิเคราะห การอานเชิงตีความ และการเขียน
แบบสรุปความ
Practice English through listening for the gist and detailed information,
practicing oral presentation and discussion, summary reading, critical interpretive and
summary reading, summary writing
รหัสวิชา
GEHU101

3.2.6.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
ความงดงามของชีวิต
Beauty of Life

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
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หลักธรรมชาติของมนุษย ความเปนตัวตน การเขาใจ เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น ความ
งดงามของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ การเสริมสราง พัฒนาตนเอง และการประยุกตใชกับ
สังคมปจจุบันอยางมีความสุข
The principles of human nature, self-understanding, self-esteem and
respecting others, aesthetics of arts, cultures and nature for self-developing, adapting
to live happily in the society
GEHU102

ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy, Religions and Buddhadasa Studies
ความหมาย ขอบขาย เนื้อหาทางปรัชญาและศาสนา ศึกษาความรู ความจริง และ
ความดี ตามทัศนะของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ศึกษาประวัติ ปณิธาน 3 ประการ
หลักธรรมคําสอน การตีความ และการเผยแผผลงานของทานพุทธทาสภิกขุ
Concept, scope, and content of Philosophy Religions, knowledge, truth,
virtue according to Western and Eastern Philosophy, biography of Buddhadasa Bhikku,
his 3 wishes, his Dhamma discourse, interpretation, and augmentation of his works
3.1.6.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESO101 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamic of Thai and Global Societies
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจของสังคมไทยและสังคม
โลกที่มีอิทธิพลตอมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทตางๆ เพื่อปรับตัวใหเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตระหนัก สํานึก เห็นคุณคาของความเปนไทย และพลโลก
The changing of social, cultures, politics and Economics that influence
the mankind in Thai and Global societies, integrating different contexts in order to
adapt their living to be realized, conscious the value of citizen in changing currents in
Thai and Global societies
GESO102

วิถีชีวิตกับสังคม
3(3-0-6)
Life and Society
หลักการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม จิตสาธารณะ หนาที่พลเมือง คุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยเรียนรูผานการปฏิบัติ
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
The principles of coexistence of human society, public mind, civic
duties, philosophy of sufficiency Economy by learning through practice and apply in
daily life

109

3.1.6.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Technology and Study
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การใช แ หล ง สารสนเทศ ทั ก ษะการสื บ ค น
สารสนเทศการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึ กษาค น คว า การรวบรวม การวิ เ คราะห การ
สังเคราะหและการประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและการอางอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การรูเทา
ทัน สื่อ การประยุ กต ใชเ ครื อขายสังคมออนไลนการใช สื่ออิเล็ กทรอนิกสนํ าเสนอสารสนเทศอย าง
สรางสรรค
Information and Communications Technology (ICT), ICT laws and ethics,
usage of information resources and retrieval skills, collection, analysis, synthesis and
information assessment, composing and referencing data according to standard
format, focusing on media literacy, the applications of social network, creative
presentation by using electronic media
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GESC102

การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development
หลักการ ธรรมชาติของการคิด และกระบวนการคิดที่มีผลตอการเรียนรูของมนุษย
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแบบองครวม และการคิด
อย า งมี วิ จ ารณญาณ การเรี ย นรู แ ละใช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ เทคนิ ค เพื่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
The principles and nature of thinking, thinking process which affects
human learning to develop systematic, analytical, synthesis, holistic and critical
thinking, learning and using tools or techniques for effective thinking development
GESC103

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Quality of Life Development
สถานการณดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน ผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอม พลังงาน
ทดแทน การจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานอยางยั่งยืน ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ การเสริมสรางและ
พัฒนาสุขภาพแบบองครวม การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
The situations of environment and energy, impact of environment
issues, renewable energies, sustainable environment, energy managements, the
effects of environment and energy on health care, health promotion and
development of health holistic, practice of integrated health care
3.1.6.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาชีพครู
1.1) วิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ETH0101
วาทวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Speech for Teachers
หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เ กี่ย วของกับ ภาษาและการสื่ อสารสํ าหรั บ ครู เทคนิ ค
วิธีการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานการเขียน และอวัจนภาษาฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
การจั ด การเรี ย นรูที่เ หมาะสมสํ าหรั บประกอบวิ ช าชี พครูส อดคล องกับ บริ บ ทและความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
สําหรับฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
Principles, concepts, theories concerning language and communication
for teachers, techniques, use of Thai language in listening, speaking, reading, writing,
as well as non-verbal language, practice using the language to communicate in the
appropriate learning management for teacher profession of which relates to
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contexts and differences of students’ personalities, seek for information to develop
oneself to know broadly, be up-to-date, and keep up with changes for the practice
of using various language and culture in order to live peacefully
EEN0101

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู
3(2-2-5)
English for Teacher Profession
เทคนิ ค และหลั ก การใช ภ าษาในการโต ต อบตามสถานการณ ต า งๆ อย า งเป น
ธรรมชาติ สรางถอยคําและสํานวนที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอที่หลากหลายเพื่อสรางความ
เขาใจในประเด็นสาระการเรียนรูที่ซับซอน อธิ บายมุมมองเกี่ยวกับปญหาเฉพาะทางวิชาชีพอยาง
ละเอียดรอบดานและมีประสิทธิภาพ
Techniques and uses of English for communication in various situations, construct
words and expressions clearly with details to use in various topics to make understanding
in complicated issues, explain viewpoints concerning problems in teacher profession thoroughly
and efficiently
EFE0101

การศึกษาและความเปนครู
3(2-2-5)
Education and Self-actualization for Teachers
ปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษาตามแนวนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลก สังคม ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง การศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คานิยมอุดมการณ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตวิญญาณ
ความเปนครู คุณลักษณะของครูในยุคการเปลี่ยนแปลง กฎหมายสําหรับครู วิเคราะหปญหาการศึกษา
ไทยในปจจุบัน แนวโนมการพัฒนาการศึกษาในอนาคตและสภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู ฝก
ปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อพัฒนาตนเองสูการเปนครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณความเปนครู
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Educational philosophy, educational management according to the
relevant policies and the changing of global, social, active citizenship, and
educational contexts to strengthen sustainable development and promote the
Philosophy of Sufficiency Economy, values, morals, professional ethics, teaching
spirituality, teacher characteristics in the transitional era, relevant laws, analysis of
current issues in education, trends for educational and professional development of
teachers and practicing self-reflection for self-development to become an ideal
teacher with teaching spirituality
EFE0102

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance in Education
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาและ
การประกั น คุ ณ ภาพระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา
กระบวนการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษา
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาสู ก ารประกั น คุ ณ ภาพ ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาในสถานการณจําลองประยุกตใชผลการประเมินในการบริ หารและการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา
Principles, concepts, theories and laws related to educational
administration and quality assurance in education, information system for quality
management of educational institutions, process of quality assurance for different
types and levels of education, practicing designing educational administration plans
for the quality assurance, practicing evaluating quality of education in simulated
situations and applying the assessment and the quality assurance in educational
institutions
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EPY0101

จิตวิทยาความเปนครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการทางจิ ต วิ ทยา จิ ต วิ ทยาพัฒ นาการ จิ ต วิ ทยาการเรี ย นรู
จิตวิทยาเด็กพิเศษ จิตวิทยาบุคลิกภาพ ความแตกตางระหวางบุคคล จิตวิทยาการใหคําปรึกษา และ
หลักการแนะแนวเพื่อประยุกตใชในการสงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย
ตามศั ก ยภาพ ออกแบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลในรู ป แบบการศึ ก ษารายกรณี
การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
Concepts, theories and principles of general psychology,
developmental psychology, learning psychology, psychology for special need
students, personality psychology, individual difference, counseling theory and
guidance, applying psychology theories and concepts in enhancing students
competence and learning, create student aid administration system based on case
study, endeavor in developing students with spiritual mind
ECI0101

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ปรั ช ญาการศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร องค ป ระกอบ รู ป แบบและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การใชหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร ฝกปฏิบัติออกแบบพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Educational philosophy, concept, theories of curriculum, curriculum
components, models and curriculum development processes, use of the curriculum
and curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development, course
analysis, practice in the design of school curriculum development
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ECI0102

วิทยาการการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management Science
แนวคิ ด ทฤษฎี และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู วิ ธี วิ ท ยาการจั ด การเรี ย นรู อาทิ
การเรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน การเรียนรูการสืบสอบ การเรียนรูดวยการนําตนเอง
การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา การสอนและเทคนิ ค การสอน
เปนตน การสรางสรรคและประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
Concepts, theories and models of learning management, teaching
methods and teaching techniques, creating and evaluating innovation and
technology in learning management in the 21st century, design and write a learning
management plan, practice in micro teaching
ETC0101

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
3(2-2-5)
Innovation and Digital Technology for Education and Learning
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เ กี่ย วของกับนวัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของและจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
การเลื อ ก การออกแบบและพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ การสื ่ อ สาร
การศึ ก ษา การใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การสืบคน การติดตอสื่อสารและการประสานงาน การ
จัดการเรียนรูและความปลอดภัยในการรับและสงขอมูลดวยเทคโนโลยี โดยไมละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกรที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน การประเมินและการสะทอนคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรูทที่ นั ตอความเปลี่ยนแปลงในโลกแหงอนาคต
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Principles, concepts and theories related to innovation and
information technology for educational communications and learning, laws and
ethics in the use of digital technology, the selection, design and development of the
innovation and information technology for educational communications and learning
management without violating intellectual property rights, applications of digital
technology in learning management of particular majors in order to enhance learners
to be intellectually and creatively in accordance with the context and individual
differences of learners, the assessment and reflection on innovation and information
technology for educational communications and learning that are up-to-date in the
changing world in the future
EMR0101

การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation for Learners Development
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และมโนทัศนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู
การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงฝกปฏิบัติการวิเคราะห
หลั กสู ตรออกแบบและสร า งเครื่ อ งมื อ วั ดและประเมิ น ผล ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ
การจั ดการเรี ย นรู และความแตกต างระหว างบุ คคล การบริ ห ารการสอบ สถิ ติ ที่ ใช ในการวั ด และ
ประเมินผลการเรียน การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู คะแนนและการตีความหมายการตัดสินผลการเรียน แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษานําผลการวัดและประเมินผลผูเรียนไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู
Concepts, principles, theories, and concepts of learning measurement
and evaluation; evaluation in the 21st century, measurement and evaluation of
learning according to actual conditions, course analysis practice, design and
develop measurement tools based on learning management and individual
differences, testing management, statistic for learning measurement and evaluation,
tools quality analysis, computer program for learning measurement and evaluation,
score and mean of score, grading system, guidelines for evaluating learning
performance according to school curriculum, and take students’ result to improve
learning management
EMR0102

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for learning development
แนวคิด หลั ก การ ทฤษฎี มโนทัศ น และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ของการวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรู จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝกปฏิบัติการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ
ในการพั ฒ นาผู เ รี ย น ออกแบบการวิ จั ย สร า งและพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
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ตามความแตกต างระหวางบุคคล การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย การเลือกใชสถิติ
ที่ เ หมาะสม การประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ การเขี ย นรายงานวิ จั ย การนํ า เสนอ
องคความรูในงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
Concepts, principles, theories, and research methodologies to develop
learning innovation, ethics for researchers, Practice in analyzing problems and needs
in the development of learners, research designs, create and develop innovations for
learning based on individual differences, creating and evaluating quality of research
instruments, choosing the appropriate statistics, application of statistical packages,
research report writing, presentation of knowledge in research and applying research
results to develop learning management and learner development
ECI0103

ครุนิพนธ
1(0-2-1)
Individual Development Plan
จัดทําครุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ครู
คุณลักษณะของความเปนครูผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนการเรียนรูดวย
ตนเองและการเข า ร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ เติ ม เต็ ม สมรรถนะ สะท อ นกลั บ เป น รายบุ ค คล นํ า ผล
การทําครุนิพนธมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
ตนเองใหมีความรอบรู ทันตอการเปลี่ยนแปลง
Do an individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing,
synthesizing teacher competency, characteristics of teaching profession from teaching
practicum, self-study and activity participation to fulfill other competencies, do an
After Action Review (AAR) individually, exchange results of doing the ID plan towards
professional learning community (PLC) to apply for self-development to know more
broadly and keep up with changes
1.2) วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ECI0201
การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเปนครู
1(0-3-0)
Professional Practice for Psychology and Teachers
การสรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุ จ รรยาบรรณต อ ตนเองและต อ วิ ช าชี พ เรี ย นรู บ ทบาทหน าที่ ค รู ผู ส อนและครู ป ระจํ า ชั้ น
ในสถานศึกษา เรี ย นรู บ ริ บ ทชุ มชน ร ว มมือ กับ ผู ป กครองในการเก็บ รวบรวมข อมูล ผู เ รี ย นเพื่อใช
ในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา
สรุ ป แนวทางและลั ก ษณะกิ จ กรรมการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของครู ทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา
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ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครู ปฏิบัติการถอดบทเรียนจากประสบการณ
การเรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน
สะทอนกลับ เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู และนําไป
พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
Summarizing self-characteristics and teachers with expressions of love
and faith in the teacher profession, identify ethics for oneself and profession, learn
the roles of teachers and advisory teachers in schools, learn social contexts and
cooperate with parents in gathering learners’ data to develop, supervise, assist
learners to have proper desired characteristics, report the results of learners’ quality
development systematically in the form of case studies by applying psychological
knowledge, summarize guidelines and characteristics of teacher profession
development activities both in and out of schools through the observation and
analysis of teacher duties, do lesson learned from learning experiences in schools,
synthesize knowledge and apply the results of learning in the schools as After Action
Review: AAR, or Professional Learning Community: PLC, and apply for selfdevelopment to know broadly, be up-to-date, and keep up with changes

ECI0202

การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสื่อสาร
1(0-3-0)
Professional Practice for Curriculum Development and Communication
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาหลั กสู ต รของสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น
ฝ ก การปฏิ บั ติ ก ารออกแบบพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยบู ร ณาการหลั ก การปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สรุปแนวทางการใชภาษาของบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะผูสอนที่ใชในการสื่อสารกับผูเรียน
และผูรวมงาน สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในและนอกสถานศึกษา
ผานกระบวนการสังเกตและวิเ คราะห การปฏิบั ติงานในหนาที่ครู ถอดบทเรี ยนจากประสบการณ
การเรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน
สะทอนกลับ เป นรายบุ คคลและร วมแลกเปลี่ ยนเรีย นรูในรู ปแบบชุ มชนแห งการเรียนรูและนํ าไป
พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
Studying and analyzing school curriculum for developing learners,
practice designing curriculum with the integration of the Sufficiency Economy
Philosophy, summarize guidelines for the use of language of personnel in
educational institutions, especially instructors used to communicate with learners
and colleagues, summarize guidelines and characteristics of teacher profession
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development activities both in and out of schools through the observation and
analysis of teacher duties, do lesson learned from learning experiences in schools,
synthesize knowledge and apply the results of learning in the schools as After Action
Review: AAR, or Professional Learning Community: PLC, and apply for selfdevelopment to know broadly, be up-to-date, and keep up with changes
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ECI0203

การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผล
1(0-3-0)
Professional Practice for Innovations, Measurement and Evaluation
การสรุปแนวทางการออกแบบการวัดและประเมินผลผูเรียนในรายวิชา ทดลองใช
เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา การประยุกตใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมัยกับการพัฒนาผูเรียน วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมี
ความเปนครู มืออาชีพที่เ ทาทัน ตอการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางดานศาสตรวิช าชีพครูและศาสตรสาขา
วิชาเอกผานกระบวนการสังเกต วิเคราะหและปฏิบัติการถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูใน
สถานศึกษา นําผลจากการเรี ย นรูในสถานศึกษาไปประเมิน สะทอนกลั บ เปน รายบุ คคลและร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู และนําไปพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
Summary of design guidelines for measuring and evaluating learners in
the course, experiment using tools for authentic measurement and evaluation in
schools, applying modern educational technology or innovations with learners’
development, analyze and suggest ways of self-development to become a
professional teacher who keeps up with changes in teaching profession and a major
subject through the observation, analyze and do lesson learned from learning
experiences in schools, apply the results of learning in the schools as After Action
Review: AAR, or Professional Learning Community: PLC, and apply for selfdevelopment to know broadly, be up-to-date, and keep up with changes
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ECI0204

การฝกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
1(0-3-0)
Professional Practice for Quality Assurance of Education and Research
การปฏิ บั ติ ก ารนํ า นวั ต กรรมและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ไปทดลองปฏิ บั ติ ใ น
สถานศึ ก ษา การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ง านพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ฝกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับสถานศึกษารวมกับครู
พี่เลี้ยงหรือบุคลากรในสถานศึกษา วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปน
ครู มือ อาชี พที่เ ท าทัน ต อการเปลี่ ย นแปลงทั้งทางด า นศาสตร วิ ช าชี พครู และศาสตร ส าขาวิ ช าเอก
ผานกระบวนการสังเกต วิเคราะหและการปฏิบัติการถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูใน
สถานศึกษา นํ าผลจากการเรีย นรู ในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ เปน รายบุ คคลและร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู และนําไปพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
Practice of bringing innovation and research tools to experiment in
schools, studying and analyzing quality assurance system development in schools,
practice designing an innovation regarding the quality assurance which conforms to
the school with a school mentor or an educational personnel, analyze and suggest
ways of self-development to become a professional teacher who keeps up with
changes in teaching profession and a major subject through the observation, analyze
and do lesson learned from learning experiences in schools, apply the results of
learning in the schools as After Action Review: AAR, or Professional Learning
Community: PLC, and apply for self-development to know broadly, be up-to-date,
and keep up with changes
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1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ECI0501
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(290)
Teaching Practice 1
การปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษา ประพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี มี คุณ ธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง โดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการแกปญหา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ เขารวมโครงการที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป
ประเมินสะทอนกลับ เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู
และนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
Practice teaching in schools, behave well as a good model, have morals
and ethics following the professional ethics, design a classroom environment setting
which supports learners to learn happily, set learning activities that enable students
to have higher order thinking skills by using modern digital technology or educational
innovations, cooperate with parents to develop learners and solve their problems
to have desired characteristics through research, reflect the changes from the
participation of activities that improve the advancement of profession, attend
projects concerning culture conservation and local wisdoms, apply the results of
learning in the schools as After Action Review: AAR, or Professional Learning
Community: PLC, and apply for self-development to know broadly, be up-to-date,
and keep up with changes

ECI0502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(290)
Teaching Practice 2
การปฏิบัติงานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
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ชุมชนเขากับ การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู ทั้งในและนอกห องเรี ย น สร างเครื อขายความร ว มมือกับ
ผู ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและแก ป ญ หาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค
ดวยกระบวนการวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจ กรรมที่ส งเสริ มให เ กิด ความกาวหน าทางวิ ช าชี พ เขา ร ว มโครงการที่ เ กี่ย วของกับ การส ง เสริ ม
อนุรัก ษวัฒ นธรรม และภูมิปญ ญาทอ งถิ่น และนํา ผลจากการเรีย นรูใ นสถานศึก ษาไปประเมิน
สะท อนกลั บ เป น รายบุ ค คลและร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น ในรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู
และนําไปใชพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
Work in teacher duties, behave well as a good model, have morals
and ethics following the professional ethics, design and set learning activities to
enable learners to learn happily with higher order thinking skills to become an
innovator by creating modern educational innovations, integrate social contexts with
both in-class and out-of-class learning activities, have a cooperation network with
parents and communities to develop learners and solve their problems to have
desired characteristics through research, reflect the changes from the participation of
activities that improve the advancement of profession noticeably, attend projects
concerning culture conservation and local wisdoms, apply the results of learning in
the schools as After Action Review: AAR, or Professional Learning Community: PLC,
and apply for self-development to know broadly, be up-to-date, and keep up with
changes

1.4) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.4.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
EEC0301

ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของ
การศึกษาปฐมวัย หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย นโยบาย
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและตางประเทศ
พร ะร าช บั ญ ญั ติ กา รศึ กษ าที่ เกี่ ยว ข อ งกั บก าร ศึ ก ษา ปฐ มวั ย หน ว ย งา นที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย การเปรี ย บเที ย บการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของไทยและต า งประเทศ
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การวิ เคราะห ป ญหาและอุป สรรคในการจั ด การศึกษาปฐมวั ย แนวโน มเกี่ย วกับ การจั ด การศึกษา
ปฐมวัยในประเทศและตางประเทศ ออกแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทสังคม
ทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย
Principles, concepts, theories, and philosophy of early childhood
education, evolution of early childhood education, principles and concepts of
educators influencing early childhood education, policies and purposes of early
childhood education management, forms of early childhood education in the
country and abroad, Education Act relating to early childhood education, the agency
responsible for managing early childhood education, a comparison of early childhood
education management in Thailand and abroad, analysis of problems and obstacles
in early childhood education management, trends of early childhood education
management in the country and abroad, design early childhood education
management plan in accordance with the social context, community and Thai
culture

EEC0302

พัฒนาการและการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Development and Learning for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็ก
ปฐมวั ย แนวคิ ด ทฤษฎี ทางจิ ตวิ ทยาพั ฒนาการและจิ ตวิ ทยาการเรี ยนรู ของเด็ กปฐมวั ย รู ป แบบ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การสังเกตพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย การประยุกตใชทฤษฎีเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การออกแบบกิจกรรม
และการจัดสภาพแวดลอมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูเด็กปฐมวัย
Definitions, importance of early childhood, natural of early childhood,
development of early childhood, concepts and theories of development psychology
and psychology of early childhood learning, a form of early childhood learning,
factors influencing early childhood learning, an observation of development and
early childhood learning, application of the theory for early childhood learning,
activity design and providing an environment that promotes development and early
childhood learning
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EEC0303

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education Curriculum
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วขอ งกับ หลั กสู ต ร
การพัฒนาหลั กสู ตร ประเภทของหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย วิ วั ฒนาการของหลั กสู ต รการศึกษา
ปฐมวัยของไทยและตางประเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในปจจุบัน กระบวนการ
สรางและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยใหสอดคลอง
กับบริบท วัฒนธรรม และทองถิ่นการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การประเมินผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
Definitions, importance, concepts, principles and theories related to
curriculum, curriculum development, types of Early Childhood Education Curriculum,
evolution of early childhood education curriculum in Thailand and abroad, current Early
Childhood Education Curriculum in Thailand, process of creating and developing early
childhood education curriculum, creating school curriculum in early childhood education
level in accordance with the context, culture and local, administration of Early Childhood
Education Curriculum, evaluation of the use of early childhood education curriculum
EEC0304
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูปฐมวัย
2(2-0-4)
Morals and Ethics for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของครู ป ฐมวั ย ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพและ
มนุษยสัมพัน ธของครูป ฐมวัย บุคลิกภาพภายในและภายนอกของครูปฐมวัย จรรยาบรรณครูและ
คุณลักษณะที่ดีของครูปฐมวัย บทบาทและหนาที่ของครูปฐมวัยในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู ผูดูแล
เด็กและนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูปฐมวัย
Definitions, importance of early childhood teachers, theory about
personality and relationship of early childhood teachers, inside and outside
personality of early childhood teachers, Teacher ethics and good characteristics of
early childhood teachers, roles and duties of early childhood teachers as a learning
enhancer, child care providers and early childhood educational innovators,
development of desirable characteristics of early childhood teachers
EEC0305

การพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Development of Thinking Skills for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะ
การคิด ประเภทของการคิด กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย พัฒนาการและการทํางานของสมองของ
เด็กปฐมวัย การเรียนรูที่สอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาสมองของเด็ก
ปฐมวั ย เทคนิ ค การใช คํ า ถามเพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด ของเด็ ก ปฐมวั ย การออกแบบ
และการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดที่สอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย
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Definitions, importance of thinking skills for early childhood, theory
about thinking skills, type of thinking, thinking process of early childhood,
development and functioning of the brain of early childhood, learning that
corresponds to the brains of early childhood, factors affecting brain development of
early childhood, questioning techniques to promote thinking skills of early childhood,
design and organizing activities to promote thinking skills that correspond to
the brains of early childhood
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EEC0306

การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ
2(1-2-3)
Early Childhood Development with Special Needs
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับเด็ กที่ มีความต องการพิ เศษ ประเภทของเด็ กที่มี ความ
ตองการพิเศษ การเฝ าระวังและคัดกรองวิธี การดู แลและใหความชวยเหลื อแรกเริ่มกับเด็ กที่มีความ
ตองการพิเศษ การออกแบบและจัดกิจกรรม สื่ออุปกรณ สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม การทํางานรวมกับผูปกครองในการพัฒนาชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ
Concepts and theories about children with special needs, type of
children with special needs, surveillance and screening, how to care and provide first
aid to children with special needs, design and provide activities with tools for
children with special needs, development and improvement the activities,
corporation with parents in the development of helping children with special needs
EEC0307

การเสริมสรางสุขภาวะสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Health Promotion for Early Childhood
แนวคิด และทฤษฎี ในการพัฒ นาสุ ขภาวะทางกาย สุ ขนิ สั ย ความปลอดภั ย และ
โภชนาการในเด็กปฐมวัย สมรรถภาพทางกายของเด็กแตละชวงวัย การจัดกิจกรรมกลางแจงและ
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาวะทางกายและสุขนิสัยสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดโภชนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย บทบาทครูในการสงเสริมสุขภาวะทางกายและดูแลความปลอดภัยแกเด็กในแตละชวงวัย
Concepts and theories for development physical health, happy habits,
safety and nutrition in early childhood, physical fitness of children at different ages,
outdoor activities and another activities to promote physical health and happy habits
for early childhood, nutrition management for early childhood, teacher roles to
support physical health and safety of children at different ages

EEC0308

การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation of Early Childhood Development
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาพจริง ชนิดของ
เครื่ องมือวั ดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสรางและใชเ ครื่องมือในการวั ดและประเมิน
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พัฒนาการเด็กปฐมวัย วิธีการเก็บรองรอยการเรียนรู การวิเคราะหไตรตรองการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
การสะทอนกลับทางความคิดของเด็ก ครู และผูป กครอง การรวมมือกับผูป กครองในการวัด และ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การรายงานผลการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การนําผล
การประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
Definitions, importance, principles and theories about measurement
and evaluation of early childhood development, techniques for measuring and
evaluating early childhood development in real conditions, types of measurement
and evaluation tools, how to collect learning traces, analysis of early childhood
learning, reflections on children's thoughts, teachers and parents, collaboration with
parents in measuring and evaluating early childhood development, report
the measurement and evaluation of early childhood development, use the result of
measurement and evaluation to develop learning management for early childhood
EEC0309

การจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
3(2-2-5)
Education Management and Parenting for Children under 3 years
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุต่ํากวา 3 ปของสังคมไทย การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อออกแบบกิจกรรมในการจัดการศึกษาและ
การอบรมเลี้ ยงดูเ ด็กอายุต่ํากว า 3 ป การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กอายุ
ต่ํากว า 3 ป การจั ด สื่ อและสภาพแวดล อม การสร างบรรยากาศที่เ อื้อต อการเรี ย นรู การวั ด และ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุต่ํากวา 3 ป การพัฒนาปรับปรุงการกิจกรรมสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
Concepts and theories about education management and parenting
for children under 3 years, form of parenting, local wisdom, problem about
education management and parenting for children under 3 years in Thai society,
curriculum analysis to design activities in education management and parenting for
children under 3 years, design and organize learning activities to develop children
under 3 years, organize media and environment, creating an atmosphere conducive
to learning, measurement and evaluation early childhood development, teachers
role and confederate in education management and parenting for children under
3 years, improvement activities for children under 3 years
EEC0310

ดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)
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Music and Movement for Early Childhood
แนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การใช ด นตรี แ ละการเคลื่ อ นไหวในการส ง เสริ ม
การเรี ย นรู ของเด็ กปฐมวั ย ทัก ษะพื้น ฐานการเล น เครื่ องดนตรี สํ าหรั บ ครู ป ฐมวั ย รู ป แบบการจั ด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบ ผลิตสื่อ ที่สอดคลองกับบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
Concepts and principles about using music and movement to
encourage learning of early childhood, basic skill in playing musical instruments for
early childhood teachers, form of movement activities for early childhood, design the
media in accordance with social context and local culture suitable for early
childhood, organize music and movement activities, improvement music and
movement activities for early childhood

EEC0311

การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป
3(2-2-5)
Provision of Learning Experiences for Children Aged 3-6 Years
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารการจั ด ประสบการณ เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก อายุ 3 - 6 ป
พัฒนาการเด็ กอายุ 3 - 6 ป การวิเคราะหหลั กสู ตรเพื่อออกแบบการจั ดประสบการณ การจั ดทํา
แผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมการเรียนรู
การจั ด การชั้ น เรี ย น การเลื อกและใช สื่ อ ในการจั ด ประสบการณ การจั ด สื่ อ และสภาพแวดล อ ม
การสรางบรรยากาศ การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ
Concepts, theories and provision learning experiences method to
develop children aged 3-6 years, curriculum analysis to design provision learning
experiences, organize integrated provision learning experiences plan, organize
provision learning experiences to promote learning, classroom management, select
and using media in provision learning management, organize media and environment,
creating an atmosphere, measurement and evaluating, improvement of provision
learning experiences
EEC0312

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)
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Standard and Quality Assurance in Early Childhood Education
แนวคิด หลั กการ และทฤษฎี ที่เกี่ย วของกับ การบริ ห ารและการประกัน คุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย ประเภทของสถานศึกษาปฐมวัย การจัดโครงสรางขององคกร การดําเนินการจัดตั้ง
สถานพั ฒ นาเด็ ก และสถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ขอบข า ยของการบริ ห ารสถานศึ ก ษาปฐมวั ย
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบการเก็บขอมูลเอกสาร การออกแบบระบบงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
Concepts, principles, and theories about Standard and Quality
Assurance in Early Childhood Education, type of early childhood school, organization
structure, establishment of child development centers and early childhood
educational institutions, scope of early childhood administration, early childhood
management consistent with Standard and Quality Assurance, guidelines for Standard
and Quality Assurance, document storage system, school administration system
design for Standard and Quality Assurance in early childhood education, writing
a report of Standard and Quality Assurance in early childhood education
EEC0313

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Innovation Development of Early Childhood Education
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ นวั ต กรรมร ว มสมั ย ทางการศึ ก ษาปฐมวั ย
การสังเคราะหผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ และถอดบทเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวั ย สภาพป ญ หาและความต อ งการในการพัฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ออกแบบและสร างนวั ต กรรม
การเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย การสรางและเลือกใชเครื่องมือเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบสราง
นวัตกรรม การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนในเด็กปฐมวัยที่สอดคลอง
กับบริบทสังคมและชุมชนทองถิ่น การใชนวัตกรรมและพัฒนาปรับปรุงการใชนวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย
Concepts and theories about contemporary innovation of early
childhood education, research synthesis both inbound and outbound and lesson
learned visualizing about early childhood education innovation, problems and needs
to develop early childhood, design and create learning innovation of early childhood
education, creating and choosing tools to gather information to create innovation,
apply digital technology to solve problems and develop early childhood students in
consistent with social context and community, using innovation and developing the
use of early childhood education innovation
EEC0314

การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
Involvement of Family and Community in Early Childhood
Education Management
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ป จ จั ย ของครอบครั ว และชุ มชนที่ส งผลต อพัฒ นาการเด็ กปฐมวั ย ในป จ จุ บั น และ
อนาคต บทบาทผูปกครองและชุมชน ทองถิ่นในการมีสวนรวมจัดการศึกษาปฐมวัย การมีสวนรวมของ
ผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การออกแบบและจัดกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยกระบวนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน สะทอนคิดและพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยกระบวนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน

Current family’s factors and community affecting early childhood
development and in the future, role of parents and community in the participation
of early childhood education management, parents and community participation in
education management for early childhood development, design and organize
activities or early childhood development project with the process of family and
community participation, reflects thinking and improvement early childhood
development project with the process of family and community participation
1.4.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
EEC0401

ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Brain and Learning for Early Childhood
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง ปจจัยที่มี
ผลต อ การเรี ย นรู แ ละการทํ า งานของสมอง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเอ็ ค เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ชั่ น ก
(Executive Functions : EF) และการบริหารสมองของเด็กปฐมวัย การออกแบบและจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับการทํางานของสมองเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
Concepts and theories about learning that are consistent with brain
function, factors affecting learning and brain function, concepts about Executive
Functions (EF) development and brain activation of early childhood, design and
organize activities according to brain function to encourage learning of early
childhood
EEC0402

นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Tales and Literatures for Early Childhood
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการใชนิทานและวรรณกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย นิทานและวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแตละชวงวัย การเลือกนิทานและวรรณกรรม
ในทองถิ่นเพื่อเสริมสร างการเรี ยนรูของเด็ กปฐมวัย การสรางเจตคติ ที่ดีต อนิทานและวรรณกรรม
การออกแบบและจัดทํานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชสื่อประสม การจัดทําสื่อประกอบการใชนิทาน
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และวรรณกรรม การใชนิทานเพื่อสงเสริมการเรียนรู การประเมินคุณคาและการดูแลรักษานิทานและ
วรรณกรรม และการพัฒนาปรับปรุงการใชนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
Concepts and principles about using tales and literatures to encourage
early childhood learning, tales and literatures that are suitable for each ages,
selecting tales and literatures in local to support learning of early childhood, creating
positive attitude toward tales and literatures, design and produce tales for early
childhood by using multimedia, creating media to use with tales and literatures, using
tales to promote learning, valuation and care for tales and literatures, and
improvement of using tales for early childhood
EEC0403

การพัฒนาภาษาและการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language Development and Communication for Early Childhood
แนวคิดและทฤษฎีในการเรียนรูภาษาและการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการ
ทางภาษาของเด็ ก ปฐมวั ย ป จ จั ย ของครอบครั ว ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาภาษาและ
การสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาภาษาดานการฟง
พูด อา น เขี ย น และการสื่ อสารที่เ หมาะสมกับ เด็ ก แต ล ะช ว งวั ย การจั ด กิ จ กรรมทางภาษาและ
การสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสําหรับ
เด็กปฐมวัย
Concepts and theories about language learning and communication
for early childhood, language development of early childhood, factor of family and
community affecting language development and communication for early childhood,
design activities and learning media for language development in terms of listening,
speaking, writing, and reading, communication that is suitable for each ages, organize
language activities and communication for early childhood, measurement and
evaluation of language development and communication for early childhood
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EEC0404

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณและสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Development of Emotional Intelligence and Social
for Early Childhood
แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ยวกับ การการเรีย นรูทางอารมณและสั งคมของเด็ กปฐมวั ย
พัฒนาการทางอารมณและสั งคมของเด็กปฐมวัย แนวทางการสงเสริ มพัฒนาการทางอารมณและ
สังคมสําหรับเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรม การแกไขปญหาพฤติกรรมทางดานอารมณและสังคม
ของเด็ กปฐมวั ย การออกแบบและการจั ด กิจ กรรมส งเสริ มพัฒ นาการด านอารมณและสั งคมของ
เด็ ก ปฐมวั ย ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม บทบาทครู ใ นการส ง เสริ ม พั ฒ นาการทางอารมณ แ ละสั ง คม
การทํางานรวมกับผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
Concepts and theories about emotional learning and social of early
childhood, emotional and social development of early childhood, guidelines to
support emotional and social development for early childhood in multicultural
society, problem solving on emotional and social behavior of early childhood, design
and organize activities promoting emotional and social development of early
childhood in multicultural society, teachers role in promoting emotional and social
development, work with parents in promoting emotional and social development for
early childhood
EEC0405

ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Creative Arts for Early Childhood
ความสํ า คั ญ ของศิ ล ปะกั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พั ฒ นาการทางศิ ล ปะของ
เด็กปฐมวัย ขอบขายของกิจ กรรมศิลปะสร างสรรคสํ าหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัด กิจ กรรมศิลปะ
สร า งสรรค เ พื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องเด็ ก ปฐมวั ย การออกแบบและจัด กิจ กรรมสรา งสรรค
ที ่เ หมาะสมสํ า หรับ เด็ก แตล ะชว งวัย การเลือ กวัส ดุอ ุป กรณ เทคนิค และวิธ ีก ารสง เสริ ม
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการจัดแสดงผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย
The importance of arts with early childhood development, arts
development of early childhood, scope of creative arts activities for early childhood,
principles of creative arts activities to encourage early childhood learning, design and
organize creative activities that are suitable for children in different ages, materials
selection, techniques and how to promote creative arts activities, art exhibitions of
early childhood
EEC0406
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Development of Science and Mathematics Skills
for Early Childhood
ความสํ า คัญ ของวิท ยาศาสตรแ ละคณิต ศาสตรสํ า หรับ เด็ก ปฐมวัย แนวคิด
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ย วของกับ การเรีย นรูวิทยาศาสตรและคณิต ศาสตร ขอบขายการเรีย นรู
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และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การสรางเจตคติที่ดี
ตอ การเรีย นรู วิท ยาศาสตรแ ละคณิต ศาสตร การออกแบบและจัด กิจ กรรมวิท ยาศาสตรแ ละ
คณิต ศาสตรที่เ หมาะสมกับ เด็กแตล ะชว งวัย การจัด สื่อ และสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรีย นรู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
The importance of science and mathematics for early childhood,
concepts, principles and theories about science and mathematics learning, scope of
learning and science and mathematics process skills for early childhood, create
positive attitude toward science and mathematics learning, design and organize
science and mathematics activities suitable for children in different ages, organizes
media and environment that promote science and mathematics learning
EEC0407

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Seminar in Early Childhood Education
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร ช าติ แนวโน ม เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งในประเทศและ
ตางประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลที่กระทบตอวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยในอนาคต วิเคราะหคุณลักษณะของ
เด็กปฐมวัยในฐานะพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ ออกแบบและการจัดกิจกรรมสัมมนาทางการศึกษา
ปฐมวัย ประเมินผลการจัดกิจกรรมสัมมนา
Policies, National Strategy, economy trends, social, political in country
and aboard, digital technology affecting early childhood lifestyle in the future, early
childhood’s characteristic analysis as Thai citizen, ASEAN citizen and world citizen in
21st century, research related to early childhood education in Thailand and abroad,
design and organize seminar activities for early childhood education, evaluation
the seminar
EEC0408

ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
English Language for Early Childhood Teachers
การเรีย นรูคําศัพทภ าษาอังกฤษ อภิ ธานศัพท และนิ ยามศัพทเกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย การอานขอความ ขาวสาร เอกสาร ตํารา และบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษาปฐมวัย
เทคนิ คการแปลภาษาอังกฤษ เพลง นิ ทาน และบทกลอนภาษาอังกฤษสื บ คน ขอมูล ทางวิ ช าการ
จากแหลงเรียนรูดวยการใชความรูภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
English vocabulary leaning, glossary, and definition of early childhood
education, reading message, news, documentary, textbook, and English language
journal on early childhood education, English language translation technique, songs,
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tales, and English language poems, academic data research from learning resources
by using English language as a tool
EEC0409

การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Playing and Creative Media for Early Childhood
แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการเลนของเด็กปฐมวัย ความสําคัญของการเลนที่มีตอ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย การเลือกสื่อของเลนและเกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะหสื่อ
ของเล น ที่ส อดคล องกับ วั ย ออกแบบและผลิ ต สื่ อและของเล น ตามแนวคิด หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่เหมาะสมกับวัยการใชสื่อและของเลน การประเมินผลการใชสื่อและของเลน การจัดเก็บ
รักษา ซอมแซม การพัฒนาสื่อ จัดกิจกรรมการเลนและการใชสื่อของเลน การพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม
การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
Concepts, theories and development of playing for early childhood,
an importance of playing affecting early childhood learning, selecting toys and
educational game for early childhood, analysis of toys that is consistent with age,
design and produce media an toys according to sufficiency economy philosophy’s
concept suitable for ages, using media and toys, evaluation of media and toys usage,
storage, treatment, fixing, and develop media, organize playing activities and toys
usage, improvement playing activities and creative media for early childhood

EEC0410

สิทธิเด็ก
2(2-0-4)
Children’s Rights
ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และนโยบายของรั ฐ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องเด็ ก
ความเปนมาของการดูแลคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก สภาพและปญหาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ประเภทของเด็กที่ควรไดรับการคุมครอง องคกรที่ดูแลคุมครองพิทักษเด็ก กฎหมายที่วา
ด ว ยการดู แ ลคุ ม ครองพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก ไทยและเด็ ก นานาชาติ บทบาทและหน า ที่ ข องบุ ค คลและ
หนวยงานที่ดูแลสิทธิของเด็ก
Importance, concepts, principles and policies of government about
Children’s Rights, background of Care and Children’s Rights protection, conditions
and problems of early childhood in Thailand and aboard, types of children
protection, the organization of children protection, law about children protection for
Thai and international children, roles and duties of individuals and agencies that take
care of Children’s Rights
EEC0411

วัฒนธรรมและภูมิปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)
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Culture and Wisdom for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย ความรู
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
การปลูกฝงจิตสํานึกในการเปนสมาชิกที่ดีของทองถิ่นและการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของเด็กปฐมวัยการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
Definitions, importance of culture and wisdom for early childhood,
basic knowledge about culture and wisdom, culture, tradition and lifestyle about
early childhood’s daily life, learning source, local wisdom and Thai wisdom for early
childhood, cultivating the consciousness of being a good member of community and
Living according to the sufficiency economy, conservation, continuation of traditional
culture, local wisdom and environment development in community for early
childhood

EEC0412

โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Independent Studies in Early Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญของการจัดทําโครงการศึกษาเอกเทศ การวิเคราะหประเด็น
ทางการศึ ก ษาปฐมวั ย การคั ด เลื อ กประเด็ น ที่ ส นใจเป น รายบุ ค คล การวางแผนรวบรวมข อ มู ล
การรวบรวมขอมูล การนําเสนอแนวคิดในการศึกษาประเด็นที่สนใจฉบับยอ การเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม การสังเคราะหขอมูล การจัดระบบขอมูล การเขียนรายงานผลการศึกษา การนําเสนอ
ผลการศึกษาแบบบรรยายและแบบโปสเตอร
Definitions, importance of Independent Studies in Early Childhood
Education, analysis of early childhood educational issues, individual selection of
interesting issues, data collection playing, data collection, present concept paper,
field data collection, data synthesis, data management, writing a report of study,
lecture presentation and posture presentation
EEC0413

ผูปกครองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Parents and Early Childhood Development
ความหมายของผู ป กครอง ความสํ าคัญของผู ป กครองกับ การพัฒ นาเด็ กปฐมวั ย
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผูปกครองและการใหความรูแกผูปกครองเด็กปฐมวัย รูปแบบและวิธีการ
ใหความรูแกผูปกครอง เทคนิควิธีการสื่อสารของครูกับผูปกครอง ขอบเขตสาระของการใหความรู
สํ าหรั บ ผู ป กครองเพื่ อพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย บทบาทของครู ผู ป กครอง ชุ มชนและหน ว ยงานที่ เ ป น
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เครือขายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรในชุมชนในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย การจัดทําโครงการความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปฏิบัติการใหความรูผูปกครอง และการประเมินผลการใหความรูผูปกครอง
Definition of parents, importance of parents with early childhood
development, principles and concepts about parents and provides knowledge to them, forms
and methods to provide knowledge to parents, communication techniques of teachers and
parents, scope of knowledge for parents for early childhood development, roles of teachers,
parents, communities, and agencies as a network for early childhood development, creating a
network of cooperation with community organizations for early childhood development,
creating a cooperation project between home, school, and community for early childhood
development, provides knowledge to parents and evaluation of educating parents
EEC0414
ครอบครัวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Families and Early Childhood Development
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของครอบครั ว กฎหมายครอบครั ว ลั ก ษณะของ
ครอบครัวไทย อิทธิพลของครอบครัวที่มีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย การวิเคราะหสภาพของครอบครัว
กับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การวางแผนครอบครัวเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีสรางความสัมพันธของ
บุคคลในครอบครัว บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Definitions, importance of family, family law, characteristics of Thai
family, the influence of family affecting early childhood development, family
condition analysis with early childhood behavior, family planning for early childhood
development, how to create a relationship of family members, roles of family
members with early childhood development
EEC0415

สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
2(2-0-4)
Health for Mother and Children
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย
ของมารดาและเด็ก การดูแลสุขภาพของมารดาระหวางตั้งครรภและหลั งคลอด การดูแลสุขภาพ
ของเด็ ก ป ญ หาสุ ข ภาพและการแก ไ ขป ญ หาสุ ข ภาพของมารดาและเด็ ก บทบาทของครู
ในการดูสุขภาพของเด็ก การปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
Definitions, importance, concepts, principles and theories about health
for mother and children, maternal health care during and post pregnancy, health care
for children, health problems and maternal and child solving health problems, teacher
roles in health care, accident prevention and first aid
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1.5) สาขาวิชาคณิตศาสตร
1.5.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
EMA0301
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ ของฟงกชัน หนึ่งตั วแปร อนุพันธของ
ฟงกชันปริยาย การประยุกตอนุพันธ หลักเกณฑของโลปตาล ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธ
ไมต รงแบบ การประยุ กต ของปริ พัน ธ เพื่อประยุกต ใชในการจั ด การเรี ยนรู ในระดั บการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
Limits and continuity of functions, derivative of one variable, derivative
of implicit functions, applications of derivative, L’Hospital’s rules, integrals,
integration techniques, improper integral, applications of integral to apply for learning
management in the fundamental education
EMA0302

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนและสอบผาน : EMA0301 แคลคูลัส 1
Prerequisite : EMA0301 Calculus 1
ลําดับและอนุกรม อนุกรมอนันต การทดสอบการลูเขา อนุกรมกําลัง ปริพันธสองชั้น
อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธสามัญเบื้องตน เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
Sequences and series, Infinite series, convergent tests, power series,
double integrals, partial derivatives, elementary of ordinary differential equations to
apply for learning management in the fundamental education
EMA0303

หลักการทางคณิตศาสตร
Principles of Mathematics

3(3-0-6)
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ธรรมชาติและโครงสรางทางคณิตศาสตร ตรรกศาสตร และระเบียบวิธีพิสูจนและ
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับจํานวน เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน เพื่อประยุกตใชการพิสูจน
ในการศึกษาทางคณิตศาสตรขั้นตอไป
Nature and structure in mathematics, mathematical logic and methods
of proof and mathematical reasoning of number, set, relation, function to apply the
proof in the next step of mathematical education
EMA0304

สถิติและความนาจะเปน
3(2-2-5)
Statistics and Probability
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สถิ ติ การวิ เ คราะห ข อ มู ล อย า งง า ย ความน า จะเป น
การแจกแจงความน า จะเป น ของตั ว แปรสุ ม การแจกแจงความน า จะเป น แบบไม ต อ เนื่ อ งและ
แบบตอเนื่อง การแจกแจงของตัวอยางสุม และการประมาณคา เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Basic knowledge of statistics, simple data analysis, probability,
probability distributions of random variable, discrete and continuous probability
distributions and sampling distribution and estimation to apply for learning
management in the fundamental education
EMA0305

ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย ทฤษฎีบทหลักมูลของ
เลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน ฟงกชันในทฤษฎีจํานวน เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Divisibility, prime numbers, greatest common divisor, least common
multiple, fundamental theorem of arithmetic, congruence, Diophantine equations,
functions in number theory to apply for learning management in the fundamental
education

EMA0306

เรขาคณิตเบื้องตน
Introduction to Geometry

3(2-2-5)

139

ระบบสั จ พจน เรขาคณิต ของยุ คลิ ด พัฒ นาการเรขาคณิต ของยุ คลิ ด เรขาคณิ ต
การแปลง การค น พบเรขาคณิ ต นอกระบบยุ ค ลิ ด เพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ใ นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Postulate, Euclidean geometry, development of Euclidean geometry,
transformation geometry, discovery of Non-Euclidean geometry to apply for learning
management in the fundamental education
EMA0307

พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
Linear Algebra
เมทริกซ ตัวกําหนด ระบบสมการเชิงเสน การดําเนินการขั้นมูลฐานปริภูมิเวกเตอร
ปริภูมิยอย ฐานหลัก การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ เพื่อประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Matrices, determinant, linear equation system, elementary operation,
vector space, sub space, basis, linear transformation, eigenvalues and eigenvectors to
apply for learning management in the fundamental education
EMA0308

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 1
3(2-2-5)
English for Mathematics Learning Management 1
สื บ ค น รวบรวม นํ า เสนอคํ า ศั พ ท ท างคณิ ต ศาสตร ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารอ า นและแปล
เนื้ อ หาหรื อ บทความทางคณิ ต ศาสตร เพื่ อ นํ า ไปประกอบการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ร ะดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Search, collect and present mathematical vocabularies; practices in
reading and translation of content or article in mathematics to apply for
mathematical learning management in the fundamental education

EMA0309

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Elementary School
หลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
เรื่องจํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนาจะเปนระดับประถมศึกษา โดยใช
วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ประกอบกับสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ในระดับประถมศึกษา
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Elementary school mathematics curriculum, design and practice for
elementary learning management in numbers and algebra, measurement and
geometry, statistics and probability by using methods, styles, and techniques
integrated mathematical skills and processes combined with a variety of learning
materials design, measure and evaluate for mathematical learning management in
the elementary school
EMA0310

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Junior High School
หลั กสู ต รคณิต ศาสตร ร ะดั บ มัธ ยมศึกษาตอนต น ออกแบบและฝ กปฏิ บั ติ การจั ด
การเรียนรูเรื่องจํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนาจะเปน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยใชวิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ประกอบกับสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลการจั ด
การเรียนรูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
Junior high school mathematics curriculum, design and practice for
lower secondary learning management in numbers and algebra, measurement and
geometry, statistics and probability by using methods, styles, and techniques
integrated mathematical skills and processes combined with a variety of learning
materials design, measure and evaluate for mathematical learning management in
the junior high school

EMA0311

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Senior High School
หลั ก สู ต รคณิต ศาสตร ร ะดั บ มั ธ ยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบและฝ กปฏิ บั ติ การ
จัดการเรียนรูเรื่องจํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนาจะเปน และแคลคูลัส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชวิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู โดยสอดแทรก
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ประกอบกับสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Senior high school mathematics curriculum, design and practice for
senior high learning management in numbers and algebra, measurement and
geometry, statistics and probability and calculus by using methods, styles, and
techniques integrated mathematical skills and processes combined with a variety of
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learning materials design, measure and evaluate for mathematical learning
management in the senior high school
EMA0312

การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Mathematics Activities
แนวคิ ด หลั ก การการจั ด กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร การออกแบบกิ จ กรรมทาง
คณิตศาสตรอันประกอบไปดวย คายคณิตศาสตร โครงงานคณิตศาสตร หรือแนวทางอื่น ๆ ที่สงเสริม
การพัฒนาผูเรียน พรอมทั้งออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร และ
จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Concept of mathematical activities, design about mathematical
activities including mathematical camp, mathematical project or other guidelines for
learner development, design about measurement and evaluation of mathematical
activities and organize mathematical activities in the fundamental education

EMA0313

การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Education Research
ความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการทําวิจัยและสถิติที่ใชในการวิจัย ออกแบบ
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร วิ เ คราะห ข อ มู ล และการเขี ย นรายงาน
การวิจัย เพื่อนํามาประยุกตใชพัฒนาผูเรียนคณิตศาสตร
Meaning, methodology, research procedures and statistics for
research, design about research for development the mathematical learning
management, data analysis and writing research to apply for development the
mathematical learner
EMA0314

สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา
1(0-2-1)
Mathematics Education Seminars
องคความรูหรืองานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจั ด
การเรียนรูทางคณิตศาสตร
Knowledge or research in mathematical education to apply as
a guideline for mathematical learning management
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1.5.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
EMA0401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundational Mathematics
เซต ตรรกศาสตร เรขาคณิ ต วิ เ คราะห ภาคตั ด กรวย ความสั มพัน ธ และฟง กชั น
ตรีโกณมิติ เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Set, mathematical logic, analytic geometry, conic section, relations and
trigonometric functions to apply for learning management in the fundamental
education

EMA0402

ระบบจํานวน
3(3-0-6)
Number System
สมบั ติ และทฤษฎี บ ทเกี่ ย วกั บ จํ า นวนธรรมชาติ จํ า นวนเต็ ม จํ า นวนตรรกยะ
จํานวนอตรรกยะ จํานวนจริ ง และจํ านวนเชิ งซอน เพื่อประยุ กต ใชในการจั ดการเรี ย นรู ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Properties and theorems about natural numbers, integers, rational
numbers, irrational numbers, real numbers and complex numbers to apply for
learning management in the fundamental education
EMA0403

วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
หลักการนั บเบื้ องตน การเรีย งสั บเปลี่ย น การจัด หมู ทฤษฎี บททวิ นาม หลักการ
เพิ่ ม เข า -ตั ด ออก หลั ก การรั ง นกพิ ร าบ ความสั ม พั น ธ เ วี ย นบั ง เกิ ด และทฤษฎี ก ราฟเบื้ อ งต น
เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Basic counting principles, permutation, combination, binomial
theorem, inclusion-exclusion principle, pigeonhole principle, recurrence relation and
introduction to graph theory to apply for learning management in the fundamental
education
EMA0404

ทฤษฎีสมการ
Theory of Equations

3(3-0-6)
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พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอรเนอร สูตรของเทยเลอร สมการพหุนาม
ความสั มพัน ธ ร ะหว างคารากและสั มประสิ ทธิ์ สมการกําลังสอง สมการกําลั งสาม สมการกําลั งสี่
รากตรรกยะ กฎของเดการ ต การประมาณคา รากเพื่อ ประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ใ นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Single variable polynomial, Horner's method, Taylor's formula,
polynomial equation, relationship between root values and coefficients, quadratic
equation triangulation equation, quadratic equation, rational root, Descartes' rule,
root estimation to apply for learning management in the fundamental education
EMA0405

พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
Abstract Algebra
การดําเนินการทวิภาค กรุป กรุปยอย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎี
บทสมสั ณ ฐานของกรุ ป ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ริ ง ฟ ล ด แ ละการประยุ ก ต เพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ น
การจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Binary operations, groups, subgroups, permutation groups, symmetric
groups, group isomorphism theorem, introduction to rings, fields and applications to
apply for learning management in the fundamental education
EMA0406

การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
ระบบจํ านวนจริง ทอพอโลยี บนเส น จํานวนจริ ง ลํ าดั บของจํ านวนจริง ลิมิตและ
ความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธรีมันน และอนุกรมของจํานวนจริง เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Real number system, topology on real number lines, sequences of
real numbers, limits and continuity, derivative, Riemann Integral and series of real
numbers to apply for learning management in the fundamental education
EMA0407

ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
History and Development of Mathematics
แนวคิด ปรั ช ญาการสร างผลงานของนั กคณิต ศาสตร ที่สํ าคัญ ๆ ในเรื่ องจํ านวน
ตั ว เลข เรขาคณิ ต พี ช คณิ ต การวั ด สถิ ติ แ ละความน า จะเป น ประวั ติ ค ณิ ต ศาสตร ยุ ค ก อ น
ประวั ติ ศ าสตร ยุ ค กลาง และสมั ย ศตวรรษที่ 17 จนถึ ง ป จ จุ บั น และวิ วั ฒ นาการของหลั ก สู ต ร
คณิตศาสตรในประเทศไทยเพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
Concepts, philosophy about creation of works of important
mathematicians in numbers, geometry, algebra, measurement, statistics and
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probability, history of mathematics in prehistoric, the middle ages and the 17th
century until the present and the evolution of mathematics curriculum in Thailand
to apply for mathematical learning management
EMA0408

การแกปญหาทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Mathematical Problem Solving
ความหมาย ความสํ าคัญ ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร การแกปญหาและ
การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร ขั้นตอนกระบวนการและ
ยุทธวิธีในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เทคนิคการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร การสอน การแกปญหา
และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร การประเมินผลการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร
และเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Meaning, significance, types of mathematical problems, solving
problems and setting mathematical problems, mathematical misconceptions,
process steps and strategies for solving mathematical problems, techniques for
setting mathematical problems Teaching problem solving and mathematical
problems Evaluation of problem solving and mathematical problems and as
a guideline for organizing mathematical learning activities in the fundamental
education
EMA0409

เทคโนโลยีดิจทิ ลั เพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Technology Digital for Mathematics Learning Management
เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เพื่อสรางสื่อการเรียนรูและ
ประยุกตใชประกอบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Digital technologies and mathematical programs to create learning
media and apply for mathematical learning management in the fundamental
education
EMA0410

สะตีมศึกษาสําหรับครูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
STEAM Education for Mathematics Teacher
ปรัชญาวิธีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบสะตีมศึกษา การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแบบสะตีมศึกษา การสรางแผนการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา การสรางแบบ
วัดประเมินผลการเรียนรู และการใหขอมูลยอนกลับ สําหรับการจัดการเรียนรูสะตีมศึกษา พรอมทั้ง
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะตีมศึกษาผานการปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม
แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบหรือนวัตกรรมใหม
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Philosophy, how to manage learning STEAM Education, Planning the
STEAM lesson, design a learning assessment and evaluation, feedback for STEAM
education management as well as organizing learning activities through practice
along with the development of thinking skills, posing problems, solving problems and
finding information and analyzing findings or innovations
EMA0411

วิทยาการคํานวณ สําหรับครูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Computing Science for Mathematics Teacher
เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแกปญหา และฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชขั้นตอน
การแกปญหา การแสดงขั้นตอนการแกปญหาโดยการเขีย น บอกเลา วาดภาพ หรื อใชสั ญลักษณ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใชซอฟตแวรหรืออุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน
Techniques, problem solving procedures and practice problem-solving
skills using problem solving procedures, showing steps to solve problems by writing,
telling, drawing or using symbols, design and programming using basic software or
technology equipment
EMA0412

คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Mathematics for Life
กําหนดการเชิ งเส น ร อยละ ดอกเบี้ ย การคํานวณภาษี ความรู เ บื้ องต น เกี่ย วกับ
การประกันภัย และคณิตศาสตรการเงิน คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน แบบจําลองทางคณิตศาสตร
เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและชีวิตประจําวัน
Linear programming, percentage, interest, tax calculation, introduction
to insurance and financial mathematics, mathematics in everyday life, mathematical
modeling, to apply for learning management in the fundamental education and daily life

EMA0413

จํานวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Number and Algebra in School Mathematics
ระบบจํ านวนจริ ง สมบัติ เกี่ยวกับ จํานวนจริง อัตราส วนรอยละ การประมาณคา
การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน การใชจํานวนจริง แบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน เซต ตรรกศาสตร
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นิพจน เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน ลําดับและ
อนุกรมและการประยุกตจํานวนและพีชคณิตในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Real number system, property of real numbers, ratio, percentage,
estimation, problem solving about number, using real numbers, forms, relations,
functions, set, logic, term, monomial, polynomial, equation, system equations,
inequalities, graphs, interest and money values, sequences and series and application
of numbers and algebra for learning management in the fundamental education
EMA0414

ความนาจะเปนและสถิติระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Probability and Statistics in School Mathematics
การวิเคราะหขอมูล การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม การกําหนดวิธีการศึกษา
การเก็บ รวบรวมขอมูล แผนภู มิ การนํ าเสนอข อมูล การแจกแจงขอมูล วั ด ตํ าแหน งที่ของขอมู ล
การวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง การวัดการกระจาย หลักการนับเบื้องตน การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู
ความนาจะเปน การแปลความหมายของคาสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการประยุกตความ
นาจะเปนและสถิติในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Data analysis, defining issues, writing questions, Determining methods
of study, data collection, charts, data presentation, data distribution, measurement
the position of the data, measure of central tendency, measure of dispersion, basic
counting principles, permutation, combination, probability, interpretation of statistical
values for decision making and application of probability and statistics for learning
management in the fundamental education

EMA0415

การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Measurement and Geometry in School Mathematics
ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน วยวั ด
ระดั บต าง ๆ การคาดคะเนเกี่ย วกับ การวั ด อัตราสว นตรีโ กณมิติ รู ป เรขาคณิต และสมบั ติ ของรู ป
เรขาคณิต การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต
ได แ ก การเลื่ อ นขนาน การสะท อ น การหมุ น และการประยุ ก ต ก ารวั ด และเรขาคณิ ต ในการจั ด
การเรียนรูในระดับขั้นพื้นฐาน
Length, distance, weight, area, volume and capacity, money and time,
various levels of measurement, prediction about measurement, trigonometric ratio,

147

geometry and their properties, imagery, geometric model, geometric theorem,
geometric transformation include translation, reflection, rotation and application of
measurement and geometry for learning management in the fundamental education
EMA0416

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 2
3(2-2-5)
English for Mathematics Learning Management 2
หลั ก การเขีย นแผนการจั ด การเรี ย นรู คณิต ศาสตร เ ป น ภาษาอั งกฤษ ดํ าเนิ น การ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Principles of writing mathematics learning plans in English, proceed to
mathematical learning management in English to be a guideline for mathematical
learning management in English in the fundamental education
EMA0417

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อความเปนเลิศ
2(1-2-3)
Mathematics Learning Management for Excellent
คุณลักษณะของผู เ รีย นที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร การคัด แยกและ
การคัด เลือก การจัด หลั กสู ต รการเรี ยนสํ าหรั บ ผูที่มีความสามารถพิเ ศษ การจั ด กิจ กรรมส งเสริ ม
การเรียนรูของผูที่มีความสามารถพิเศษ การวิเคราะหเนื้อหา วิธีการแกปญหาและกระบวนการคิดทาง
คณิ ต ศาสตร ศึ ก ษาค น คว า และฝ ก เกี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ นของข อ สอบต า ง ๆ
ในระดับประเทศและนานาชาติ
Characteristics of learners for special mathematical abilities, sorting
and selection, organizing study courses for special abilities, organizing activities to
promote learning of for special abilities, content analysis, problem solving methods
and thinking processes in mathematics, study, research and practice on solving
complex problems of various exams in the national and international level
EMA0418

การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
2(1-2-3)
Assessment and Evaluation in Mathematics Learning
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการวั ด และประเมิ น ผล ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งหลั ก สู ต ร
คณิ ต ศาสตร กั บ การประเมิ น ผล การออกแบบเครื่ อ งมื อ ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย และ
จิตพิสัยทางคณิตศาสตร การหาคุณภาพเครื่องมือและการใหคะแนน การนําผลการประเมินมาใช
ในการพัฒนาผูเรียน นวัต กรรมการวัด และประเมิน ผลทางคณิตศาสตร เพื่อประยุกต ใชในการจั ด
การเรียนรูคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อความเปนเลิศ
Concepts and theories in measurement and assessment, relationship
between mathematical curriculum and assessment, design the tools of cognitive domain,
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psychomotor domain and affective domain in mathematics, finding quality tools and
scoring, apply assessment results to develop learners, innovation of measurement and
assessment in mathematics to apply in mathematical learning management in the
fundamental education, mathematical learning management for excellence
EMA0419

สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
Statistics for Mathematics Education Research
ความรูเบื้องตนทางสถิติ ประชากรและกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับสัดสวน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยหนึ่งกลุมและมากกวา การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อประยุกตใชในการทําวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
Basic knowledge in statistics, population and sample, sampling, testing
of hypotheses about proportion, testing of hypotheses about average of one group
and more than, variance analysis, correlation analysis, regression analysis and using
software packages to analyze data to apply in mathematical education research
1.6) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
1.6.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ECO0301
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Information System Management in Education
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ องคประกอบของระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา การประยุกตใชระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรมตาราง
คํานวณ การจัดการขอมูลดวยเทคโนโลยีสมัยใหม และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
The concepts of information system management, office automation
system, components of educational information system, application of information
system in decision making, and practicing to use software packages for office
automation management, word processing programs, presentation programs,
spreadsheet programs, information management with modern technology, and
information system management in education
ECO0302

เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
Technology in Science
สื บ เสาะหาความรู ด ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร กํา หนดป ญ หาหรื อ ความ
ตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไข ประเมินผล
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เลื อ กใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ แก ป ญ หาและสามารถใช เ ทคโนโลยี จั ด ทํ า โครงงานเทคโนโลยี สํ า หรั บ
วิทยาศาสตร
Scientific inquiry, identifying problems or requirements, information
gathering, selection design methods, design and making, testing, modification and
improvement, assessment, technology selection for solving problems, and
technology use that are applied in science projects

ECO0303

กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
Computer Laws and Ethics
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายคุมครอง
ความเป น ส ว นตั ว เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร
การเปนพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การรูเทาทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทําความผิดทาง
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
Computer Crime Act, personal privacy protection law, freedom of
opinion and expression, intellectual property, computer and internet crime, professional
codes of conduct and ethics in computer professionals, digital citizenship, digital
intelligence, media literacy, case studies of computer and internet crime offenses
ECO0304

ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Algorithm and Programming
ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแกปญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดขอมูล ตัวแปร
โครงสรางควบคุม การนําเขาขอมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะหปญหาโดยวิธีการ
โปรแกรม ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร สรางโปรแกรมแกปญหาขนาดเล็กได
Algorithm, flowchart, problem solving, logical thinking, data type,
variable, input, output, the principles of programming, analyzing problems using
programming methods, practicing programming with computer languages, developing
small problem solving programs
ECO0305

วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
Computing Science and Mathematics for Computer

3(2-2-5)
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ระบบเลขจํ า นวนจริ ง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคํ า นวณเลขฐาน
ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชัน ทฤษฎีเ ซต พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคารโนห
เวกเตอร เมทริกซ ทฤษฎีกราฟ ฝกปฏิบัติการจําลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการ
พื้นฐานการแกไขปญหาทางคณิตศาสตร หลักการและแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกสวนประกอบและ
การยอยปญหา การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคํานวณเพื่อแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
The real number system, number base system, number base
conversion, number base calculations, logic, relation and function, set theory,
Boolean algebra, logic gate, Karnaugh map, vector, matrix, graph theory, practicing
logic gate simulations, block-based programming, the fundamental principles for
solving mathematical problems, the computational thinking principles and concepts,
decomposition, pattern recognition and abstraction, case studies of computational
thinking in everyday solving problems
ECO0306

สถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architecture and Maintenance
หลั ก การทํ า งานของฮาร ด แวร ซอฟต แ วร ไมโครโปรเซสเซอร โครงสร า งและ
องคประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร หนวยความจํา หนาที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่ง
การ และวงจรควบคุ ม การอิ น เทอร เ ฟส และอุ ป กรณ iOT อุ ป กรณ แ ละการประกอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร ประเภทและรูปแบบการใชงานระบบปฏิบัติการ บทบาท หนาที่ของระบบปฏิบัติการ
การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณตอพวง
วิธีวิเคราะหปญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
Principles of computer system, hardware, software, microprocessors,
computer structure and components, memory, functions of logic circuits, bus system,
command signals and control circuits, interface and Internet of Things (IoT) devices,
devices and computer assemblies, types and practical applications of operating
system, roles and functions of operating system, task allocation or processor
allocation in processing unit, and practicing to install operating system and peripheral
devices, problem analysis, maintenance, and practice in computer maintenance
ECO0307

การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphic Design
ออกแบบงานดานศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟก หลักการ
ออกแบบงานกราฟก ประเภทของภาพกราฟก สรางงานศิลปะและวัสดุกราฟก ปรับแตงภาพกราฟก
อินโฟกราฟก ปฏิบัติใชงานโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางงานกราฟกได
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Designing art, drawing, color theory and graphic design, the principles
of graphic design, types of graphics, creating art and graphic materials, customizing
graphics, infographic, practicing to use application software for creating graphics
ECO0308

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
ระบบสารสนเทศขององคกร กําหนดผู เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สํารวจระบบงาน วิเคราะหระบบงาน กําหนดปญหาและการศึกษาความ
เปนไปไดของระบบ ใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล ใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล
การสร า งพจนานุ ก รมข อ มู ล ออกแบบข อ มู ล นํ า เข า ออกแบบฟอร ม แสดงผลลั พ ธ ข องระบบ
ปฏิบัติการวิเคราะหออกแบบระบบงานขนาดเล็กและการจัดทําเอกสารรายงาน
Organization information system, people who are involved in the
development of information system, system development process, task analysis,
problem definitions and system feasibility analysis, data flow diagram, data
relationship diagram, data dictionary creation, input data design, form design, display
results of the system, practicing to analyze small system design and report
documents
ECO0309

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Lesson Design and Development
หลักการและทฤษฎีของการออกแบบบทเรียนมัลติมีเ ดีย ประเภทของแอนิเมชั น
การจัดการกับวัตถุ หลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใชงานโปรแกรมประยุกต
สําหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่งการสรางเท็กซเจอร การสรางและแปลง
ชิ้นงาน สรางงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน
The principles and theories of multimedia, types of animation, object
management, the design principles of two-dimensional and three-dimensional
animation, practicing to use application software for multimedia and animation,
modeling and design, texture creation, project creation and conversion, producing
multimedia and animation that can be applied in education
ECO0310

ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
องคป ระกอบ และสถาป ต ยกรรมระบบฐานข อมู ล การออกแบบฐานข อมู ล เชิ ง
สัมพันธ การสรางแบบจําลองความสัมพันธของขอมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ ความขึ้นแกกันของขอมูล
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และการทําใหเปนบรรทัดฐาน พจนานุกรมขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง บูรณภาพของขอมูล
กรณีศึกษาการออกแบบระบบการจัดการฐานขอมูลขนาดเล็ก
Components of database and database architecture, relational
database design, data model, data relationships, relational algebra, data dependence
and normalization, data dictionary, Structured Query Language (SQL), data integrity,
case studies of small database management system design
ECO0311

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
Design and Innovation Development
ทฤษฎี ก ารออกแบบและพั ฒ นานวั ต กรรม วิ เ คราะห ออกแบบ สร า ง ทดสอบ
ประเมินคุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
Design and innovation theory, analysis, design, development,
implementation, evaluation, practicing development of educational innovation
ECO0312

เทคโนโลยีหุนยนตและสมองกล
3(2-2-5)
Robot Technology and Mechanical Brain
หลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร เซ็นเซอรพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมลง
บนบอรดวงจรควบคุมหุนยนต ระบบสมองกลฝงตัว การทํางานของสมองกล การใช อุปกรณและ
เครื่องกลสําหรับการขับเคลื่อน โครงงานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Working principles of microcontrollers, basic sensors, programming on
robotic control circuit boards, embedded system, brain functions, the use of
equipment and machinery for driving, technology projects for developing learning

ECO0313

บทเรียนดิจิทัลออนไลน
3(2-2-5)
Online Digital Lessons
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเชื่อมตอ หลักการและทฤษฎี
การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชแหลงเรียนรูจากบทเรียนออนไลนระบบเปด
ที่ห ลากหลายและทันสมัย สํ าหรับ สนั บ สนุ นใหผู เรี ย นเกิด การเรี ยนรูไดทุกที่ทุกเวลา ต อเนื่องและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การประยุกตความรูมาใชสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
เปนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเทาได
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Teaching and learning models based on the connectivist theory,
principles and theory of blended-learning management design using learning
resources from open online system that are varied and modern for supporting
learners to learn anywhere anytime continuously to promote lifelong learning, an
application of knowledge to create a learning management model using learning by
technology according to school curriculum at the basic education level or equivalent
ECO0314

ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
3(2-2-5)
AI-Tutoring System
นวั ต กรรมสํ า หรั บ การเรี ย นรู ป ญ ญาประดิ ษ ฐ ระบบการสอนเสริ ม อั จ ฉริ ย ะ
ประกอบดวย โมดูลมาตรฐาน 4 องคประกอบ คือ โมดูลฐานความรู โมดูลผูเรียน โมดูลการสอนและ
โมดูลสวนตอประสาน การออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนและเนื้อหาทางการเรียนใหเหมาะกับ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน เทคนิคการประเมินผลระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
Innovation for learning, artificial intelligence, intelligent tutoring system
consisting of 4 standard modules: a knowledge base module, a learner module,
a tutoring module and a graphical user interface module, learning environment
designs and learning contents suitable for individual learners' ability, evaluation
techniques for intelligent tutoring system
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1.6.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ECO0401
เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Virtual Reality Technology for Education
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวร
ในเทคโนโลยีเสมือนจริง กระบวนการสรางสรรคสภาพแวดลอมและองคประกอบ 3 มิติ ในรูปแบบ
ของมัลติมีเดียที่มีการโตตอบเสมือนจริง การประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือนจริงบนเว็บไซต
Principles and concepts of virtual reality technology for education,
hardware and software technology in virtual reality, a process of creating threedimensions in forms of multimedia that uses virtual reality and are applied virtual
reality on website
ECO0402

ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
English for Computer Teachers
ฝกทักษะการอาน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางดานคอมพิวเตอร วิเคราะห
คําศัพทในบทความ คูมือ ตําราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ สามารถนําเสนอเปนภาษาอังกฤษได
Practicing reading and writing in English relating to computer field,
analyzing vocabulary in articles, manuals, textbooks, journals and publications, giving
presentation in English
ECO0403

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Network
ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี
ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอรเน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในองคกรและภายนอกองคกร บํารุงรักษาระบบเครือขาย ระบบแมขายคอมพิวเตอร
Communication theory, computer network, communication protocol,
topology, network security, Internet, practicing analysis, design, implementation of
Intranet and Extranet system, network maintenance, computer server
ECO0404

การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
2(1-2-3)
Electronic Media Design and Production
ทฤษฎี การออกแบบและพัฒ นาสื่ อการสอนอิเ ล็ กทรอนิ กส การวิ เ คราะห เ นื้ อหา
เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส การเลือกชองทางที่เหมาะสมใน
การเผยแพรสื่อ ปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
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Theory of electronic media design and production, content analysis,
production techniques and quality evaluation of electronic media, selecting
a communication channel suitable for media dissemination, practicing application
programs for producing electronic media
ECO0405

การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Programming
แนวคิด โปรแกรมเชิ งวั ต ถุ เทคโนโลยี เ ชิ งวั ต ถุ โมเดลเชิ งวั ต ถุ คุณสมบั ติ เ ชิ งวั ต ถุ
คลาส ออบเจค วงจรชี วิ ต วั ต ถุ กราฟกส ว นติ ด ต อกับ ผู ใช งาน การเชื่ อมต อกับ ฐานขอมูล การใช
เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกตทางการศึกษา
Concepts of Object-Oriented Programming (OOP), object-oriented
technology, object-oriented model, object-oriented properties, object classes, object
life cycles, graphic user interface, database connection, using tools and techniques in
advanced educational programming, practicing application programs for programing in
education
ECO0406

การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Design and Development
หลั กการและทฤษฎี ของอุปกรณเ คลื่ อนที่ เลื อกเครื่ องมือที่ใช สํ าหรั บ การพัฒ นา
อุ ป กรณ ต รวจจั บ สั ญ ญาณ อุ ป กรณ เ ชื่ อ มต อ เครื อ ข า ย ออกแบบและพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
สรางแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ประยุกตทางการศึกษา
The principles and theories of mobile devices, selection of
development tools, signal detection device, network connection device, application
design and development, practicing to develop applications on mobile devices in
education
ECO0407

วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Research and Project Development
การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะหขอมูล แปลความ
สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพื่อการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
Research and development, literature review, project development,
data analysis, data interpretation, conclusion, report writing, and writing academic
articles for presentation at academic conferences
ECO0408

พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร

3(2-2-5)
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Computer Teaching Behavior
ศึกษาวิธีสอน การเขียนแผนการสอน การกําหนดวัตถุประสงค บริบท การกําหนด
จัด แบ งเนื้อหา การออกแบบกิจ กรรม การประเมินผลการสอน การสํารวจและสังเกตการณส อน
คอมพิวเตอรทั้งในและนอกสถาบัน สังเคราะหวิจารณและนํามาปรับปรุงประยุกตใชเพื่อเตรียมการ
สอนคอมพิวเตอร รวมทั้งจําลองและบันทึกการสอน
Teaching methods, lesson plan preparations, defining objectives,
contexts and topic divisions into units, design of teaching and learning activities, an
assessment of teaching and learning, lesson investigations and lesson observations of
computer teachers’ teaching behaviors in learners’ own institutions and other
educational institutions, synthesis reflection and improvement for the computer
teaching preparations in teaching simulations and teaching records
ECO0409

วิทยาการการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Science of Computer Learning Management
วิเคราะหหลักสูตรวิทยาการคํานวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนวสสวท.)
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบการสอนตามบริบทของผูเรียน การออกแบบกิจกรรม
การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
Analysis of Computing Science and Technology Design curriculums
(according to IPST), writing learning plans, instructional design based on the context
of learners, activity design, production and use of learning media, measurement and
evaluation, teaching practice by integrating learning management for promoting 21st
century skills of learners
ECO0410

วิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Advanced Topics in Computer
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับวิทยาการกาวหนา เลือกและประยุกตใช
วิ ทยาการกาวหน าสํ าหรั บ ครู ค อมพิว เตอร สร างชิ้ น งานเพื่ อให เ กิ ด นวั ต กรรมตามหลั กวิ ทยาการ
ความกาวหนาทางคอมพิวเตอร
Principles, concepts, and theories relating to advanced topics in
computer, selection and application of advanced topics for computer teachers,
project development to create innovation based on advanced topics in computer
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1.7) สาขาวิชาเคมี
1.7.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SBI0301
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Biology
สารประกอบเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล เนื้ อ เยื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของสิ่ ง มี ชี วิ ต
การสืบพันธุ การทํางานของระบบตาง ๆ การจําแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาและ
และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Biomolecules, cell, tissues, development, reproduction, functions of
organ system, classification of organism, evolution, genetics, ecology, and related
experimental skills
SMA0301

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Mathematics
พีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องตน ระบบสมการเชิงเสนและสมการกําลังสอง พื้นที่ผิว
และปริมาตร อสมการ เซตและระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชัน เรขาคณิต
วิเคราะหและภาคตัดกรวย ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอรและ
เมตริก จํานวนเชิงซอน ลําดับและอนุกรม ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน กําหนดการเชิงเสน
Basic linear algebra and geometry, linear and quadratic equation,
surface area and volume, inequality, set and real number, logic, relation and
function, geometry and conic section , exponential and logarithm function,
trigonometry, vector and matrix, complex number, sequences and series, probability
and basic statistics, linear programming
SPH0301

ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physics
เวกเตอร การเคลื่ อ นที่ ใ นลั ก ษณะต า ง ๆ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น งานและ
พลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความรอน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ ไฟฟาและ
แมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชาโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
Vector, motions, Newton’s law of motion, work and energy,
momentum, mechanical equilibrium, fluid, heat, mechanical wave, sound, light and
optical instrument, electricity and magnetism, electromagnetic wave, atomic physics
and nuclear physics, and related experimental skills
SCH0302

หลักเคมี

3(2-2-5)
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Principle of Chemistry
โครงสร างอะตอมและตารางธาตุ ปริ มาณสารสั มพันธ พัน ธะเคมีแกส ของแข็ง
ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน และมี
ทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Atomic structure and periodic table, stoichiometry, chemical bonds,
gases, solids, liquids, solution, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria,
electrochemistry, basic organic chemistry and related experimental skills
SCH0303

ความปลอดภัยทางเคมี
2(1-2-3)
Safety in Chemistry
การใชอุปกรณในหองปฏิบัติการเคมี จําแนกประเภทของสารเคมี อธิบายอันตราย
จากสารเคมี วิธีการใชและเก็บรักษา การจัดการและการจัดเก็บสารเคมี การจัดการของเสียอันตราย
ทางเคมี วิธีปองกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องตน และระบบ ISO
ที่เกี่ยวของ
Use of laboratory equipment in chemistry, classification of chemicals,
explain the chemical hazards, how to use and store, management and storage of
chemicals, chemical hazardous waste management, how to prevent accidents and
diseases caused by chemicals, first aid, and related ISO system
SCH0304

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี
Computer Applications in Chemistry

2(1-2-3)

ปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานทางโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่เ กี่ย วขอ ง การใช งานโปรแกรม
สําเร็จรูปทางเคมี การศึกษาเนื้อหาดิจิทัลที่เกี่ยวของและการประยุกตใชทางเคมี การสืบคนฐานขอมูล
และงานวิจัยทางเคมี
Introduction to computing practice in related computer programs,
using of software in chemistry, studying the related digital content and application in
chemistry, searching in databases and research in chemistry
SCH0305

ภาษาอังกฤษสําหรับครูเคมี
3(2-2-5)
English for Chemistry Teacher
ศัพทเทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร คําศัพทที่เกี่ยวของทางการศึกษา การอาน
และการแปลบทความทางวิ ชาการที่เกี่ย วกับ เคมีและการศึกษา การฝ กทักษะด านการสื่ อสารเชิ ง
วิ ช าการทางเคมี แ ละการศึ ก ษาเป น ภาษาอั ง กฤษ และฝ ก การจั ด การเรี ย นรู แ บบจุ ล ภาคเป น
ภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา
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Technical terms in chemistry and science, vocabulary related to
education, reading and translating of academic articles in chemistry and education,
practicing academic communication skills in chemistry and education in English and
practicing micro-learning management in English in certain contents
SCH0306

เคมีอินทรีย
3(2-2-5)
Organic Chemistry
ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสราง
ประโยชนและโทษ การเตรี ยม และปฏิกิริ ยาที่เ กี่ยวของของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิล
เฮไลด แอลกอฮอล อี เ ธอร แอลดี ไ ฮด แ ละคี โ ตน กรดคาร บ อกซิ ลิ ก และอนุ พั น ธ เอมี น
และมีทักษะปฏิบัติการทดลองเกี่ยวของ
Types and mechanism of organic reaction, stereochemistry, physical
properties, structures, utilizations and hazards, preparation and related reaction of
hydrocarbon compounds, alkyl halides, alcohols, ethers, aldehydes and ketones,
carboxylic acids and derivatives, amines, and related experimental skills
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SCH0307

เคมีวิเคราะห
3(2-2-5)
Analytical Chemistry
การเคมี วิ เ คราะห เ ชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ
การคํานวณทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร การวิเคราะหทาง
เคมีดวยเครื่องมือที่เกี่ยวของ การวิเคราะหโดยใชเคมียอสวนและประยุกตใชหลักการเคมีสีเขียวใน
การวิเคราะหและมีทักษะปฏิบัติการทดลองทีเ่ กี่ยวของ
Qualitative and quantitative analytical chemistry, statistical data
analysis, calculation in analytical chemistry, gravimetric analysis, volumetric analysis,
related instrumental analysis, small-scale chemistry and application of green
chemistry, and related experimental skills
SCH0308

เคมีเชิงฟสิกส
3(2-2-5)
Physical Chemistry
ทฤษฎีควอนตัม แกสและทฤษฎีจลน ของแกสกฎของอุณหพลศาสตร สมดุลเคมี
สมดุลระหวางเฟส กฎของเฟสและสารละลาย จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาสารเชิงซอนและมีทักษะ
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Quantum theory, kinetic theory of gas, laws of thermodynamics,
chemical equilibrium, phase equilibrium, Phase rules and solution, kinetics of
complex reactions, and related experimental skills
SCH0309

เคมีอนินทรีย
3(2-2-5)
Inorganic Chemistry
สมมาตรและทฤษฎีกลุม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะ
พลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณเทอม ของแข็งอนินทรีย โครงสรางผลึก เคมีโคออรดิเนชัน
เบื้องตนการประยุกตใชในชีวิตประจําวันและมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Symmetry and group theory, properties of the representative and
transition elements, state of atomic and molecular energies, term symbol, inorganic
solids, crystal structure, basic of coordination chemistry, application in daily life, and
related experimental skills
SCH0310

ชีวเคมี
3(2-2-5)
Biochemistry
องคประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของของเซลล คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน
เอนไซม กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน และเกลือแร เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต และเทคนิคการทํา
ชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ

161

Composition, chemical reaction and properties of cell, carbohydrate,
lipid, protein, enzyme, nucleic acid, metabolism of living organism and techniques of
biomolecule purification, and related experimental skills
SCH0311

สะตีมศึกษาสําหรับครูเคมี
3(2-2-5)
STEAM Education for Chemistry Teachers
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูทางเคมีตามแนวทางสะตีมศึกษา โดยการ
เชื่อมโยงเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ
คณิตศาสตร เพื่ออธิบาย ทํานาย แกปญหาเกี่ยวกับ ปรากฏการณตาง ๆ และการสรางนวัต กรรม
เพื่อการจัดการเรียนรูเคมี
Designing learning activity in chemistry through STEAM education by
integrating of content, principle and theory of science, technology, engineering, arts,
mathematics to explain, predict and solve problems in difference situations and
produce innovative products for learning activity in chemistry
SCH0312

สัมมนาทางเคมี
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry
การบู ร ณาการขอบข ายสาระ มีทัก ษะการใช ภ าษา สื่ อ และเทคโนโลยี ในการ
คนควารวบรวมขอมูล การอาน การคิดวิเคราะหขอมูลในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยใหม ๆ
การนําเสนอ และการอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย
Integration of contents, searching database in chemistry by using skills
in language, media and technology, reading, analyzing data in academic article or
new research article, presentation and discussion in academic article and research
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SCH0313

โครงการวิจัยทางเคมี
2(0-4-2)
Senior Project in Chemistry
ทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย
สถิติในการวิจัย การนําเสนอโครงรางงานวิจัย ผลงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Science process skills for studying research in chemistry, research
ethics, research methodology and related statistics, research proposal presentation,
research presentation and writing the research report
1.7.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SCH0401
เคมีในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Chemistry in Daily Life
คุ ณ ค า และภั ย แฝงจากเคมี ใ นอาหาร ยา การอุ ป โภค การบริ โ ภค สิ่ ง รอบตั ว
การอภิปราย และใชองคความรูทางเคมีอธิบายปรากฏการณของสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวันโดยมีการ
บู รณาการขอบขายสาระ และประยุ กต ใช เนื้ อหาทางเคมี ประยุ กต และมีทั กษะปฏิ บั ติ การทดลองที่
เกี่ยวของ
Benefits and hazards of chemicals in foods, consumption, and
environments, using knowledge of chemistry to discuss and explain the daily life
phenomena by integration of contents and application of applied chemistry with
related experimental skills
SCH0402

การจัดการเรียนรูเคมี
3(2-2-5)
Learning Management in Chemistry
การประยุกตใชความรู ทักษะการออกแบบและจัดกิจ กรรมการเรี ยนรูในเนื้อหา
สาระสํ า คั ญ วิ ช าเคมี ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
รายละเอียดแตละหัวขอในองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูเนนเนื้อหาวิชาเคมี ฝกการจัดการเรียนรูแบบจุลภาค การจัดการชั้นเรียน
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Knowledge application, design skills and learning activities in the
essence of chemistry In the high school level, analyze science learning course
according to the core curriculum of basic education, components of learning
management plan, details of each topic in the components of learning management
plan, practice in writing plans for learning management, focusing on chemistry
content, practice in micro-learning management, classroom management
SCH0403

การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
3(2-2-5)
Learning Activity for Integrated Chemistry
การใชวัสดุและอุปกรณทางเคมี ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียม
สารเคมี การรั ก ษาอุ ป กรณ วิ ธี เ ก็ บ ข อ มู ล ทางเคมี การจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู ท างวิ ท ยาศาสตร
ค า ยวิ ท ยาศาสตร และการจั ด การห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร ไ ด อ ย า งเหมาะสมและปลอดภั ย
ประยุกตใชสื่อและนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ
Use of materials and equipment in chemistry, operational safety,
chemical preparation techniques, equipment maintenance, chemical storage
methods, scientific learning activities, science camp, and managing scientific
laboratory appropriately and safely, apply media and innovation, and design activity
in integrated chemistry
SCH0404

ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
3(2-2-5)
Research Methodology in Chemistry
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การสืบคน การวิเคราะหผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การนําเสนอผลการวิเคราะหงานวิจัยที่ไดศึกษาคนควา การเขียนโครงรางงานวิจัย
วางแผนการทําโครงการวิจัยทางเคมี และนําความรูไปประยุกตใชในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล
Principles and methods of research, analysis of research in science and
technology, present the results of research analysis, writing of research outline,
planning for research project in chemistry, and apply knowledge to study of
international research
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SCH0405

สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย
3(2-2-5)
Spectroscopy of Organic Chemistry
การวิเคราะหโครงสรางทางเคมีของสารอินทรียดวยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกป ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป
และแมสสเปกโทรเมทรีและมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Structural analysis of organic compounds with ultraviolet-visible
spectroscopy, fourier transforms infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance
spectroscopy, mass spectrometry and related experimental skills
SCH0406

เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Products Chemistry
ชนิดของสารและลักษณะโครงสรางที่เปนองคประกอบทางเคมีจากธรรมชาติวิถีชีว
สังเคราะหสารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ การพิสูจนสารออก
ฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยา ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ ความเป น พิ ษ การประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ประโยชน โ ดยมี ก าร
บู ร ณาการขอบขา ยสาระ ประยุ กต ให เ ขากั บ บริ บ ทของทองถิ่น และมีทักษะปฏิ บั ติ การทดลองที่
เกี่ยวของ
Type of compounds and structure of chemical constituent from
natural product, biosynthetic pathways, extraction, isolation, purification,
identification of active compound by pharmacological action, biological activity,
toxicity, application by integration of contents, application for local context and
related experimental skills
SCH0407

เคมีเครื่องสําอาง
3(2-2-5)
Chemistry of Cosmetics
องคประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารตาง ๆ ที่ใชในเครื่องสําอาง เครื่องสําอาง
เพื่อความสะอาด เครื่องสําอางสําหรับผิวหนัง เครื่องสําอางธรรมชาติ การวิเคราะหเครื่องสําอาง
ประโยชนและโทษที่เกิดจากเครื่องสําอาง โดยมีการบูรณาการขอบขายสาระและประยุกตใชเนื้อหา
ทางเคมีประยุกตเขากับบริบทของทองถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Ingredient of production, property of various substances used in
cosmetics, cosmetics for cleanliness, cosmetics for skin, natural cosmetics, cosmetic
analysis, advantage and disadvantage caused by cosmetics, Integration of contents
and application for local context and related experimental skills
SCH0408

เคมีและผลิตภัณฑชุมชน

3(2-2-5)
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Chemistry and Community Products
การสํารวจสมุนไพรทองถิ่น การศึกษาสาระสําคัญที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ
ที่จําเปน ในชี วิต ประจําวั น กระบวนการผลิ ต การแปรรูปสมุน ไพรโดยการอบแหง และการนํ าพืช
สมุนไพรไปใชประโยชนในผลิตภัณฑที่จําเปนในชีวิตประจําวันหรือผลิตภัณฑทางการเกษตร การปลูก
และการผลิตสมุนไพรแบบเกษตรอินทรียโดยมีการบูรณาการขอบขายสาระ และประยุกตใชเนื้อหา
ทางเคมีประยุกตเขากับบริบทของทองถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Local herbs exploration, study of chemical compounds used as active
ingredients in the products essential for daily life, production, herbs processing by
drying and utilization of herbs in the products essential for daily life or agricultural
product, growing and producing of organic herb by integration of contents and
application of applied chemistry with local context and related experimental skills
SCH0409

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ
3(2-2-5)
Instrumental Techniques for Chemical Analysis
หลั กการ ทฤษฎี เกี่ย วกับ เทคนิ คการสกัด การแยกสาร เทคนิ คโครมาโทกราฟ
เทคนิคทางเคมีไฟฟา เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกป และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรีและมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Principle, theory of extraction techniques, separation, chromatography,
electrochemistry, ultraviolet-visible spectrophotometry, infrared spectrophotometry, and
atomic absorption spectrometry techniques, and related experimental skills
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SCH0410

เคมีเกี่ยวกับสี
3(2-2-5)
Chemistry of Dyes
สารที่ ทํ า ให เ กิ ด สี ชนิ ด องค ป ระกอบของสี การเคลื อ บผิ ว การผลิ ต สี เ พื่ อ ใช
ในงานดานตาง ๆ และการควบคุมคุณภาพสี ของสีสังเคราะหและสีจากธรรมชาติ โดยมีการบูรณาการ
ขอบขายสาระ ประยุกตใชเนื้อหาทางเคมี และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Substance that causes the color, type, color composition, coating, paint
production for various applications, color quality control of synthetic and natural dyes by
integration of the contents and application of applied chemistry with related experimental skills
SCH0411

เคมีพอลิเมอร
3(2-2-5)
Polymer Chemistry
พอลิเมอรเบื้องตน โครงสราง การเรียกชื่อ สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร ปฏิกิริยา
การสังเคราะหพอลิเมอร พอลิเมอรที่สําคัญในเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑจากพอลิเมอรประเภทตางๆ
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ที่ นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ พ อลิ เ มอร การนํ า พอลิ เ มอร
ไปใชประโยชนอยางเหมาะสมและผลกระทบ โดยมีการบูรณาการขอบขายสาระ และประยุกตใช
เนื้อหาทางเคมีประยุกต และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Basic of polymer, structure, nomenclature, property, types of
polymer, synthesis of polymer, polymers of commercial importance, products from
different types of polymers, advanced technology used for product development of
polymers, utilization and impacts of polymers, integration of contents and
application of applied chemistry with related experimental skills
SCH0412

เทคโนโลยีปโตรเคมี
3(2-2-5)
Petrochemistry of Technology
การเกิ ด องค ป ระกอบทางเคมี ข องป โ ตรเคมี อนุ พั น ธ ข องสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนที่สําคัญของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ การสํารวจหาแหลงปโตรเลียม การแยกสวน
ตาง ๆ กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี คุณสมบัติและชนิด
ของตั ว ดู ด ซั บ บทบาทและการเลื อ กใช ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าสํ า หรั บ กระบวนการป โ ตรเคมี แนวโน ม
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และการนําสารปโตรเคมีภัณฑไปใชประโยชนตาง ๆ โดยมีการบูรณาการ
ขอบขายสาระ และประยุกตใชเนื้อหาทางเคมีประยุกต และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Origin and formation of chemical composition of petrochemicals,
derivatives of important hydrocarbon compounds of fossil fuels, exploration for
petroleum resources, separation of petroleum products, production process, design
in the petrochemical industry process, properties and types of adsorbents, roles and
selection of catalysts for petrochemical processes, industrial technology trends, the

167

utilization of petrochemicals by integration of the contents and application of
applied chemistry with related experimental skills
SCH0413

เคมีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Chemistry
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนตาง ๆ ของอุตสาหกรรม
เคมีส มดุ ล มวล การปฏิ บั ติ การของแต ล ะหน ว ย การเชื่ อมต อการปฏิ บั ติ การของทุกหน ว ย สมดุ ล
พลั ง งาน กั บ การไหลและการถ า ยเทความร อ น อุ ต สาหกรรมเคมี ห ลั ก ของไทยและของโลก
อุต สาหกรรมกระดาษ อุต สาหกรรมน้ํ ามัน พืช อุตสาหกรรมสี การบริ ห ารเทคโนโลยี การควบคุม
คุณภาพ การกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเคมีเคมีสีเขียวที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการขอบขาย
สาระและมีทักษะปฏิบัติการทดลองทีเ่ กี่ยวของ
Basics of industry chemical processes, various steps of the chemical
industry, mass balance, operations of each unit, operating connection of all units,
energy balance with flowing and heat transfer, the main chemical industry in
Thailand and the world, paper industry, vegetable oil industry, paint industry,
technology management of quality control, waste disposal from the chemical
industry, green chemistry, integration of contents and related experimental skills
SCH0414

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
Science Communication
หลักการ และทฤษฎีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่ อ สาร การสื่ อ สารในรู ป แบบต า ง ๆ ได แ ก การสื่ อ สารด ว ยอิ น โฟกราฟ ก (Infographic)
การสื่อสารดวย Augmented Reality (AR) การสื่อสารดวยแอปพลิเคชัน การวาดรูปวิทยาศาสตร
ด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การนํ า เสนอความรู วิ ท ยาศาสตร ใ นรู ป แบบการแสดงวิ ท ยาศาสตร
(Science Show) และการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
Principle and theory of scientific communication, use of information
technology in communication, types of scientific communication i.e. infographic,
Augmented Reality (AR), application, scientific drawing using information technology,
presentation in the form of science show, and design of learning activity
SCH0415

การสรางสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
2(1-2-3)
Media Education and Innovation
แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรการใชอุปกรณการสอนวิทยาศาสตรและ
การซอมแซมอุปกรณ การออกแบบอุปกรณการสอนวิทยาศาสตรจากวัสดุอยางงาย การฝกปฏิบัติ
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การประยุกตใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอรการสรางสื่อทางเคมี และนวัตกรรมการเรีย นการสอนทาง
วิทยาศาสตร
Concept of construction of science instructional media, utilization and
maintenance of science equipment, invention of simple scientific teaching
materials.Practice and application of computer program for constructing chemical
media education, science learning and teaching innovation
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1.8) สาขาวิชาฟสิกส
1.8.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SCH0301
เคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Chemistry
หลักเบื้องตนทางเคมี โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ
ธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน กาซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด - เบส และมี
ทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Fundamental of chemistry, atomic structure, stoichiometry, chemical
bonds, properties of representative and transition elements, gases, solids, liquids,
solution, chemical equilibria, acid-base, and related experimental skills
SBI0301

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Biology
สารประกอบเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล เนื้ อ เยื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของสิ่ ง มี ชี วิ ต
การสืบพันธุ การทํางานของระบบตาง ๆ การจําแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาและ
มีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Biomolecules, cell, tissues, development, reproduction, functions of
organ system, classification of organism, evolution, genetics, ecology, and related
experimental skills
SMA0301

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Mathematics
พีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องตน ระบบสมการเชิงเสนและสมการกําลังสอง พื้นที่ผิว
และปริมาตร อสมการ เซตและระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชัน เรขาคณิต
วิเคราะหและภาคตัดกรวย ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอรและ
เมตริกซ จํานวนเชิงซอน ลําดับและอนุกรม ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน กําหนดการเชิงเสน
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Basic linear algebra and geometry, linear and quadratic equation,
surface area and volume, inequality, set and real number, logic, relation and
function, geometry and conic section, exponential and logarithm functions,
trigonometry, vector and matrix, complex number, sequences and series, probability
and basic statistics, linear programming
SPH0302

ฟสิกส 1
3(2-2-5)
Physics 1
ปริ มาณทางฟสิ กส การเคลื่ อนที่ในลั กษณะต าง ๆ แรงและกฎการเคลื่ อนที่ของ
นิวตัน สมดุลสถิต งานและพลังงาน โมเมนตัม สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอนและ
การถายเทความรอน และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Physics quantities, motions, forces and Newton’s law of motion,
mechanical equilibrium, work and energy, momentum, properties of matter, fluid
mechanics, heat and heat transfer, and related experimental skills
SPH0303

ฟสิกส 2
3(2-2-5)
Physics 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนและสอบผาน : SPHC005 ฟสิกส 1
ไฟฟาสถิต สนามไฟฟา ศักย ไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟาและกฎของโอห ม
วงจรไฟฟ า กระแสตรง พลั ง งานไฟฟ า และกํ า ลั ง ไฟฟ า การผลิ ต ไฟฟ า และพลั ง งานทดแทน
สนามแมเหล็ก อันตรกิริยาระหวางกระแสไฟฟาและสนามแมเหล็ก การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา และ
กฎของฟาราเดยวงจรไฟฟากระแสสลับ และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Prerequisite: SPHC005 Physics 1
Electrostatic, electric field, electric potential, capacitance, current and
Ohm’s law, direct current circuit, electrical energy and electric power, electric
production and renewable energy, interactions between electric currents and
magnetic fields, electromagnetic induction and Faraday’s law, alternating current
circuit, and related experimental skills
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SPH0304

คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
ลิมิต ความต อเนื่ อง อนุ พันธ และการหาอนุ พันธ ของฟงกชั นต าง ๆ อนุ พัน ธ ย อย
ปริพันธและการหาปริพันธของฟงกชันตาง ๆ ปริพันธจํากัดเขต ปริพันธหลายชั้น เมตริกซและระบบ
สมการเชิงเสน กฎของคราเมอร เวกเตอรและระบบพิกัดตาง ๆ พีชคณิตของเวกเตอร อนุพันธและ
ปริพันธของเวกเตอร
Limits and continuity, derivatives, derivatives of function, partial
derivatives, integral and integration of functions, definite integrals, multiple integrals,
matrix and linear equation system, Cramer’srule, vector and coordinate system,
vector algebra, derivatives and integrals of vector functions
SPH0305

กลศาสตร
3(2-2-5)
Mechanics
ปริ ภู มิและเวลา เวกเตอร วิเ คราะห กรอบอางอิงที่มีความเร ง การเคลื่ อนที่แบบ
แกวงกวัด พลวัตของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตความเฉื่อย พื้นฐานทฤษฎี
แฮมิลตันและสมการลากรานจ และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Space and time, vectors analysis, accelerated frames of reference,
oscillatory motion, dynamics of particle systems, motion of rigid bodies, moment of
inertia, basic of Hamilton’s theory and Lagrange equation and related experimental
skills
SPH0306

ฟสิกสของคลื่น
3(2-2-5)
Physics of Wave
การสั่ น สมการคลื่ น การเคลื่ อ นที่ของคลื่ น ในตั ว กลางต าง ๆ พลั งงานของคลื่ น
สมบัติและปรากฏการณของคลื่น คลื่นเสียง แสงและการประยุกตใช และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่
เกี่ยวของ
Oscillations, wave equation, wave propagation in medium, wave
energy, property and phenomena of wave, sound wave, light and application and
related experimental skills
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SPH0307

อุณหพลศาสตร
3(2-2-5)
Thermodynamics
อุณ หภู มิ แ ละความร อ นการวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละปริ มาณความร อนกฎขอ ที่ ศู น ย ข อง
อุณ หพลศาสตร การขยายตั ว ของสารเนื่ องจากความร อน แก ส อุ ด มคติ ความร อนและพลั งงาน
ความรอน ความจุความรอนและความรอนจําเพาะ ความร อนแฝง การถายเทความร อน กฎของ
อุณหพลศาสตร การประยุกตทางอุณหพลศาสตร และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Temperature and heat, temperature and thermal measurements, the
zeroth law of thermodynamics, thermal expansion, ideal gas, heat and thermal
energy, heat capacity and specific heat, latent heat, heat transfer, law of
thermodynamics, thermodynamics applications and related experimental skills
SPH0308

แมเหล็กไฟฟา
3(2-2-5)
Electromagnetism
ฟลักซไฟฟา และกฎของเกาส ไดเวอรเจนซ และทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ ไดอิเล็กทริก
สมการแม็กซเวลลและสมการคลื่น สเปตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา อันตรกริยาระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟา
กับตัวกลาง ประโยชนและโทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟา และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Electric flux, Gauss’s law, divergence and divergence theorem,
dielectric, Maxwell’s equations and wave equations, electromagnetic spectrum,
interaction between electromagnetic wave and medium, benefits and penalties of
electromagnetic waves and related experimental skills
SPH0309

อิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics
การนําไฟฟาของตัวนํา ฉนวน สมบัติและการใชงานของตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ
และตัวเหนี่ยวนํา ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนําเบื้องตน ไดโอดและทรานซิสเตอร วงจรพื้นฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส ไอซีและไมโครคอนโทรลเลอร และมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Conductivity of conductors, insulators, properties and guidelines of
resistor, capacitor and inductor, energy band theory, basic of semiconductor, diode
and transistor, basic of electronic circuits, IC and microcontroller and related
experimental skills
SPH0310
โปรแกรมประยุกตสําหรับครูฟสิกส
2(1-2-3)
Applied Program for Physics Teacher
โครงสรางของโปรแกรมคอมพิวเตอร ลําดับ ขั้นตอนของโปรแกรมการวิเ คราะห
ขอมูลเชิ งตั ว เลขในเชิ งฟสิ กสเ บื้ องต น การสร างแบบจํ าลองทางฟสิกส การประยุกต ใชโ ปรแกรม
คอมพิวเตอร
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Structure of computer program, sequence of program, introduction to
numerical analysis in physics, simulation in physics, application of computer program
SPH0311

ฟสิกสยุคใหม
3(2-2-5)
Modern Physics
ฟ สิ ก ส ดั้ ง เดิ ม สู ฟ สิ ก ส ยุ ค ใหม ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ การแผ รั ง สี ข องวั ต ถุ ดํ า
โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาคของคลื่นและอนุภาคฟสิกสควอนตัมเบื้องตน ทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม
ฟสิกสนิวเคลียรเบื้ องตนและการประยุกตใช อนุภาคมูลฐาน จักรวาลวิทยาเบื้ องตน และมีทักษะ
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Classical mechanics to modern physics, special relativity theory, black
body radiation, photoelectric effect, wave-particle duality, fundamental of quantum
mechanics, atom theory and spectra, fundamental of nuclear physics and
application, elementary particle, introduction of cosmology, and related
experimental skills
SPH0312

เทคโนโลยีพลังงาน
2(2-0-4)
Energy Technology
สถานภาพของพลั ง งานในป จ จุ บั น และอนาคต แหล ง กํ า เนิ ด พลั ง งาน พลั ง งาน
ทดแทน เทคโนโลยีทางดานพลังงานและการใชประโยชน นโยบายและแนวทางการประหยัดพลังงาน
เชิงเศรษฐศาสตร เพื่อการตัดสินใจในการใชพลังงาน
Present and future situations of energy, energy sources, renewable
energy, energy technology and application, policy and road map of economic energy
conservation for decision of energy consumption
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1.8.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
SPH0401
สื่อ นวัตกรรมสําหรับครูฟสิกส
3(2-2-5)
Media and Innovation for Physics Teacher
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารใช สื่ อการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร การออกแบบและ
การสรางสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางฟสิกส การเลือกใชประเภทวัสดุ อุปกรณ เทคนิควิธี
รวมทั้งการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสรางสื่ อการสอนที่เ หมาะสม การจัด การเรี ยนรู เชิ งรุ ก
โดยเนนการสรางสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับวิชาฟสิกสและบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประเมินสื่อนวัตกรรมการสอน
Concept and theory of scientific media, design and production of
media and innovation for physics teaching, selecting some of appropriate raw
materials, instruments, techniques including information technologies applied to
create appropriate media for teaching, active learning emphasized by production of
media and innovation in physics, and integrated sufficiency economy principle,
assessment of instructional media and innovation
SPH0402

วิทยาการสอนฟสิกส
3(2-2-5)
Physics Teaching Methodology
การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา มีการบูรณาการดานความรู เนื้อหาวิชา
หลักสูตรศาสตรการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
วิชาฟสิกส ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิเคราะหและนําเสนอปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ฟสิกสในชั้นเรียน
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Analysis of basic education curriculum, designing and organizing
learner-centered activities, STEAM education learning management, integration of
knowledge, content, curriculum, teaching approach, and technology pedagogical
content knowledge (TPACK) for learning management, science process skills and
scientific attitude, learning outcome evaluation, lesson plan in physics teaching,
teaching practice in classroom, analysis and presentation of physics instructional
problem in classroom
SPH0403

สัมมนาทางฟสิกส
1(0-3-2)
Seminar in Physics
การสื บ ค น และนํ า เสนอผลการศึ ก ษาค น คว า รวบรวมข อ มู ล เอกสารงานวิ จั ย
ระดั บชาติ และนานาชาติ การอภิป รายป ญหา รายงานการสั มมนา การนํ าเสนอผลงาน อภิป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานฟสิกสและฟสิกสประยุกต
Literature search and presentation, literature review of national and
international research articles, problem discussion, seminar report and presentation,
discussion and sharing experience in physics and applied physics
SPH0404

โครงงานวิจัยทางฟสิกส
2(0-4-2)
Research Project in Physics
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร การคนควาและวิจัยทางดานฟสิกส เขียนรายงาน
และนําเสนอผลการวิจัยภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย เขียนบทความวิจัยเพื่อ
เผยแพร
Research methodology in science, searching and research in physics,
report writing and presentation under supervisor suggestions, writing research article
for publication
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SPH0405

กลศาสตรควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
มโนทั ศ น ข องการเปลี่ ย นแปลงจากกลศาสตร แ ผนเดิ ม สู ก ลศาสตร ค วอนตั ม
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ความสัมพันธคอมมิวเตชันคาไอเกนและปญหาไอเกน สมการคลื่น
ของชเรอดิงเจอรและผลเฉลย ปญหาของอนุภาคในบอศักย อะตอมแบบไฮโดรเจน
Concepts of change from mechanics to quantum mechanics,
mathematical operators, relations communication of Eigen value and Eigen
problems, wave equation of Schrodinger equation and solutions, problems of
particles in the potential well, hydrogen atoms
SPH0406

นิวเคลียรฟสิกส
3(2-2-5)
Nuclear Physics
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ โครงสร า งอะตอม นิ ว เคลี ย สและสมบั ติ ข องนิ ว เคลี ย ส
แรงนิวเคลียร ทฤษฎีการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ตารางนิวไคลดและแผนผังการสลายตัวของ
นิวเคลียส สสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การวัดและเครื่องมือวัดทางรังสี
ปฏิกิริยานิวเคลียรและพลังงานนิวเคลียร เครื่องเรงอนุภาค เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรและโรงไฟฟา
นิวเคลียร อันตรายและการปองกันทางรังสี กฎหมายที่เกี่ยวของทางนิวเคลียรและรังสี และมีทักษะ
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Introductions to atomic structure, nucleus and properties of nucleus
nuclear force, theory of radioactive decay, nuclide table and schematic of radioactive
decay, radionuclide in natural, interaction of radiation with matter, measurement and
radiation monitor, nuclear reaction and nuclear energy, particle accelerator, nuclear
reactor and nuclear power plant, radiation hazards and protection, nuclear and
radiation laws, and related experimental skills
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SPH0407

ภาษาอังกฤษสําหรับครูฟสิกส
3(3-0-6)
English for Physics Teacher
คําศัพทดานฟสิกสศึกษา การวิเคราะหคําศัพทจากบริบท คําศัพทจากขาวการศึกษา
การวิเคราะหคํา การวิเคราะหประโยคและยอหนา เทคนิคการจดบันทึกและการสรุป หลักการอาน
บทความทางด า นฟ สิ ก ส ศึ ก ษา การเขี ย นบทความวิ จั ย ทางด า นฟ สิ ก ส ศึ ก ษา และการนํ า เสนอ
ผลงานวิจัย
Vocabulary of physics education, context clues, words in the
education news, analyzing words, analyzing sentences and paragraphs, techniques of
note taking, principle of research articles reading related to physics education, writing
research articles related to physics education and presentation
SPH0408

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ
3(2-2-5)
Earth, Astronomy and Space
กระบวนการที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก ระบบสุริยะ ดาวฤกษ กาแลกซี
เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศและมีทักษะปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
The earth’s surface processes and earth’s internal processes, process
relationship affecting on climate change, terrain and morphology of the earth, solar
system, stars, galaxies, universe, space technology, and related experimental skills
SPH0409

กลศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
Applied Mechanics
แรง มวลและน้ํ า หนั ก ระบบแรงต า ง ๆ ความสมดุ ล ของแรง ความเค น และ
ความเครียด โมเมนต แรงศักยที่จุดรองรับ สัญลักษณที่ใชสําหรับโครงสราง โครงถัก การคํานวณใน
โครงถักโดยวิธีตาง ๆ ชนิดของคาน การโกงของคาน
Forces mass and weight, system of forces, equilibrium of forces system,
stress and strain, moment, sequence structure, truss, flexural formula, type of beam,
deflection of beam
SPH0410

ฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Physics
ทฤษฎี จลนศาสตรของแกสสถิติ แบบแมกซเวลล - โบลต ซมันน และการประยุ กตใช
การกระจายแบบโบส - ไอนสไตนการกระจายแบบเฟอรมิ-ดิแรก อุณหภูมิและเอนโทรป อุณหพลศาสตร
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ของแก ส ป ญ หาของกิ บ ส ก ลุ ม แบบไมโครแคนอนิ ค อล กลุ ม แบบแคนอนิ ค อล กลุ ม แบบแกรนด
แคนอนิคอล ปรากฏการณวิกฤติแบบจําลองไอซิง
Kinetic theory of gases, Maxwell-Boltzmann statistical and apply BoseEinstein distribution, Fermi–Dirac distribution, temperature and entropy,
thermodynamic of gases, Gibbs problem, microcanonical group, canonical group, the
grand canonical group, crisis phenomena of Ising model
SPH0411

ชีวฟสิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Biophysics
โครงสร างของเยื่ อหุ ม เซลล สมบั ติ เ ชิ งกลของเยื่ อหุ มเซลล สมบั ติ ท างไฟฟาของ
เยื่อหุมเซลล ของเหลวและสมดุลไอออนของเซลลชีวภาพ การวิเคราะหทางเทอรโมไดนามิกสของ
ฟลักซศักย การแพรการแลกเปลี่ยนไอออนผานเยื่อหุมเซลล สนามไฟฟาภายในเซลลเซลลเดี่ยวใน
สนามไฟฟา ปจจัยทางกายภาพในสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต
Structure of cell membrane, mechanical properties of cell membrane,
electrical properties of cell membrane, the aqueous and ionic equilibrium of the living
cell, thermodynamic analysis of fluxes, diffusion potential, ion transport in biological
membrane, electric fields in cells, single cells in external electric fields, effects of
physical factors on biological system
SPH0412

อุตุนิยมวิทยา
3(3-0-6)
Meteorology
ธรรมชาติและขอบเขตของอุตุนิยมวิทยา สมบัติทางกายภาพบรรยากาศ การถายเท
ความรอน การควบแนนและหยาดน้ําฟาลม แผนที่อากาศ การตรวจวัดสภาพอากาศและเครื่องมือวัด
การใชขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร การชลประทาน การคมนาคม และการอุตสาหกรรม
Nature and scope of meteorology, physical properties of the
atmosphere, heat transfer, condensation and precipitation, wind, weather map and
their measurement and instruments, use of meteorological data for agriculture,
irrigation, transportation and industry
SPH0413

ธรณีฟสิกส
3(2-2-5)
Geophysics
สมบัติทางฟสิกสภายในโลกวิธีการทางธรณีฟสิกส การตรวจการคลื่นไหวสะเทือน
การตรวจสมบัติทางแมเหล็กการวัดสนามโนมถวงและการวัดสภาพตานทานไฟฟา การศึกษารอยเลื่อน
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โดยอาศัยความสัมพันธกับกัมมันตรังสีในธรรมชาติ การประยุกตดานสํารวจอุทกวิทยา แหลงแรแหลง
น้ํามันและดานวิศวกรรม ศึกษานอกสถานที่โดยเนนกระบวนการวิจัย
Physical properties of the earth, geophysical methods, seismic
inspection, magnetic resonance detection, gravity field measurement and resistivity
measurement, active fault study using relationship with natural radioactivity,
application of hydrological exploration, mineral resources and engineering, field study
focused on research process
SPH0414

วัสดุศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Materials Science
พันธะในของแข็ง โครงสรางผลึก ความไมสมบูรณของผลึก สมบัติทางไฟฟา สมบัติ
ทางแมเหล็ก เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Bonding in solids, structure of crystalline solids, imperfections in
crystals, electrical properties, magnetic properties, materials characterization
techniques
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SPH0415

สภาพนํายวดยิ่งเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Superconductivity
ปรากฏการณของสภาพนําไฟฟาแบบยวดยิ่งประเภทของตัวนํายวดยิ่ง ทฤษฎีของ
ตัวนํายวดยิ่งแบบมหภาคและจุลภาค การคนพบตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูง การเตรียมตัวนํายวดยิ่งของ
สารประกอบ การวัดสมบัติบางประการของตัวนํายวดยิ่งของสารประกอบ การประยุกตใชตัวนํายวดยิ่ง
แนวทางในการวิจัยและพัฒนาของตัวนํายวดยิ่ง
Phenomenon of superconductivity, types of superconductors, theory
of superconductors in macroscopic and microscopic system, discovery of high
temperature superconductor, preparation of the compound superconductor, some
measurement properties of the compound superconductor, application of
superconductor, research and development of the superconductor
SPH0416

ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตอ
3(2-2-5)
Microcontroller and Interfaces
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณประกอบ
อื่น ๆ อินพุทพอรต เอาทพุทพอรต การแสดงผล ระบบบัสต าง ๆ การแปลงอนาล็อกเป นดิจิตอล
โมดูลเสริมและฟงกชันพิเศษ การเขียนโปรแกรมสั่งงานและการเชื่อมตอกับอุปกรณตาง ๆ ปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสมเพื่อ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู และมีก ารจั ด ทํ าโครงงานประยุ กต และมีทั ก ษะ
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของ
Sensor and transducer, microcontroller structure, interfacing devices,
input and output ports, displays, microcontroller bus, analog to digital,
microcontroller module and special functions, programming and hardware
connection, appropriate processes for study and application project, and related
experimental skills
SPH0417

ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Physics in Daily Life
หลักการทางฟสิกสพื้นฐาน แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและกําลัง สมบัติ
ของสสาร ความรอนและอุณหพลศาสตร คลื่นและเสียง แสงและการมองเห็น ไฟฟาและแมเหล็กไฟฟา
คลื่นแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียรฟสิกส โดยมุงเนนการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Fundamental of physics, force and motion, work, energy and power,
material property, heat and thermodynamics, wave and sound wave, light and vision,
electricity and electromagnetism, electromagnetic wave and nuclear physics emphasis
on daily life application
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SPH0418

พลังงานนิวเคลียรและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Nuclear Energy and Environment
แหล ง พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร ปฏิ กิ ริ ย าการแตกตั ว แบบลู ก โซ เชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร อุบัติเหตุนิวเคลียร การจั ดการกากนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ
ผลกระทบของรั งสี ต อสิ่ งมีชี วิ ต ศึ กษางานวิ จั ยที่ เกี่ยวของกับการวั ดรั งสี ในสิ่ งแวดล อม การแพร การ
กระจายของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดลอม
Sources of nuclear energy, fission chain reaction, nuclear fuels, nuclear
reactors, nuclear accident, nuclear waste management, natural radioactivity,
biological effect of radiations, study of research articles related to environmental
radiation measurements and radioactive distribution to environment
SPH0419

ฟสิกสและความงาม
2(2-0-4)
Physics and Beauty
คุ ณ สมบั ติ ข องคลื่ น เสี ย งและการนํ า คลื่ น เสี ย งไปประยุ ก ต ใ ช ใ นทางการแพทย
คุ ณ สมบั ติ ข องคลื่ น แสงและการนํ า คลื่ น แสงไปประยุ ก ต ใ ช ใ นทางการแพทย การประยุ ก ต ใ ช
แมเหล็กไฟฟาในทางการแพทย เทคโนโลยีด านความงามที่ใชความรู ดานฟสิ กส สารกัน แดดที่ใช
สารกรองแสงแบบกายภาพ การใชเทคโนโลยีเลเซอรและคลื่นอัลตราโซนิคทางดานความงาม
Sound properties and applying waves of sound to medical
applications, electromagnetic applications in medical, beauty technology that uses
physics knowledge, the sunscreen that uses physical filters, application of laser
technology and ultrasonic waves in beauty
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SPH0420

ของเลนวิทยาศาสตร
2(1-2-3)
Science Toys
การวิเคราะหความรูฟสิกสจากของเลน ทดลองและอธิบายความรูทางฟสิกสจาก
ของเลน ผลิตของเลนทางฟสิกสจากวัสดุชนิดตาง ๆ โดยเนนวัสดุในทองถิ่น นําเสนอผลิตภัณฑเพื่อใช
ในการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบคนและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูได
Analysis of physics knowledge from toys, experimental and
explanation of physics knowledge from toys, production of physics toys from various
local materials, presentation of product for physics teaching using inquiry method
and appropriate experiment applying for learning management
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1.9) สาขาวิชาภาษาไทย
1.9.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ETH0301
หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
Principles of Thai Language
หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค
ขอความและความหมายในภาษาไทย หลักเกณฑการอาน การเขียนคําไทย คําราชาศัพท คําสุภาพ และ
ฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ
Principle and concepts of Thai language, phonology, morphology,
sentence structure, message and meaning in Thai language the formula of reading,
Thai writing , Royal word, polite word and practice in using Thai by situation
ETH0302

ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Linguistics for Thai Language Teacher
ความรูทั่ว ไปทางภาษาศาสตร ทฤษฎี ภ าษาศาสตร ระบบเสี ย ง คํา วลี ประโยค
ความหมาย ภาษาระดับขอความ วิเคราะหภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการฝก
ออกเสียงตามหลักภาษาไดอยางถูกต อง และการประยุกตใช ความรูทางภาษาศาสตร เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย
Basic knowledge of linguistic, linguistic theory, phonetic system;
morphology system, phrases, sentences, meaning, discourse, analysis language in
theory of linguistic for approach in pronunciation to language properly principle and
application of linguistic knowledge for use in Thai language learning
ETH0303

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Academic Communication and Occupation
รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใชภาษาในงานเขียนประเภทตาง ๆ ได
อยางถูกตองเหมาะสม ฝกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบตาง ๆ
Academic writing types and business writing; language usage in various
types of writings properly, practice academic writing and business writing in various
types
ETH0304
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
English for Thai Language Teacher
งานวิ ช าการทางด า นภาษาไทยที่ นํ า เสนอเป น ภาษาอั ง กฤษจากแหล ง ข อ มู ล ที่
หลากหลาย สรุปสาระสําคัญ อานและเขียนงานวิชาการดานภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ นําเสนองาน
วิชาการทางภาษาไทยดวยการใชภาษาอังกฤษ
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Academic work in Thai language that presented in English from various
sources conclude important subject, read and write academic work in Thai language
to English, present academic work in Thai language by using English
ETH0305

ศิลปะการอานออกเสียง
3(2-2-5)
The Art of Read Aloud
ลักษณะของคําประพันธรูปแบบตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรองในอดีตถึงปจจุบัน
หลักการอานออกเสียงตามจุดมุงหมายตาง ๆ ฝกปฏิบัติการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองอยาง
มีศิลปะ รูปแบบการสอนอานออกเสียงแตละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอานออกเสียง และการ
ประเมินผลการอานออกเสียง
Characteristics of various types of poetry both prose and poetry from
the past to a present day; the principle of reading aloud for various purposes;
practice reading aloud on prose and poetry in every type, design read aloud activity
and evaluation
ETH0306

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
The Development of Thai Literature
ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสุโขทัยถึงกอนไดรับอิทธิพลตะวันตก
ในด า นรู ป แบบ แนวคิ ด เนื้ อ หา กลวิ ธี ก ารประพั น ธ เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะเฉพาะของวรรณคดี
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแตละสมัย และฝกปฏิบัติวิเคราะห
วรรณคดี ไ ทยเรื่ อ งสํ า คั ญ แต ล ะยุ ค สมั ย เพื่ อ เป น แนวทางการเรี ย นการสอนวรรณคดี ไ ทยใน
ชั้นเรียน
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Background and development of Thai literature since Sukhothai era to
before Western influenced in term of the form, concepts, content, literary
techniques, comparison of literature unique characteristics; the relationship between
literature and social context and political in each era; analysis of importance
Thai literatures in each period to be a guide teaching Thai literature classes
ETH0307

การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Learning Design of Thai Language
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย
ทั้งในหลักสูตร การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู การจั ด การชั้ น เรี ย นสร า งและพั ฒ นาออกแบบ
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผูเรียน
Principles, concepts, theories which related to the learning design of
Thai language in the curriculum, writing lesson plan, classroom management, design
of learning in accordance with curriculum and learning style
ETH0308

การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5)
Design and Production of Educational Media of Thai
Language Learning Area
การเลือก การใชและบํ ารุงรักษาสื่ อการเรียนรูภาษาไทย การออกแบบ การผลิ ต
ท ด ล อ ง ใ ช ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู ภ า ษ า ไ ท ย ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
ให ส อดคล องกับ วั ต ถุป ระสงคและผลลั พธ การเรี ย นรู ภ าษาไทยการสร างและพัฒ นาหนั งสื อเรี ย น
ใหสอดคลองกับหลักสูตร
Selection, usage and maintenance Thai language medias, designing,
producing, trial, evaluation and improve Thai language medias, development of
innovation in accordance with objectives and result of Thai language learning,
creating and developing books in accordance with the curriculum
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ETH0309

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(2-2-5)
Foreign Languages in Thai Language
ภู มิ ห ลั ง ของการรั บ ภาษาต า งประเทศมาใช ใ นภาษาไทย หลั ก การสั ง เกต
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคํา การวิเ คราะหการเปลี่ย นแปลงคํายืมในดานเสีย ง
คํา และความหมาย การนําคํายืมมาใชในบริบทของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาตางประเทศที่มีตอ
ภาษาไทย ฝ กปฏิ บั ติ การรวบรวม จํ า แนก วิ เ คราะห คําภาษาต างประเทศในภาษาไทย จากสื่ อ
สารสนเทศที่หลากหลาย
Background of acquiring foreign languages used in Thai language;
observation principles of foreign language usage in Thai language; principle of
borrowing words, analysis of borrowing words changes in sound, word and meaning;
borrowing words in various contexts of Thai society; the influence of foreign
languages on Thai language, gathering, classifieds, analysis of the foreign language in
Thai language analysis of foreign language words in Thai language from various
information technology media
ETH0310

การจัดการเรียนรูภาษาไทย
4(2-4-6)
Thai Language Learning Management
การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการสอนสู  ก ารฝ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
จั ด การเรียนรูการฟง การพูด การอาน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม
Application of principle, approach, teaching theory through practice,
micro teaching of listening, speaking, reading, and writing, Thai grammar and literature
ETH0311

วิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Action Research
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
โดยระบุป ญหา เก็บ ขอมูล ออกแบบงานวิ จั ย สรางเครื่ องมือ วิเ คราะหขอมูล และนํ าเสนอขอมูล
ผลการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ
Principle, concept and theory of classroom action research; conduct
classroom research by identifying problems, data collection, designing, create tools,
analysis data, and presentation of research results in various forms
ETH0312
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความหมาย ความเปน มา ประเภท คุณคา และบทบาทหน าที่ของคติ ช น ศึกษา
ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับศาสตรแขนงอื่น ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจําแนก
และวิเคราะหขอมูลดวยเทคโนโลยีและ ใชทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายขอมูล เนนการฝก
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ปฏิ บั ติ ภ าค ส น าม แล ะกา รทํ าวิ จั ย นํ าข อมู ล คติ ช น วิ ท ยา ใน ท อ ง ถิ่ น มา บู ร ณา กา รกั บ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
Meaning, background, types, values, and role of folkloristic; study the
relationship between folklore and other sciences; methodology of folklore; classified
and data analysis by technology and use theory of folklore to discuss; emphasize on
field practice and research; use folklore data in local integrated with Thai language
teaching
ETH0313

โครงงานและสัมมนา
3(2-2-5)
Project and Seminar
หลักการทําโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝกปฏิบั ติการกําหนดประเด็นปญหา
สืบคนขอมูล สรุปองคความรู และนําเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ
Principle of Thai language projects and seminar, practice in define
issues, research, summary, presentation in a form of project and academic seminar
1.9.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ETH0401
พัฒนาการของภาษาไทย
3(2-2-5)
The Development of Thai Language
พัฒ นาการของภาษาไทยในด านอักษรและอักขรวิ ธี ไทย ตั้ งแต สมัยสุ โ ขทัย จนถึง
ปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในดานเสียง คํา ประโยค ความหมายและสํานวนในภาษาไทย
ฝกปฏิบั ติ การวิ เ คราะห การเปลี่ ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศที่
หลากหลาย

188

Development of Thai language in Thai alphabet and orthography since
Sukhothai era to a present day; The change of Thai language in the sound, word,
sentence, meaning and Thai idiom; analyze the change of Thai language from case
study, document, and various information technology
ETH0402

การฟง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Listening Watching and Speaking
ความรูเกี่ยวกับการฟง การดู การพูด หลักการฟง การดูและการพูด กลวิธีการฟง
การดูและการพูดในรูปแบบตาง ๆ เนนการฝกปฏิบัติการฟง การดูและการพูดทั้งสถานการณจําลอง
สถานการณจริงจากสื่อตาง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟง การดู และการพูดอยางมีสวนรวม และมี
จริยธรรมที่เหมาะสมกับครูภาษาไทย
Basic knowledge of listening, watching, speaking, principles of listening
watching and speaking, Speaking and listening strategies in various types, focus on
practical in listening and speaking both in simulation and real situation from medias,
designing the evaluation of participatory listening and speaking and ethical for
appropriate with Thai teacher
ETH0403

วรรณกรรมกับการวิจารณอยางสรางสรรค
3(2-2-5)
Literature and Creative Criticism
ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังไดรับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่สงผลตอ
วรรณกรรมแตละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณกับการประยุกตใชวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมไทย
การนําเสนอบทวิจารณวรรณกรรมไดอยางสรางสรรค
Characteristics of Thai literature after Western influences; the context
of society influences the literature; theory of literary criticism with applying of Thai
literary criticism analysis, present the creative literary reviews
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ETH0404

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
3(2-2-5)
The Best Selected Literatures in Textbooks
วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งดานเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทาง
วรรณศิ ล ป แ ละคุ ณ ค า ด า นต า ง ๆ เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา
Literature in textbooks in term of content, forms, concepts, literary
aesthetics and values to be used in the secondary education learning management
ETH0405

แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
The Study of Thai Literature
ความรูพื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ
ศัพทวรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะหวรรณคดี
Basic knowledge of literature, meaning, characteristics of various types
of literature, vocabulary in literature, discipline and principles of literary analysis
ETH0406

การอานคิดพัฒนาชีวิต
2(2-0-4)
Reading, Thinking, and Developing Life
ความรูเกี่ยวกับการอานและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่สงเสริมการอานและ
ก า ร คิ ด ห ลั ก ก า ร อ า น ก า ร คิ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ฝ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร อ า น ก า ร คิ ด
ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห ตีความ ประเมินคา และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนรอยแกว
ร อ งกรอง ในรู ป แบบสารคดี แ ละบั น เทิง คดี จากสื่ อสิ่ ง พิ มพ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส และสื่ อ ออนไลน
ในรูปแบบตาง ๆ
Basic knowledge of reading and thinking, teaching theory which
supporting reading and thinking, principle of reading, effective thinking, reading and
thinking practice, main ideal, summary, analyze, interpret, evaluation, judgments
both prose and poetry writing in form of documentary and fiction from printing,
electronics media and various type of online media
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ETH0407

ความคิดสรางสรรคกับการสรรสรางงานเขียน
3(2-2-5)
Creative Thinking and Creative Writing
หลักและศิลปะการเขีย น ฝกการเขีย นทั้งรอยแกวและรอยกรองชนิดตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค
Principles and the art of writing, writing prose and poem practice
based on creative thinking
ETH0408

วรรณกรรมทองถิ่นภาคใต
3(2-2-5)
Thai South Literature
วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณที่สําคัญของทองถิ่นภาคใตทั้งในดาน
ประวัติ ความเปนมา รูปแบบการประพันธ เนื้อหา แนวคิด คุณคาและความสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
Oral Literature and written Literature that important of the southern
region both in history authorship style content concept value and relationship with
society and culture
ETH0409

วรรณกรรมปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
วรรณกรรมไทยปจจุบันประเภทรอยแกว รอยกรอง และวรรณกรรมออนไลน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา และ
เหตุการณในปจจุบัน
Contemporary Thai literature of prose and poetry, analyze
the relationship between literature and society culture believes economy politics
education and events in present
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ETH0410

วรรณกรรมอาเซียน
2(2-0-4)
ASEAN Literary Works
วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณที่สําคัญของอาเซียนทั้งในดานประวัติ
ความเปนมา รูปแบบการประพันธ เนื้อหา แนวคิด คุณคาและความสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรมได
Oral literature and written literature that important for the ASEAN
both in history, authorship, style, content, concept, value and relationship with
society and culture
ETH0411

ภาษากับวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมพลังของภาษา วิเคราะหการใชภาษาที่
สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรมในดานการใชคําและสํานวน ศึกษาเปรียบเทียบการใชภาษาอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ การเปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาสและสถานการณและวัฒนธรรม
อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา
Relationship between language and a power of language culture,
analyze the use of language related to society and culture in use of words and
idiom, study of comparative in formal and informal to use language,
the changes of language on opportunities and situations and another culture to
influencing the use of language
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1.10) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.10.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
EEN0301
การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Listening and Speaking for Teachers of English
หลักการฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การฟงและพูดในสถานการณจําลองตาง ๆ
Principles of English listening and speaking for communication,
conducting listening and speaking learning activities in simulated situations
EEN0302

หลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Structure for Teachers of English
โครงสร า งประโยคและไวยากรณ ภ าษาอั ง กฤษ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ น
สถานการณจําลองตาง ๆ
Sentence structures and grammar, conducting learning activities in
simulated situations
EEN0303

การอานเพื่อการคิดวิเคราะหสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Critical Reading for Teachers of English
หลั ก การอ า น ฝ ก อ า นและวิ เ คราะห บ ทอ า นประเภทต า ง ๆ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูที่เกี่ยวของกับการอาน
Reading strategies, practice a wide range of reading texts for
comprehension and use reading strategies for enhancing reading ability, analyze text
types and reading texts, conducting reading activities
EEN0304

ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching
ทฤษฎีทางภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต การจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณจําลองตาง ๆ
Theories in linguistics and applied linguistics, conducting learning
activities with digital technology in simulated situations
EEN0305

วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Literary Works for English Language Teaching

3(2-2-5)

193

รูปแบบ และองคประกอบบทประพันธรอยแกวและรอยกรอง ตีความ วิเคราะห วิจารณ
งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสอนอานวรรณกรรม
Patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze and
criticize literary works, conducting learning activities relating to literature reading
EEN0306

สัทศาสตรและสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Phonetics and Phonology for Teachers of English
ระบบเสียง หลักสัทศาสตรและสัทวิทยา หลักการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ ระบบ
สัทสัญลักษณและการถายทอดเสียง การจัดกิจกรรมการเรียนรูการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Sound system, phonetics and phonology, phonological rules, phonetic
symbols and pronunciation, conducting learning activities concerning English
pronunciation
EEN0307

ไวยากรณขั้นสูงสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Advanced Grammar for Teachers of English
ประเภทของประโยค วิ เ คราะห โ ครงสร างประโยค อนุ ป ระโยค และไวยากรณ
ภาษาอังกฤษขั้นสู ง การจั ด การเรี ย นรู ที่เ กี่ยวของกับ ไวยากรณขั้นสู งผ านสถานการณจํ าลองและ
กรณีศึกษา
Types of sentences, analyze sentence structures, clauses, and
advanced grammar, conducting learning activities in simulated situations and case
studies

EEN0308

การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Translation for Teachers of English
หลักการและขั้นตอนการแปล แปลขอความจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการแปล
Principles and translation procedures, practice translation and text
adaption from English to Thai and Thai to English, conducting learning activities in
translation
EEN0309

การเขียนเรียงความสําหรับครูภาษาอังกฤษ
Essay Writing for Teachers of English

3(2-2-5)
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โครงสราง รูปแบบ ลักษณะของกระบวนการเขียนเรียงความ การเขียนโครงราง
สําหรับเรียงความ การจัดลําดับความคิดในแตละอนุเฉท และระหวางอนุเฉทใหมีเหตุผลเชื่อมโยงกัน
เขียนเรียงความที่ประกอบดวยบทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุปตามโครงสรางทางภาษาและไวยากรณ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเขียนเรียงความ
Structures, types, patterns of essay writing process, writing a draft for
an essay, arranging ideas within each paragraph and between paragraphs logically,
write an essay including an introduction, bodies, and a summary according to
language structure and grammar, conducting learning activities concerning essay
writing
EEN0310

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Curriculum and English Learning Activities
หลั ก การและแนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับตาง ๆ วิเคราะหและออกแบบหลักสูตร จัดทําแผนจัดการ
เรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนในระดับตาง ๆ
General principles, concepts, and essential issues behind the Basic
Education Core Curriculum and English curriculum in different levels, analyze and
create curriculum, practice lesson planning for learners in different levels
EEN0311

การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Assessment
ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ แนวโนมในการวัดและ
ประเมิน ผล การหาคุณภาพเครื่ องมือ ความกาวหน าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒ นา
ทดลองใช และวิเคราะหเครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
Theories in language testing and assessment, new approaches to
language testing and assessment, test design and their validation, advances in
language testing technology, develop skills in designing, trialing and analyzing
assessment instruments in English learning context
EEN0312

วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Language Teaching
หลักการ ทฤษฎีการสอน กระบวนการสอนภาษาอังกฤษในทักษะการฟง การพูด
การอ า นและการเขี ย น การนํ า ทฤษฎี ที่ ไ ด ศึ ก ษามาสู ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ อภิ ป รายและแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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Principles, teaching theories, teaching process in listening, speaking,
reading, and writing skills, apply theories to practice, discuss and exchange opinions in
class for improving and developing English teaching
EEN0313

วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
World Cultures for Teachers of English
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของเจาของภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ สงเสริมและ
เผยแพรวัฒนธรรมผานการทําโครงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพและสรางเครือขายทาง
วิชาชีพของครูผูสอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม
Thai culture, native speakers’ cultures and the world cultures, enhance
and promote cultures through projects, exchange professional experiences and
establish English teacher professional networks based on the world change and the
cultural differences
EEN0314

ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
English for Language Proficiency Tests
เทคนิคการทําแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เชน TOEFL IELTS และ TOEIC
และฝกทําแบบทดสอบเพื่อใหมีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
Techniques needed for English proficiency tests, such as TOEFL, IELTS
and TOEIC, do a variety of relevant tests to prepare learners for level B2 in CEFR
1.10.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
EEN0401
การนําเสนอสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Presentation for Teachers of English
รู ป แบบ เทคนิ ค การนํ า เสนอ และนํ า เสนอผลงานเป น ภาษาอั ง กฤษในหั ว ข อ ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ เพื่อสงเสริมวิชาชีพ
Types, techniques of presentation, present works in various and
appropriate topics in English to foster the profession
EEN0402

การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Classroom Management
รู ป แบบการจั ด การชั้ น เรี ย นที่ ห ลากหลาย การจั ด กิ จ กรรมภาษาอั ง กฤษใน
สถานการณจําลองตางๆ
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Various classroom management strategies, conducting English activities
in simulated situations
EEN0403

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(2-2-5)
Learning Management for Thinking Skill Development through
Children’s Literature
องคประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก วิเคราะหและใช
วรรณกรรมสําหรับเด็กในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษควบคูกับทักษะการคิด
Elements and types of children’s literature, analyze and use
children’s literature in teaching English with thinking skills
EEN0404

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Material and Innovation Development
หลักการ เลือก ดัดแปลง ออกแบบ พัฒนา ใชและประเมินสื่อและนวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
Principles, select, adapt, design, develop, utilize, and evaluate learning
materials and innovations for a variety of English language learning
EEN0405

การจัดการเรียนรูเพื่อผูเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Learning Management for Learners of English
แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก และจัดคายภาษาอังกฤษ
Principles, theories and approaches of English language learning
management for the 21st-century learners, techniques for active learning
management and organizing English camps
EEN0406

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Seminar in English Language Teaching
แนวโนมและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพและ
บริบทของผูเรียน
Current trends and issues of English language teaching, exchange and
reflect on teaching experiences, conducting English learning management to meet
learners’ potentials and contexts
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EEN0407

การอานเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Academic Reading for English Teacher Profession Development
ทั ก ษะการอ า นเชิ ง วิ ช าการ อภิ ป รายประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ช าชี พ ครู
ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู เพื่อพัฒนา
องคกรวิชาชีพ
Academic reading skills, discuss about English teachers’ professional
and English language teaching management, exchange and transfer knowledge to
develop a professional community
EEN0408

การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Academic Writing for Teachers of English
รูปแบบ ลักษณะ และฝกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทางวิชาการ
การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
Formats and characteristics, and practice academic writing, academic
report writing, and English academic article writing
EEN0409

การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Research in English Language Teaching
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบคนขอมูล เรียบเรียง ดําเนินการ
วิ จั ย นํ า เสนอข อ มู ล และเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ได อ ย า งเป น ระบบและถู ก ต อ งตามรู ป แบบวิ จั ย
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
Research methodology in English language teaching, search for
information, organize, conduct research, prepare and publish research report
systematically and accurately based on research in English language teaching
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รหัสวิชา

1.11) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
1.11.1) วิชาเอกบังคับ
ชื่อคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ESC0301

เคมีสําหรับครู 1
3(2-2-5)
Chemistry for Teacher 1
สมบั ติ ของสาร โครงสร างอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ พัน ธะเคมี แกส ของแข็ง
ของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมี นําความรูทางเคมีไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ปฏิบัติการทดลองทางเคมีโดยใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามหลัก
ปฏิ บั ติ ส ากล ประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ด า นเคมี เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ใ นระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถิ่น
Substance, atomic structure, elements and periodic table, chemical
bond, gas, solid, liquid, stoichiometry and chemical equilibrium, apply knowledge of
chemistry to explain natural phenomena using empirical evidences, simple chemical
lab experiment using science laboratories which established the international
standards of good scientific practice, apply knowledge of chemistry to science
learning management for the basic education which appropriate with local conditions
and contexts
ESC0302

ชีววิทยาสําหรับครู 1
3(2-2-5)
Biology for Teacher 1
การศึกษาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต
เคมี พื้ น ฐานในสิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร า ง หน า ที่ ข องเซลล แ ละเนื้ อ เยื่ อ เมแทบอลิ ซึ ม การสื บ พั น ธุ
พันธุศาสตร นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ปฏิบัติการ
วิ ท ยาศาสตร เ กี่ ย วกั บ ชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐานตามหลั ก ปฏิ บั ติ ส ากล ประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ด า นชี ว วิ ท ยา
เพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ทองถิ่น
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Biological study, scientific methodology, properties and systems of
living organisms, basic chemistry in living organism, structure and function of cells
and tissues, metabolism, reproduction and genetics, apply knowledge of Biology to
explain natural phenomena using empirical evidences, a simple biological lab
experiment using science laboratories which established the international standards
of good scientific practice, apply knowledge of chemistry to science learning
management for the basic education which appropriate with local conditions and
contexts
ESC0303

ฟสิกสสําหรับครู 1
3(2-2-5)
Physics for Teacher 1
การวั ด เวกเตอร จลนศาสตร แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตั ม
ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโนมถวง กลศาสตรของไหล คลื่นกล เสียง
นํ าความรู ไปอธิ บ ายปรากฏการณทางธรรมชาติ โ ดยใช ห ลั กฐานเชิ งประจั กษ ใช ห อ ง ปฏิ บั ติ การ
วิ ท ยาศาสตร ต ามหลั ก ปฏิ บั ติ ส ากล การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ด า นฟ สิ ก ส เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถิ่น
Measurement, vector, kinetics, force and motion, work and energy,
momentum of a system of particles, strong object, mechanical properties of matter,
gravitation, fluid dynamics, mechanical wave and sound, bring the knowledge to
describe the natural phenomenon by using empirical evidence. Use the scientific
laboratory to follow the International practice, application of the physics knowledge
for physics learning management for the basic education which appropriate with
local conditions and contexts
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ESC0304

เคมีสําหรับครู 2
3(2-2-5)
Chemistry for Teacher 2
สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร เ คมี จลนพลศาสตร เ คมี สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออน
กรด - เบส เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคมีอินทรีย นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ปฏิบัติการทดลองทางเคมีโดยใชหอง ปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามหลัก
ปฏิบัติสากล การประยุกตใชความรูดานเคมีเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถิ่น
Solution, chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical
equilibrium, ion equilibrium, acid-base, electrochemistry, nuclear chemistry and
organic chemistry, apply knowledge of chemistry to explain natural phenomena using
empirical evidences, a simple chemical lab experiment using science laboratories
which establish the international standards of good scientific practice, application of
knowledge of chemistry to science learning management for the basic education
appropriate to local conditions and contexts
ESC0305

ชีววิทยาสําหรับครู 2
3(2-2-5)
Biology for Teacher 2
แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ
การเจริ ญเติ บโต โครงสร างและการทํางานของพืช และสัต ว พฤติ กรรม นิเ วศวิ ทยา นําความรู ไป
อธิ บ ายปรากฏการณทางธรรมชาติ โ ดยใช หลั กฐานเชิงประจั กษ ปฏิ บัติ การวิ ทยาศาสตร เ กี่ย วกับ
ชีว วิทยาพื้นฐานตามหลั กปฏิบั ติ สากล การประยุ กต ใช ความรู ดานชี ว วิทยาเพื่อการจั ดการเรีย นรู
วิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถิ่น
Concepts and mechanisms of evolution, taxonomy and biodiversity,
growth, structure and function of plants and animals, behavior and ecology, apply
knowledge of biology to explain natural phenomena using empirical evidences,
a simple biological lab experiment using science laboratories which establish the
international standards of good scientific practice, application of knowledge of
chemistry to science learning management for the basic education appropriate to
local conditions and contexts
ESC0306

ฟสิกสสําหรับครู 2
3(2-2-5)
Physics for Teacher 2
ความรอนและเทอรมอไดนามิกส แสงและทัศนศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก ฟสิกสยุค
ใหม นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ใชหองปฏิบัติการ
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วิ ท ยาศาสตร ต ามหลั ก ปฏิ บั ติ ส ากล การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ด า นฟ สิ ก ส เ พื่ อ การจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถิ่น
Heat and thermodynamics, light and optics, electricity and modern
physics magnet, bring the physics knowledge to describe the natural phenomenon
by using empirical evidence, use the scientific laboratory to follow the international
practice, application of the physics knowledge for physics learning management for
the basic education appropriate to local conditions and contexts
ESC0307

คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Mathematic for Science Teaching
ระบบจํานวน ความสัมพันธฟงกชัน เมทริกซ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย
ลําดับและอนุกรม ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอรเบื้องตน
อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องตน ปฏิบัติการคํานวณ แกปญหาโจทย การประยุกตใช
ความรู คณิตศาสตรเ พื่ออธิ บายปรากฏการณทางวิทยาศาสตร และบู รณาการสูการจั ดการเรี ยนรู
วิทยาศาสตร
Number systems, relational approach and function, matrix, geometry.
conic-section, sequence and series, limit of a function, vector and basic vector
analysis, derivative of function of one variable, and basic statistic, practice to
calculate to solve the questions, application of the mathematics knowledge to
describe science phenomenon and integrate to science learning management
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ESC0308

วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
Earth System Science
องคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิ ว โลก ธรณีพิบั ติ ภั ย ทรั พยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการนํ าไปใช ป ระโยชน สมดุ ล
พลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทร
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงภู มิอากาศโลกที่มีผ ลกระทบต อสิ่ งมีชีวิต และสิ่ งแวดล อม การพยากรณ
อากาศ อธิ บ ายปรากฏการณ ธ รรมชาติ ด ว ยหลั ก วิ ท ยาศาสตร นํ า ความรู สู ก ารจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร
Structure and relationships of the earth system, changing process of
internal and external structure of the earth, geological disaster, mineral resources,
geological map and utilization, earth's energy balance, circulation of air on the earth,
formation of clouds, circulation pattern of ocean currents, global climate change
processes that affect life and the environment, the weather forecast, explain natural
phenomena with science knowledge, apply knowledge of earth system science for
science learning management
ESC0309

สะตีมศึกษาสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
STEAM Education for Science Teacher
แนวคิ ด และหลั ก การของสะตี ม ศึ ก ษาเทคโนโลยี แ ละการใช เ ทคโนโลยี
เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนรูและการทํางานทักษะในศตวรรษที่ 21 การแกปญหาอยางมีระบบการใชความรูและ
ทักษะทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
งานอย า งมี ค วามคิ ด สร า งสรรค ก ารบู ร ณาการศิ ล ปะในการออกแบบสร า งสรรค แ ละการสร า ง
ความจับใจในการออกแบบกิจกรรมสรางสรรค ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เขียนแผน
การจัดการเรียนรู ทดลองจัดการเรียนรู และวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามแนวทางสะตีมศึกษา
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Concept and principle of STEAM education, technology and
technology for living in a rapidly changing society, the information and
communication technologies to learn and work, 21st-century skills, systematically
solving problems, apply knowledge and skills in science, technology, engineering and
mathematics to solve problems or develop creative work, integration of art in
creative design and emotional touch to design creative activities, practicing of
learning activities, writing a lesson plan, micro-teaching and measuring and evaluating
of learning with STEAM education
ESC0310

ดาราศาสตรและอวกาศ
3(2-2-5)
Astronomy and Space
ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยในแตละยุค ทรงกลมฟา เวลาดาราศาสตร
กลุมดาวและการสังเกตการณกลุมดาว ดาวฤกษ กาแล็กซี ดาวเคราะหและวัตถุขนาดเล็กในระบบ
สุริยะ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ
นําความรูอธิบายปรากฏการณธรรมชาติบนโลกและอวกาศดวยหลักวิทยาศาสตร สามารถสังเกต
ปรากฏการณ ท างธรรมชาติ โ ดยใช เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ
ทางดาราศาสตร การใช เ ครื่ องมื อและทั ศนู ปกรณ ทางดาราศาสตร เพื่ อสั งเกตปรากฏการณ ทาง
ดาราศาสตร บันทึกขอมูล สังเกตตามขอเท็จจริงไดอยางเปนระบบ การใชความรูดานดาราศาสตร
และอวกาศเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
Relationship between astronomy and human in each era,
astronomical spheres, astronomical time, constellations and observation, galaxies,
planets and small objects in the solar system, interaction within the solar system,
the origin and evolution of the universe, space technology, apply science knowledge
of astronomy to explain natural phenomena on earth and space, able to observe
natural phenomena using scientific instruments to explain astronomical phenomena,
record data, systematically observe the fact of space and apply knowledge of
astronomy to use in science learning management
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ESC0311

ไฟฟาและพลังงาน
3(2-2-5)
Electricity and Energy
หลั ก การเกิ ด กระแสไฟฟ า การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า พลั ง งานไฟฟ า ทรั พ ยากร
พลั งงาน พลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก ได แก พลั งงานแสงอาทิต ย พลั งงานความร อน
จากใตพิภพ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง พลังงานน้ํา พลังงานนิวเคลียร
พลั ง งานจากมหาสมุ ท ร พลั ง งานกั บ สิ่ ง แวดล อ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู
วิทยาศาสตร ดานไฟฟา พลั งงาน และพลั งงานทางเลื อก เพื่อการจั ดการสิ่ งแวดล อม และการจั ด
การเรียนรูวิทยาศาสตร
Principle of electricity generation, electricity production, electric
energy, renewable energy and alternative energy; energy resources, solar energy,
geothermal energy, wind energy, biomass energy, energy from fuel cell, hydropower,
nuclear power and ocean power, energy and environmental, conservation of energy,
apply knowledge of energy to use as, production and, and application of science
knowledge of electricity, energy, alternative energy to manage environment and to
manage science learning
ESC0312

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Science
แนวคิดและหลั กการของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม บรรยากาศ ระบบนิเวศนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษและผลกระทบ
ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน นวัตกรรมสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอม
เบื้องตน การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่นยืนตามศาสตรพระราชา ลงพื้นที่ศึกษาและเรียนรูบริบทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น การนําความรูสูการพัฒนาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในทองถิ่น
Concept and principle of environmental science, atmosphere, ecosystem and
biological diversity, population, natural resources and conservation, pollution and effects,
global warming and climate change, energy crisis, basic of green innovations for environment,
sustainable environmental development using the King’s philosophy, fieldwork studying and
learning a context of natural resources and environment of local community, apply knowledge
to develop and conserve of local environment and resources
ESC0313

วิทยาการคํานวณสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Computing Science for Science Teacher
แนวคิดเชิงคํานวณ แนวคิดเชิงนามธรรม การแกปญหาและขั้นตอนวิธี การออกแบบดวย
แนวคิดการเชิ งคํานวณในการแก ป ญหา การเขียนรหั สลํ าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย างง ายที่ มี การใช งานตั วแปร เงื่ อนไข และการวนซ้ํ า เพื่ อแกป ญหาทางคณิ ตศาสตร หรื อ
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วิทยาศาสตร ขอมูลและการประมวลผลขอมูล การแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพรผลงานที่มีการบูรณาการรวมกับวิชาอื่นและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
Algorithms, abstract thinking, problem solving and methodology, algorithms
design for solving problems, writing the pseudo code and flow chart, designing and writing
simple programs by used variables, conditions and loops to solve mathematic or scientific
problems, data and data processing, computer-assisted problem solving, safety in
information technology, information technology projects and presentation involved with
multidisciplinary subject and linked to real life
ESC0314

สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Science and Science Teaching Seminar
ขอบเขตของงานวิจัยทางดานการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรศึกษา ขอมูล
สารสนเทศและการสืบคนเพื่อการวิจัย รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง การนําเสนอและการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ ศึกษาคนควางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตรที่นาสนใจ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากวารสารและเอกสารทางวิ ทยาศาสตร การนําผลการศึกษามา
วิเคราะห และอภิปรายประเด็นสําคัญอยางมีเหตุผล การเขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร
และการสอนวิทยาศาสตร การนําเสนอผลการศึกษาคน ควาดวยวิธีการสัมมนาผานสื่อมัลติมิเ ดีย
โดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร
A scope of research in teaching science and science education, data
information and research information searching, writing references format, academic
presentation and publication, study interesting science and science teaching research in both
Thai and English from scientific journals and papers, analyzing the results of the study and
reasonably discussion of important issues, writing a science and science teaching seminar
report, presentation of the results of the study with seminar procedures through multimedia
using Thai and English, discussions and learning exchange for scientific communication
1.11.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ESC0401
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management for Elementary Education
หลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและเนื้ อ หา
วิทยาศาสตร เทคนิค และวิธีการการจัดการเรียนรูสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
จิตวิทยาการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทําหนวยการเรียนรูวางแผนและออกแบบ
กิจ กรรมการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ และสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
เขียนแผนการจัดการเรียนรู สรางสื่อการสอนและฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู
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ในสถานศึกษาใชกระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
อยางครูมืออาชีพ
Science curriculum and science content in elementary education,
teaching techniques, teaching methods, learning materials, measurement and
evaluation, psychology for elementary education, create a learning unit, plan and
design student-centered learning activities that are an consistent with the nature of
science learning, create lesson plans, create learning materials, micro-teaching,
practice teaching science in a school, use a lesson study process to enhance science
teaching performance to be as a professional teacher
ESC0402

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management for Secondary Education
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาวิทยาศาสตร
เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรูสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล จิตวิทยาการเรียนรูสําหรับ
มัธยมศึกษา จัดทําหนวยการเรียนรูวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูวิทยาศาสตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การสรางสื่อฝก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษาใชกระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางครูมืออาชีพ
Science curriculum and science content in secondary education,
teaching techniques, teaching methods, learning materials, measurement and
evaluation, psychology for secondary education, create a learning unit, plan and
design student-centered learning activities that are an consistent with the nature of
science learning, creating lesson plans, learning materials, micro-teaching, practice
teaching science in a school, using a lesson study process to enhance science
teaching performance to be as a professional teacher
ESC0403

โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Science Projects and Activities
หลักการและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน หลักการจัดคายวิทยาศาสตร การแสดงทางวิทยาศาสตร การทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร
การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตรการละเลน/
ของเลนหรือภูมิปญญาทองถิ่นทางวิทยาศาสตร การปฏิบัติและประเมิน เพื่อพัฒ นาทักษะการจั ด
โครงงานวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร
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Principles and importance of science projects, organization of science
activities in schools, principles of organization of science camps, science shows,
scientific field trips, scientific exhibition, teaching science technology, science clubs,
science games/toys or science local wisdom, practice and assess to develop science
activities and science project skills
ESC0404

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Research for Improving Science Learning Process
ความรูพื้นฐานของวิทยาศาสตรกับธรรมชาติและการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัย
ทางวิทยาศาสตรศึกษา การวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนวิทยาศาสตร การเขียนโครงรางวิจัยเชิงระบบ สถิติ
กับการวางแผนงานวิจัย เบื้องตน การวิเ คราะหขอมูล การเขีย นรายงานการวิจั ยและการเผยแพร
ผลงานวิจัย การฝกทําวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตรและเผยแพรผลงานวิจัย
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Basic knowledge of science in nature and learning of science, science
education research, science classroom action research, writing a systematic research
proposal, statistics and preliminary research planning, data analysis, writing research
reports, and research publication, practicing of science classroom research and
publication
ESC0405

การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน
3(2-2-5)
Science Experimental Lab in School
หลั กการเรี ย กชื่ ออุ ป กรณ/สารเคมีและวิ ธี การใช อย างถู กต องปลอดภั ย (MSDS)
สัญลักษณและระดับอันตรายของสารเคมี การจัดการสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู การเก็บและ
การกําจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมูและการจัดเก็บอุปกรณทางวิทยาศาสตร การจัดการหอง
ปฏิบัติ การวิทยาศาสตรในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล การจัดเตรียมหองปฏิบัติการและใชอุปกรณ
ทางวิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ จั ด กิ จ กรรมปฏิ บั ติ การวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั กเรี ย นผ า นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรตามสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
Principles of equipment/chemicals nomenclature and safety data
sheet (MSDS), symbols and levels of chemical hazards, chemical manipulation,
classification, collection, and disposal, classification of categories and storage of
scientific equipment, management of science laboratories in schools according to the
standard of international practices, preparation of laboratories and use scientific
equipment to organize science experimenting activities for students through scientific
process according to the science standard of primary and lower secondary education
ESC0406

ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Nature and Inquiry of Science
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร (NOS) การมอง
โลกแบบวิทยาศาสตร การสืบเสาะทางวิทยาศาสตรและกิจการทางวิทยาศาสตร การอธิบายทาง
วิทยาศาสตร วิธีการแสวงหาองคความรูทางวิทยาศาสตร การแสวงหาองคความรูทางวิทยาศาสตร
โดยใชกระบวนการสืบเสาะ ตระหนั กถึงธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร การอธิบายทางวิทยาศาสตร
การ นําความรูไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
Concepts, principles, and theories about the nature of science (NOS),
science world views, scientific inquiry and scientific activities, including scientific
explanations, acquisition of scientific knowledge, methodology to achieve scientific
knowledge, scientific inquiry process, explain and aware of the nature of science,
scientific explanation, bringing knowledge to design learning activities that focuses on
scientific inquiry process
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ESC0407

วิทยาศาสตรชีวภาพ
2(1-2-3)
Biological Science
หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารผานเซลล กระบวนการและความสําคัญ
ของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอ
สิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและความสัมพันธ
ระหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศไบโอม การถ า ยทอดพลั ง งานในสิ่ ง มี ชี วิ ต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรชีวภาพ
Basic unit of organism and cellular transport, processes and the
importance of genetic inheritance, genetic material, genetic mutations, biodiversity
and evolution of organism, ecological system and the relationship between living
things in an ecosystem, biome, energy transfers in organism, natural resources and
environment and biological science learning management
ESC0408

วิทยาศาสตรกายภาพ
2(1-2-3)
Physical Science
สมบัติของสสารองคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสร า งและแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว า งอนุ ภ าค การเปลี่ ย นแปลงสถานะของสสารสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมีแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงที่กระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
ของวัตถุพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน
พลั ง งานในชี วิ ต ประจํ า วั น ธรรมชาติ ข องคลื่ น ปรากฏการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เสี ย ง แสงและ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรกายภาพ
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Properties and composition of the matter, the relationship between
properties of matters and particle bonding structures, changing of states of the
matters, solution, chemical reactions, forces in everyday life, effects of force on
objects and motions, energy, energy changes and transfers, matter-energy interaction,
energy in daily life, nature of waves, phenomena of sound, light and electromagnetic
waves and physical science learning management
ESC0409

ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
3(1-4-4)
English for Science Teaching
คํา ศัพ ทเ ทคนิ ควิ ทยาศาสตร ท างด านเคมี ฟ สิ ก ส ชี ว วิ ทยา ธรณี วิ ท ยา โลกและ
ดาราศาสตร คําศัพทเทคนิ คดานการสอนวิ ทยาศาสตรและวิทยาศาสตรศึกษา หลักสู ตรการสอน
วิทยาศาสตรของนานาชาติ เนื้อหาสาระวิทยาศาสตรทางดานเคมี ฟสิกส ชีวิทยา ธรณีวิทยา โลกและ
ดาราศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ การออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรูวิทยาศาสตรที่ใชภ าษาอังกฤษ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการสอนโดยจําลองการจัดการเรียนรู ประกอบการใชคูมือ
หรือสื่อการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ
Science technical term for chemistry, physics, biology, geology, earth
and astronomy, technical term for teaching science and science education,
international science curriculum, the content of chemistry, physics, biology, geology,
earth and astronomy in English, designing science learning activities with using
English, writing lesson plan and micro-teaching practice along with using English
books and English teaching materials
ESC0410

สื่อและนวัตกรรมสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Instructional Media and Innovation for Science Teacher
การออกแบบทดลองเชิงบูรณาการเพื่อประกอบการสอนวิทยาศาสตร เทคนิคและ
วิธีการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรเบื้องตน ปฏิบัติการผลิตสื่ออุปกรณวิทยาศาสตรเพื่อการสอน การผลิต
สื่อเพื่อการทดลองและการสาธิต การผลิตสื่อ ICT การสืบคนสื่อ ICT เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู
วิ ทยาศาสตร การนํ า สื่ อ ภู มิ ป ญ ญาทอ งถิ่ น และในระดั บ อาเซี ย นสู ก ารจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
การเลือกและประเมินการสื่อการเรียนรู การนําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรไปใช
Integrated experimental design for teaching science, techniques and
practice in basic science, production of science media and equipment for teaching,
production of materials for experimental and demonstration, production of ICT
media, searching for ICT media for use in learning management, bringing the local
wisdom and ASEAN regional materials to science learning management, selection and
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evaluation of learning media, application of science materials
ESC0411

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อภูมิปญญาทองถิ่น
2(1-2-3)
Science and Technology for Local Wisdom
ความหมายและความสํ าคัญของภู มิป ญญาทองถิ่น ประเภทและการประยุ กต ใช
ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่น ของไทยและประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น นํ า ความรู ทางด า นวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี อธิบายสิ่งที่ปรากฏในภูมิปญญาและการใชภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน การศึกษานอกสถานที่
Meaning and importance of local wisdom, types and applications of
Thai local and ASEAN regional wisdom, bring knowledge in science and technology to
explain things that appear in wisdom and using local wisdom based on science and
technology for sustainable local development, field trip study
ESC0412

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
2(1-2-3)
School Botanical Garden
พระราชปรารภและพระราชดําริความเปนมาของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ฯ องคป ระกอบและแนวทางการดํ าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตรโ รงเรี ย น
การจัดปจจัยพื้นฐานในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สมาชิกและฐานขอมูล
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การเก็บและรักษาตัวอยางพรรณไม การทําปายชื่อพรรณไม การจัดทํา
ทะเบียนพรรณไม แนวทางการถายภาพและวาดภาพพรรณไมเพื่องานดานพฤกษศาสตร การติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การบูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สูการเรียนรูและการทําโครงงานวิทยาศาสตร
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The royal speech and initiative of the royal plant genetic conservation
project, composition and guidelines for the operation of the school botanical garden,
organization the basic facilitates in the school to be a learning center for nature and
environment, membership and database of the school botanical garden, collection
and preservation of specimens of plants, making a tree label, preparation of
registration of plants, guidelines for photography and drawing of plants for botanical
works, monitoring progress in the operation of the school botanical garden,
integration of school botanical garden to science learning and projects
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1.12) สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.12.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
EAR0301
องคประกอบศิลป
3(2-2-5)
Composition of Art
ความหมายและความสําคัญขององคประกอบศิลป การใชทัศนธาตุ จุด เสน สี รูปราง
รู ป ทรง ค าน้ํ าหนั ก พื้ น ผิ ว และพื้น ที่ว าง หลั ก การจั ด องคป ระกอบ สั ด ส ว น ความสมดุ ล จั ง หวะ
ความเดน เอกภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงาน จินตนาการและความคิดสรางสรรค
Meaning and importance of compositions, using visual elements point,
line, color, shape, figure, volume, texture and space, principle of compositions,
proportion, balance, rhythm, prominent, unity, skill and performance, art working
improvement, imagine and creative
EAR0302

วาดเสน 1
3(2-2-5)
Drawing 1
หลั ก วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารวาดเส น หุ น นิ่ ง การเขี ย นภาพทิ ว ทั ศ น ด ว ยหลั ก ทั ศ นี ย วิ ท ยา
เครื่องมือและสื่อวัสดุในการวาดเสนฝก การมองเห็น การสังเกต เปรียบเทียบ การถายทอดรูปแบบ
ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏทักษะการสอนการวาดเสนและปฏิบัติงานวาดเสน
Drawing methodology Still life, perspective landscape drawing,
equipment and media of drawing, observe practice, comparison, transfer facts,
teaching and drawing skill
EAR0303

วาดเสน 2
3(2-2-5)
Drawing 2
หลักการ ทฤษฎี และขั้นตอนการฝกปฏิบัติการวาดเสนภาพคน โครงสรางกายวิภาค
ของคนและสามารถสรางสรรคงานวาดเสนภาพคนดวยเทคนิคตาง ๆ
Principle theory and figure drawing methods, anatomy structure and
create various techniques human figure drawing
EAR0304

ประวัติศาสตรศิลป
3(2-2-5)
History of Art
ความรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ความเป น มาของศิ ล ปะตะวั น ตก และศิ ล ปะตะวั น ออก
ประวั ติศาสตร ศิล ปะไทยจากอดี ต ถึงป จ จุ บัน ที่จําเป นต อการสอนศิล ปศึกษา ทักษะการถายทอด
ความรูเชิงประวัติศาสตรศิลป
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Western art and eastern art background, Thai art history for art education
teaching, art history teaching skills
EAR0305

จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting
ความหมาย ประวั ติ ลักษณะ และคุณคาของงานจิ ตรกรรมทฤษฎีในงานจิต รกรรม
การประเมินคุณภาพผลงาน การใชเครื่องมือเทคนิคเฉพาะอยางเหมาะสม การฝกปฏิบัติงานจิตรกรรม
พื้นฐาน หลักการทฤษฎีสี คาน้ําหนักออนแก ทัศนมิติเชิงเสน ทัศนมิติเชิงบรรยากาศในงานจิตรกรรม
เพื่อการสอนศิลปศึกษา
Meaning history nature and value of painting, painting theory, painting
evaluate, using special painting equipment properly, basic painting practice, color
theory, drawing volume, linear perspective and atmospheric perspective for art
education teaching
EAR0306

ภาพพิมพ
3(1-4-4)
Printmaking
ความหมาย ประวั ติ ประเภทของภาพพิมพ ลั กษณะและคุณ คาของงานภาพพิม พ
ทฤษฎีภาพพิมพขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ การใชเครื่องมือเทคนิคเฉพาะใหเหมาะสมฝกทักษะ
การสรางสรรคภาพพิมพ เทคนิคการพิมพนูน การพิมพรองลึก เทคนิคแมพิมพราบ เทคนิคการพิมพ
ลายฉลุเพื่อการสอนศิลปศึกษา
Meaning, history, types, nature and value of printing, basic printing
theory, printing evaluate, using special printing equipment properly, basic skill
printing, relief printing, intaglio printing, planographic printing and stencil printing for
art education teaching
EAR0307

สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
3(2-2-5)
Aesthetics and Art Criticism
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา หลักการสุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณทฤษฎี
ความงามตามหลั ก สุ น ทรี ย ศาสตร หลั ก ปรั ช ญาทางศิ ล ปะ การสร า งประสบการณ ท างสุ น ทรี ย ะ
หลั ก การวิ จ ารณ ง านศิ ล ปะ การฝ ก ปฏิ บั ติ วิ เ คราะห วิ จ ารณ ผ ลงานศิ ล ปะ การปรั บ ประยุ ก ต ใ ช
เพื่อการจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลปในโรงเรียน
Meaning, importance, background, principle, Aesthetics and art criticism
regarding beauty theory, art philosophy, aesthetics experience develop, art criticism
principle, art analysis, art teaching management in school
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EAR0308

ประติมากรรม
3(1-4-4)
Sculpture
ความหมาย ประวั ติ ประเภทของประติ ม ากรรม ลั ก ษณะและคุ ณ ค า ของงาน
ประติมากรรมทฤษฎี ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพการใชเครื่องมือเทคนิคเฉพาะ
ใหเหมาะสมกับงานประติมากรรม การสรางสรรคประติมากรรมนูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว การทําพิมพและ
การหลอชิ้นงานเพื่อการสอนศิลปศึกษา
Meaning history nature and value of sculpture, basic sculpture theory,
sculpture evaluate, using special sculpture equipment properly, create bas-relief
sculpture, high relief sculpture and floating sculpture, mold and sculpt making for art
education teaching
EAR0309

ศิลปะไทย
3(2-2-5)
Thai Art
ประวัติศาสตรศิลปะไทย ลักษณะวิวัฒนาการของลวดลายไทยแบบตาง ๆ เทคนิค
และความคิดสรางสรรคศิลปะประจําชาติ รูปแบบและเนื้อหาของจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย
สถาปตยกรรมไทย งานวิจิตรศิลป งานประณีตศิลป งานศิลปะไทยแบบประเพณีและศิลปะไทยแบบ
รวมสมัย ฝกปฏิบัติสรางสรรคงานศิลปะไทย
Thai art history, nature and Thai art ornament evolution, technique and
creative concept, style and content of Thai painting, Thai sculpture, Thai architecture,
fine arts, craft arts, original Thai art, contemporary Thai art, create Thai art
EAR0310 ภูมิปญญาในงานศิลปกรรม
3(2-2-5)
Wisdom in Fine Arts
กระบวนการเกิ ด ภู มิ ป ญ ญา อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรม การสร า งสรรค ลั ก ษณะงาน
ศิลปกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษและเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะการวิเคราะห
กระบวนการเกิด ภูมิปญญาทองถิ่น อิทธิพลทางวัฒ นธรรมสั งเคราะห ลักษณะการสร างสรรคงาน
ศิลปกรรมในเชิงวิชาการ
Wisdom process, cultural influence, local wisdom art creativity,
conservation and appreciation local wisdom, wisdom process analysis skill, academic
art synthesis
EAR0311

การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1
3(2-2-5)
Visual Arts Learning Management 1
พั ฒ นาการด า นหลั ก สู ต รศิ ล ปศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาในระดั บ สากล หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกลุ ม สาระศิ ล ปะ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษารายวิ ช าทั ศ นศิ ล ป ร ะดั บ
ประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผูเรียนระดับประถมศึกษา
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รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาทัศนศิลประดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรู การใชเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู
การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละฝ กปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู วิ ช าทั ศ นศิ ล ป ใ นสถานการณ จ ริ ง
หรือสถานการณจําลอง
International level primary art education curriculum development, the
basic art education core curriculum, school curriculum, primary visual art, primary
learning psychology and art development psychology, teaching styles, teaching
methods and teaching techniques, guide line of primary visual art learning, media and
learning center development, technology learning, evaluate learning, learning
management plan and practice in managing visual arts learning in real situations or
simulated situations

EAR0312

การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2
3(2-2-5)
Visual Arts Learning Management 2
พั ฒ นาการด า นหลั ก สู ต รศิ ล ปศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในระดั บ สากล หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกลุ ม สาระศิ ล ปะหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา รายวิ ช าทั ศ นศิ ล ป ร ะดั บ
มัธ ยมศึกษา จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู และจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการทางศิ ล ปะของผู เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึกษา
รูปแบบการสอนวิธีสอนและเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาทัศนศิลประดับ
มัธยมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรู การใชเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู
การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละฝ กปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู วิ ช าทั ศ นศิ ล ป ใ นสถานการณ จ ริ ง
หรือสถานการณจําลอง
International level secondary art education Curriculum development,
the basic art education core curriculum, school curriculum, secondary visual art,
secondary learning psychology and art development psychology, teaching styles,
teaching methods and teaching techniques; guide line of secondary visual art
learning, media and learning center development, technology learning, evaluate
learning, learning management plan and practice in managing visual arts learning in
real situations or simulated situations
EAR0313

การวิจัยทางศิลปศึกษา
Arts Education Research

4(1-6-5)
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูศิลปะ ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา การเขียนรายงาน
การวิจัยทางศิลปศึกษาหรือการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธจากการสรางสรรคทางทัศนศิลปดวย
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง สร า งสรรค อ ย า งเป น ระบบ การนํ า เสนอเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ทางศิ ล ปศึ ก ษา
หรือผลงานสรางสรรคทางทัศนศิลปสูสาธารณะและประยุกตใชเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคทางทัศนศิลป
Art learning management development, art education research
methods, art education research report or creative visual art thesis based on research
methodology, publish art education research or art thesis presentation and apply for
learning development, innovations or visual art creative
\

1.12.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
EAR0401
ทัศนศิลปศึกษา
2(2-0-4)
Visual Arts Education
ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของศิ ล ปศึ ก ษาในประเทศไทย การพั ฒ นาของ
ศิลปศึกษาในประเทศไทยและในตางประเทศ บทบาทและความสําคัญของศิลปศึกษากับสังคมชุมชน
วั ฒ นธรรมและการพั ฒ นาผู เ รี ย นหลั ก การทางทั ศ นศิ ล ป แ ละการออกแบบรู ป แบบการถ า ยทอด
ทางจิ ตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สื่ อผสม การออกแบบและมัล ติ มีเดี ย การฝ กปฏิบั ติ และ
การวิจารณงานรวมกัน
Background and importance of art education in Thailand, evolution of
art education in Thailand and foreign country, roles and importance of art education
and society community culture and learner development, principles of visual art and
design, transformation of painting, sculpture, printing, mixed media, design and
multimedia, cooperation to criticism
EAR0402

ศิลปะบําบัด
2(1-2-3)
Art Therapy
แนวคิ ด วิ ธี ก าร กระบวนการใช ศิ ล ปะมาบํ า บั ด โดยใช สุ น ทรี ย ศาสตร จ ากการ
สรางสรรคทางทัศนศิลปแนวคิดทางหลักวิชาการศึกษาพิเศษเพื่อนํามาเปนพื้นฐานที่สอดคลองกับหลัก
วิชาศิลปะบําบัด ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติที่เหมาะสม
Art therapy concept, methodology, and process, the use of visual arts
creation aesthetics, academic concept in order to comply with art therapy basic
principles, appropriate study and practice
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EAR0403

หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
Theory of Design
หลั กการออกแบบ ส ว นประกอบของการออกแบบ ทักษะการสร างสรรคผ ลงาน
ประยุกตศิลปตามหลักการออกแบบสําหรับการสอนศิลปศึกษา
Principle and element of design, applied art creation skill following art
education teaching design principle
EAR0404
การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู
3(3-0-6)
Integration of Art Education and Learning Material
ทฤษฎี การจั ดการเรียนรูแบบบูรณาการทฤษฎี การสอนศิลปศึกษาแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ศิลปศึกษากับสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประยุกตจัดองคความรูและประสบการณเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและคนควา
Integrated learning theory, discipline-based art education, integrated art
education learning, integrated art education with the learning areas of Thai, Math,
Science, Social Studies, Religion, and Culture, Physical Education, Occupation and
Technology, Foreign languages, under the basic education core curriculum,
application of knowledge and information technology experience in learning and
research
EAR0405

ศิลปะมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Art
การบู ร ณาการองค ความรู โ ดยการมั ล ติ มีเ ดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ การใช ค อมพิว เตอร สื่ อ
ความหมาย ความคิดสรางสรรค ภาพศิลป ภาพเคลื่อนไหว ศิลปะภาพถาย วีดิทัศนเพื่อการสรางสรรค
ผลงานการผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนศิ ล ปศึ ก ษาเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นชั้ น เรี ย นตามช ว งวั ย
การฝกทักษะสรางสรรคผลงานทัศนศิลปหรือนวัตกรรมโดยใชสื่อสมัยใหม
Knowledge integration by multimedia interaction, meaningful
communication by technology, creative, art work, photo art, video for create, art
education innovation for student, new media or innovation skills
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EAR0406

ปฏิบัติการทัศนศิลป 1
3(2-2-5)
Visual Arts Practice 1
กระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคนิคเฉพาะ การพัฒนากระบวนการเรียนรู
จากการปฏิบัติงานศิลปะ กระบวนการคิดการสรางสรรคงานทัศนศิลปจากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการ
ที่กําหนดให ฝกทักษะความชํานาญดวยเทคนิคเฉพาะดาน
Specific techniques of visual art process, art working skill learning
management process development, think process, visual art creative by concept and
techniques, practice specific techniques skills
EAR0407

ปฏิบัติการทัศนศิลป 2
3(2-2-5)
Visual Arts Practice 2
การวิ เคราะห สั งเคราะห กระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิล ป ดว ยเทคนิ คเฉพาะ
กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานศิลปะในโครงการสวนบุคคล กระบวนการคิด แนวทางการคนหา
ลักษณะการสรางงานทัศนศิลปจากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการเฉพาะตน
Analysis and synthesis of art creation process with specific techniques,
learning process by individual art project, thinking process, concept and techniques
individual art project research guide line
EAR0408

การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา
3(2-2-5)
Seminars in Art Education
หลักการจัดสัมมนา กระบวนการดําเนินงานสัมมนา การนําเสนอผลการจัดการเรียนรู
ศิลปศึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา สัมมนา
ป ญ หาในการเรี ย นการสอนศิล ปศึ กษา วิ เ คราะห ป ญ หาและแนวทางแก ไขป ญ หาเพื่ อพั ฒ นาการ
สรางสรรคผ ลงานทัศนศิล ป การจั ดนิ ทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิล ปและผลงานเชิ งวิ ชาการ
ทางศิลปศึกษา
Seminar principles, seminar working process, art education learning
outcome presentation, classroom research presentation, media and art education
innovation, art education problem seminar, problems analysis and solutions in
creating visual art
EAR0409

จิตรกรรมไทยรวมสมัย
3(2-2-5)
Thai Contemporary Painting
รูปแบบของการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของเทคนิค การปฏิ บัติตามขั้นตอน
ของจิตรกรรมไทยรวมสมัยเพื่อประยุกตใหสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมไทยในทองถิ่น
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Patterns of expressions and proper techniques, practice following Thai
contemporary painting regarding local Thai traditions and cultures
EAR0410

ประติมากรรมสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Sculpture
แนวคิ ด และหลั ก การสร า งสรรค ผ ลงานประติ ม ากรรมตามแบบอย า งของงาน
ประติมากรรมรวมสมัยของไทยรวมสมัย
Concepts and principles of sculpture creation based on contemporary
Thai sculptures
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1.13) สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.13.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ESO0301
ศาสนศึกษา
2(1-2-3)
Religious Studies
ความหมายของปรัชญาศาสนา องคประกอบของศาสนาและความเชื่อ ประเภทของ
ศาสนา ประวัติศาสนา หลักคําสอน ศาสนพิธี สาวกสําคัญ ประวัติความเปนมาของศาสนาสําคัญ
ของโลก การเปรียบเทียบศาสนาสากล และปญหาในปจจุบัน
Meaning of religious philosophy, elements of religion and beliefs,
types of religions, history of religions, doctrines, discipleship, importance comparison
of universal religion, and current problems
ESO0302

ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local History
ความหมาย ความสํ า คั ญ และบทบาทของประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น วิ ธี ก ารศึ ก ษา
การรวบรวมและวิ เ คราะห ขอมูล ในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม
ของทองถิ่น โดยใชทองถิ่นตางๆ เปนกรณีศึกษา
Meaning, importance, and role of local history, methods of study, data
collection and analysis in politics, government, economy, society and cultures of
local, and case study
ESO0303

ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
Thai History
พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในแตละสมัยผานวิธีการทางประวัติศาสตร
Development of Thai history from prehistoric times until now, political
economic and social change in each period through historical methods
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ESO0304

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน
การเข า มาของชาติ ต ะวั น ตก ปฏิ กิ ริ ย าของชาวพื้ น เมื อ งต อ การยึ ด ครองของประเทศตะวั น ตก
ขบวนการชาตินิยม ตลอดจนการตอสูเพื่อเอกราช และปญหาสําคัญภายหลังจากการไดรับเอกราช
Ancient Kingdom in Southeast Asia, influence of Indian and Chinese
civilization, coming of the Western nations, reaction of the natives towards the
occupation of the Western nations, nationalism movement as well as struggle for
independence, and major problems after independence
ESO0305

ภูมิศาสตรกายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
สั ณ ฐานของโลกและปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโลก
กับดวงอาทิตย และดวงจันทร ลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค
บรรยากาศ ชีวภาคและการฝกปฏิบัติการภาคสนาม
Earth's morphology and phenomena arising from the relationship
between the earth and the sun and the moon, physical characteristics and changes
in geology, hydrological, atmospheric, biosphere and field operations
ESO0306

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
3(3-0-6)
Geographic and Geo-informatics Tools
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
การแปลความหมายการสืบคนและประยุกตใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
Basic knowledge about maps, geo - informatics technology, and
geographic tools, interpretation, search and application of geographic tools
ESO0307

ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Thai Geography
ลั กษณะภู มิศ าสตร ข องประเทศไทยลั กษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิ จ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกระจายเชิงพื้นที่และความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ
Thai geography physical characteristics, population, economy, society,
natural resources and environment, spatial distribution and the relationship between
various factors
ESO0308

ภูมิศาสตรภูมิภาค
Regional Geography

3(3-0-6)
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สภาพทางภูมิศาสตรบริเวณภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคของโลก
Geography of various regions of the world, terrain, climate, population,
natural resources, geographic factors affecting economic, social, political and cultural
development in each region of the world
ESO0309

สิ่งแวดลอมและประชากรศึกษา
3(3-0-6)
Environmental and Population Education
แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ สิ่ งแวดล อมและประชากร ประเภทของสิ่ ง แวดล อ ม
การกําเนิดและการจัดการภัยพิบัติ โครงสรางประชากร องคประกอบและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับประชากร และการพัฒนาอยางยั่งยืน
Concepts and theories about environment and population, type of
environment, disaster and disaster management, population structure, elements and
trends of population change, relationship between environment and population, and
sustainable development
ESO0310

จริยธรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Ethics
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ย วกับ จริ ย ธรรมและจริ ย ธรรมสิ่ งแวดล อม ป ญหาการขาด
จริยธรรมและจริ ยธรรมสิ่งแวดล อม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม การสรางจริย ธรรมสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวม การปองกัน การแกไข และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่น
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Concepts and theories about ethics and environmental ethics,
problems of lack of ethics and environmental ethics, environmental change, creating
environmental ethics, participation, prevention, improvement and development of
environmental quality with the participation of local communities
ESO0311

รัฐศาสตรและกฎหมายไทย
2(1-2-3)
Political Science and Thai Laws
ความหมาย ขอบเขตของรัฐศาสตร การปกครอง การเมืองของสังคมไทยตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน ความสัมพันธของรัฐกับสังคมไทย พรรคการเมืองและบทบาทของรัฐบาล เหตุการณสําคัญ
ทางการเมื อ งของไทย ความสํ า คัญ ของกฎหมายไทย การออกและการบั ง คั บ ใช กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรมของไทย
Meaning, scope of political science, political administration of Thai
society from the past to the present, state relations and Thai society, political parties
and government roles, Thai political milestones, importance of Thai laws, issuing and
enforcing laws, and Thai justice system
ESO0312

หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Sociology Principles
ความหมาย ขอบข า ย นั ก คิ ด ทางสั ง คมวิ ท ยา แนวคิ ด และทฤษฎี สั ง คมวิ ท ยา
หลั ก การสํ า คั ญ กลุ ม ทางสั ง คม โครงสร า งทางสั ง คม การจั ด ระเบี ย บสั ง คม สถาบั น ทางสั ง คม
การขัดเกลาทางสังคม การมีปฏิสัมพันธทางสังคม ชวงชั้นทางสังคม ความเชื่อ กระบวนการทางสังคม
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม และปญหาทางสังคม
Meaning, scope of sociologists, sociological concepts and theories,
important elements, principles, social groups, social structure, social organization,
social institutions, socialization, social interaction, social classes, beliefs, social
process, social deviation behaviors, and social problems

ESO0313

พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Social and Cultural Dynamics in the Digital Age
แนวคิ ด ทฤษฎี สถานการณ ทิ ศ ทาง สาเหตุ ป จ จั ย ผลกระทบ การรั บ มื อและ
การสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย อาเซียนและโลกในอดีต ปจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งความเปนพลเมืองในยุคดิจิทัล
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Concepts, theories, situations, directions, causes, factors, impacts,
coping and creating social and cultural changes in Thailand, ASEAN and the world in
the past, present and future Including citizenship in the digital age
ESO0314

เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Economics for Sustainable Development
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของเศรษฐศาสตร ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรม
ของผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ ระบบสหกรณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก
Meaning, importance, history of economics, production theory,
consumer behaviors, marketing, price theory, national income, finance and banking,
finance, international trade, cooperative system, philosophy of sufficiency economy,
and economic changes in Thai economy and the world
1.13.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ESO0401

ทองถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Study
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประวั ติ ค วามเป น มาของท อ งถิ่ น ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะหความคิดความเชื่อของทองถิ่น วิเคราะห อิทธิพลของ
อารยธรรมตาง ๆ และภูมิปญญาทองถิ่นประยุกตใชกระบวนการศึกษาสังคม
Meaning, importance and history of local, custom, tradition and
cultural heritage, analyze local believes, analyze civilizations influence and local
wisdom via sociology procedure
ESO0402

ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
English for Social Studies Teacher
คําศัพทภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท และนิยามศัพทเกี่ยวกับสังคมศึกษา การอาน
ขาวสาร เอกสาร ตํารา และบทความภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา เทคนิคการแปลและการสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษ การสื บ ค น ข อ มู ล ทางวิ ช าการจากแหล ง เรี ย นรู ด ว ยการใช ค วามรู ภ าษาอั ง กฤษ
เปนเครื่องมือ
English vocabularies, glossary, and definitions of social studies terms,
reading news, documents, texts, and articles in English in social studies, translation
techniques and English communication, searching for academic information from
learning sources by using knowledge of English as a tool
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ESO0403

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
World Civilization
พั ฒ นาการของอารยธรรมในภู มิ ภ าคต า ง ๆของโลกตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก อิทธิพลของอารยธรรมตอสังคมโลก และสังคมโลกสมัยใหม
Development of civilizations in different regions of the world from
the past to the present, changes in the global society, influence of civilization on
world society and modern world society
ESO0404

วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Educational Science in Social Study Teaching
ทฤษฎี รู ป แบบการสอน วิ ธี ก ารสอน ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนสั ง คมศึ ก ษา
วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รสั ง คมศึ ก ษา ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู
สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผล ฝกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
Theories about social study teaching procedure, teaching techniques
and teaching skills, analyze the curriculum, design learning management, lesson plan
creation, media creation, evaluation and measurement, teaching practice
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ESO0405

การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Social Study Curriculum Development
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร สั ง ค ม ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ
นอกระบบและตามอัธยาศัย อธิบายวิวัฒนาการทางดานหลักสูตรสังคมศึกษา ในระดับชาติและสากล
วิเคราะหกระบวนการจัดทําหลักสู ตรสังคมศึกษา การนํ าหลักสู ตรไปใช การประเมินผลหลักสูต ร
ภาวะผูนําหลักสูตรสังคมศึกษาฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา
Basic ideas about social study curriculum development in context of
formal, non-formal and informal education, explain evolution of social study
curriculum both in Thailand and global, analyze the curriculum development
procedure, applying the curriculum, curriculum evaluation and leadership in
curriculum development, practice in curriculum development according to the core
curriculum
ESO0406

สัมมนาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Social Studies Seminar
หลั ก การ รู ป แบบ วิ ธี ก าร ประเด็ น ในการจั ด สั ม มนา แนวทางการบู ร ณาการ
ขามศาสตรสูการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา
Principles, forms, methods, issues in the seminar, cross-science
approach to social studies
ESO0407

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Action research for social studies
กระบวนทั ศ น ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมศึ ก ษา การออกแบบการวิ จั ย
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎี การกําหนดกรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลจากเอกสาร ภาคสนาม และการนําเสนอขอมูล
Paradigm in action research for social studies, research design, review
of concepts and theories, conceptual framework, data collection, analysis and
synthesis of data from field, documents and data presentation
ESO0408

สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(2-2-5)
Environmental education for sustainable development
แนวคิด ความหมาย ความเปนมา หลักการ เปาหมาย กระบวนการทางสิ่งแวดลอม
ศึกษา ปญหาสิ่งแวดลอมในระดับจุลภาคและมหภาค แนวคิด ความเปนมา หลักการและบทบาท
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ของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
และแนวทางการจัดกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
Concepts, meaning, background, principles, goals, environmental
education processes, environmental issues at the micro and macro levels, concepts,
background, principles and roles of sustainable development, relationship between
environmental education and sustainable development, and guidelines for
organizing environmental education processes for sustainable development
ESO0409

ประวัติศาสตรเอเชียใต
3(3-0-6)
History of South Asia
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียใต
ประเทศอิ น เดี ย ภายใต การปกครองของอั ง กฤษ ขบวนการชาติ นิ ย ม ป ญ หาการแบ ง กลุ ม ชน
การเรียกรองเอกราช กําเนิดของปากีสถานและบังกลาเทศ ปญหาและอุปสรรคของประเทศตาง ๆ
ภายหลังเอกราช รวมถึงความสําคัญของประเทศในเอเชียใตในปจจุบัน
Political, economic, social and cultural aspects of the countries in
South Asia. India under British rule nationalism The issue divided nation The claims
of independence Origin of Pakistan and Bangladesh Barriers of different countries
after independence The importance of South Asian countries today
ESO0410

ประวัติศาสตรยุโรป
3(3-0-6)
History of Europe
สภาพการณ ด านสั ง คมและการเมื องของยุ โ รปตั้ ง แต ยุ ค แรกเริ่ มประวั ติ ศ าสตร
ยุคกรีก ยุคอาณาจักรโรมัน ยุคกลาง ยุคเรเนซองส การคาและแสวงหาอาณานิคม ยุคการปฏิวัติ
อุต สาหกรรม การสร างรั ฐ ชาติ ส มัย ใหม ยุ คจั ก รวรรดิ นิ ย มและอาณานิ คม สงครามโลกครั้ งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 2
Social and political conditions of European history since the early
Middle Ages, Greek, Roman, Renaissance, trade and colonization. The industrial
revolution Creating a modern nation-state Imperialism and colonialism World War 1,
World War 2.
3) วิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆที่ไมอยูในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน
โดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาคณิตศาสตร และไมเปนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

