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หลกัสูตรปรับปรุง 
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..................................... 
1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย  :  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of  Education Program 

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต มี   9   วชิาเอก ดงัน้ี 
1.1 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั 

          Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 
1.2  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกการศึกษาพิเศษ 

Bachelor  of  Education  in Special  Education 
1.3  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกพลศึกษา 

Bachelor  of  Education  Program  in  Physical   Education 
1.4  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

Bachelor  of  Education   in  Computer Education 
1.5  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกภาษาองักฤษ 

Bachelor  of  Education  Program  in English 
1.6  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกสังคมศึกษา 

Bachelor  of  Education  Program  in Social Studies 
1.7  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกดนตรีศึกษา 

Bachelor  of  Education    in  Music  Education 
1.8  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกคณิตศาสตร์ 

Bachelor  of  Education  Program  in Mathematics 
1.9  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

Bachelor  of  Education  Program  in  General Science 
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 2. ช่ือปริญญา 
 2.1  ช่ือเตม็    : ครุศาสตรบณัฑิต (การศึกษาปฐมวยั) 
  ช่ือยอ่ : ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั) 
                          B.Ed. (Early Childhood Education ) 
 2.2  ช่ือเตม็ :    ครุศาสตรบณัฑิต (การศึกษาพิเศษ) 
  ช่ือยอ่ :     ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 
    :      B.Ed. (Special  Education) 
         2.3 ช่ือเตม็ : ครุศาสตรบณัฑิต (พลศึกษา) 
  ช่ือยอ่ :   ค.บ. (พลศึกษา) 
    :   B.Ed. (Physical Education) 
 2.4  ช่ือเตม็ :   ครุศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
           ช่ือยอ่ :   ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
     B.Ed. (Computer Education) 
 2.5  ช่ือเตม็ :  ครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 
          ช่ือยอ่ : ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
     B.Ed. (English) 
 2.6 ช่ือเตม็ :  ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
   ช่ือยอ่ : ค.บ. (สังคมศึกษา) 
      B.Ed. (Social Studies) 
 2.7  ช่ือเตม็ :      ครุศาสตรบณัฑิต (ดนตรีศึกษา) 
     ช่ือยอ่ :     ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
    :     B.Ed. (Music  Education) 
 2.8   ช่ือเตม็  :      ครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  
      ช่ือยอ่ :      ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
                            B.Ed. (Mathematics)         
          2.9  ช่ือเตม็ :      ครุศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) 
     ช่ือยอ่ : ค.บ. (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) 
    :      B.Ed. (General  Science) 
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 3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตเป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคน  พฒันางาน   และพฒันาระบบ
การท างาน โดยยึดหลกัความเสมอภาค  ความถูกตอ้ง  ความชอบธรรม  มุ่งผลิตครูท่ีมีความรู้ความสามารถมี
คุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545  และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสภาวชิาวชิาชีพครูก าหนด 

4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  มีวตัถุประสงคท์ัว่ไป

ในการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
1. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผูเ้รียน 
3. มีจิตส านึกในการพฒันาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะประกอบวชิาชีพครู มีความประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
5. มีความรู้ความสามารถทกัษะในการประกอบวชิาชีพครู ตามมาตรฐานวชิาชีพครู  และสามารถ

วเิคราะห์ปัญหา วางแผน แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และสามารถน า

ความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งดี และสามารถใชส่ื้อ

เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีมีความทนัสมยัได ้
8. สามารถผลิตส่ือ วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

วตัถุประสงค์เฉพาะ 
4.2.1  วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั มีวตัถุประสงค์เฉพาะดังนี ้

1)  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้  ความเขา้ใจในทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดู
และส่งเสริมพฒันาการเด็กแรกเกิด  ถึง  5  ปี 

2)  เพื่อใหบ้ณัฑิต  มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระจิตวทิยาพฒันาการเด็กปฐมวยั 
3)  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้  ความเขา้ใจ  ในเน้ือหาสาระหลกัสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั 
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 4)  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้  และทกัษะความสามารถในการจดักิจกรรมการสอนส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยัใหเ้ติบโตเตม็ตามศกัยภาพทั้ง  4  ดา้น  คือ  ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์ – จิตใจ  ดา้นสังคม  และดา้น
สติปัญญา 

5)  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้  ความเขา้ใจดา้นการวจิยั  สามารถท าวจิยัแกปั้ญหาเด็กปฐมวยั  และ
พฒันางานตนเองได ้

6)  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความตระหนกัรักในวชิาชีพครูปฐมวยั 
7)  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณลกัษณะและบุคลิกภาพท่ีดีต่อการเป็นครูปฐมวยั 
8)  เพือ่ใหบ้ณัฑิตมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  เช่ือมัน่และแกปั้ญหาไดดี้ 
9)  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีทกัษะความสามารถในการผลิตส่ือของเล่นเด็กปฐมวยั 

 4.2.2  วชิาเอกการศึกษาพเิศษ  มีวตัถุประสงค์ดังนี้ 
1)   เพื่อใหบ้ณัฑิตมีลกัษณะ คุณธรรมและศรัทธาในความเป็นครูการศึกษาพิเศษ  
2)   เพือ่ใหบ้ณัฑิตสามารถประมวลความรู้ น าทกัษะและเทคโนโลยสีมยัใหม่ไปใชจ้ดั 

ประสบการณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในสภาพโรงเรียนพิเศษ และเรียนรวมไดจ้ริง  
3) เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถศึกษาลกัษณะ ปัญหาและสภาพแวดลอ้มของเด็กท่ีมีความตอ้งการ 

พิเศษ แนะแนว แกปั้ญหา ตลอดจนปรึกษาและร่วมมือกบัผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ  

4) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้พฒันาตนเอง และพฒันางานการศึกษาพิเศษ 
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติความเป็นครู  

5)   เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถน าความรู้ไปพฒันางานการศึกษาพิเศษในชุมชน   

 4.2.3  วชิาเอกพลศึกษา   มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี ้
1) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ ความสามารถทางวชิาการและทกัษะกิจกรรมพลศึกษา  การสอน  

การฝึกกีฬาและการตดัสิน สามารถน าไปถ่ายทอดในโรงเรียน และการใหบ้ริการแก่ชุมชนได ้
2) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการทางพลศึกษา สามารถจดัและบริหาร

โครงการพลศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
3) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีจิตส านึกของความเป็นครูพลศึกษา  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี

แก่นกัเรียน 

       4.2.4  วชิาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา   มีวตัถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพือ่ใหบ้ณัฑิตมีความรู้ ความสามารถ  ในการสอนคอมพิวเตอร์ในระดบัประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา หรือระดบัท่ีสูงกวา่ได ้
2) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์   สามรถน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้น 

การเรียนการสอนและบริหารการศึกษาได ้
3) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบติังานในหน่วยงาน 
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 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ได ้
4) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีพื้นฐานในการศึกษาในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีต่อไป 
5)   เพื่อใหบ้ณัฑิตมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ต่อวชิาชีพ 

 4.2.5  วชิาเอกภาษาองักฤษ  มีวตัถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาภาษาองักฤษและการศึกษาวชิาชีพครู สามารถ

ออกไปประกอบอาชีพเป็นผูส้อนวชิาภาษาองักฤษในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้
2) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษและมีประสบการณ์ดา้นเทคนิค

วธีิสอน การใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีสามารถประยกุตห์ลกัการภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติัเพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการสอน 

3) เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถอ่านและฟังข่าวสารภาษาองักฤษท่ีปรากฏทางส่ือมวลชน และมีความ
เขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษา เพิ่มพนูความรู้และความเพลิดเพลินดว้ยตนเอง 

4) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ รวมทั้งการศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาตนเองและ
วชิาชีพใหก้า้วหนา้ 

5) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีความรัก ความศรัทธา ความ
ภูมิใจและความรับผดิชอบในอาชีพ 

 4.2.6  วชิาเอกสังคมศึกษา   มีวตัถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมตาม

หลกัสูตรการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
2) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีทกัษะการวิเคราะห์ วจิารณ์เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นประเด็นทางสังคม ไดอ้ยา่ง

มีวจิารณญาณบนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล และคุณธรรม 
3) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ดา้นศิลปะ วฒันธรรมประเพณี ศาสนา 

ประวติัศาสตร์  ภูมิศาสตร์ สังคมวทิยา ประชากรศึกษา การเมืองการปกครอง กฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีควรรู้ 
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ปรัชญาจริยศาสตร์  ตรรกวทิยาทัว่ไปและศาสนพิธีทั้งในระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัสังคม
โลก  สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างองคค์วามรู้เพื่อพฒันาวชิาชีพและพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 

4) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  วฒันธรรม ประเพณี มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะสืบสานและอนุรักษใ์หย้ ัง่ยนืตลอดไป 

5) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความสนใจและตระหนกัต่อปรากฏการณ์ทางสังคม และเขา้ไปมีส่วนร่วมได้
อยา่งเหมาะสม อนัก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระบบทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ เพื่อธ ารงรักษาไวใ้หส้ถาบนั
หลกัของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 4.2.7  วชิาเอกดนตรีศึกษา  มีวตัถุประสงค์ดังนี้ 

1)   เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความสามารถทางดา้นดนตรีและถ่ายทอดความรู้อยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
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 2)   เพื่อใหบ้ณัฑิตมีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ และทศันคติท่ีดีในวชิาชีพครู  ตลอดจน
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

3)   เพื่อใหบ้ณัฑิตรู้คุณค่า  และส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีงามในทอ้งถ่ินของไทย 
4)   เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั

วฒันธรรม ทางสังคม 
5)   เพื่อให้บณัฑิตมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ประกอบ

อาชีพเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดบัสูงข้ึนต่อไป 
4.2.8  วชิาเอกคณติศาสตร์  มีวตัถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการสอนวชิาคณิตศาสตร์ในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร มีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  สังคม และส านึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพครู 

3) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความสามารถบูรณาการความรู้ และน าไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 

4) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีโลกทศัน์ท่ีกวา้ง กา้วทนัเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ ๆ และยอมรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

4.2.9   วชิาเอกวทิยาศาสตร์  มีวตัถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้วชิาเฉพาะดา้นตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
2) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีทกัษะกระบวนการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์  และสามารถใชท้กัษะกระบวน

ทางวทิยาศาสตร์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการปฏิบติัการคน้ควา้และวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์และการเรียนการ

สอนวทิยาศาสตร์ 
4) เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถใชร้ะบบสารสนเทศและภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและใฝ่หา

ความรู้ใหท้นักบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรมและศรัทธาต่อวชิาชีพครู 
6) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและใชก้ารวจิยัเพื่อแกปั้ญหาของทอ้งถ่ินอยา่ง

เหมาะสม 
7) เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้  การวดัผล

และประเมินผลการเรียนรู้ 
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 5.   ก าหนดการเปิดสอน 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2549 

6.   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
6.1   ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

      6.2   มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ  ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครู

การศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัปริญญาตรี  

7.   การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
7.1  การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

7.2  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกส านักงานคณะกรรมการ หรือตามท่ีก าหนดในคู่มือการบริหาร

โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัปริญญาตรี 

8. ระบบการศึกษา 
ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค  (Semester)  ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 

ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ หากมีการจดัการศึกษาในภาค  ฤดูร้อน (Summer 
Session) จะตอ้งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ 

การคิดหน่วยกติ 
รายวชิาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่า

เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 

1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั 

1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ 

ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

9.   ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

10.   การลงทะเบียนเรียน 
การลงทะเบียนเรียนรายวชิาในภาคการศึกษาปกตินกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต       

แต่จะตอ้งไม่เกิน  22  หน่วยกิต  ส่วนในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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     11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 11.1 การวดัผลการศึกษา 
  1)  การวดัผลการเรียนในแต่ละรายวชิาตามหลกัสูตรของแต่ละรายวชิาแบ่งเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 
 

1.1)  ระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดบั ดงัน้ี 
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A  ดีเยีย่ม 4.0 
B+  ดีมาก 3.5 
B  ดี 3.0 
C+  ดีพอใช ้ 2.5 
C  พอใช ้ 2.0 
D+  อ่อน 1.5 
D  อ่อนมาก 1.0 
E  ตก 0.0 

 
1.2 ) ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ก าหนดสัญลกัษณ์ตามการประเมินดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ ความหมายของผลการเรียน 
 PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเยีย่ม 
 P (Pass)  ผา่น 
 F (Fail)  ไม่ผา่น 
 Au (Audit)  การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง 
 W (Withdraw)  ถอนรายวชิา 
 I (Incomplete)  การประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ 

   
 2)   นักศึกษาจะต้องได้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+ , C, D+, D, PD หรือ P จึงจะถือว่าสอบได้  ส าหรับ
รายวิชาบงัคบั ถา้ไดส้ัญลกัษณ์ E หรือ F  จะลงทะเบียนเรียนใหม่จนกวา่จะสอบได ้ กรณีเป็นรายวิชาเลือกถา้ได้
สัญลกัษณ์ E หรือ F สามารถเปล่ียนไปเลือกรายวชิาอ่ืนได ้แลว้ให้เปล่ียนผลการเรียนเป็น W  ส่วนการประเมิน
รายวิชาการปฏิบติัวิชาชีพครูระหวา่งเรียน  และรายวิชาการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  ถา้ไดร้ะดบัคะแนน
ต ่ากวา่ C ถือวา่สอบตก  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่  ถา้ไดก้ารประเมินต ่ากวา่ C เป็นคร้ังท่ีสอง ถือวา่
หมดสภาพการเป็นนกัศึกษา 
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  11.2 การส าเร็จการศึกษา 
   ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   1.  สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร  และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
   2. ผา่นการประเมินพฒันาการดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
   3. มีความประพฤติดี   
   4. ในกรณีท่ีใชวุ้ฒิการศึกษาต ่ากวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าเขา้มาศึกษา  ตอ้งมีเวลาในการศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา  ส่วนในกรณีท่ีใช้วุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าหรือสูงกว่าเขา้มาศึกษา  ตอ้งมีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเตม็เวลาและไม่เกิน  15  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
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 12.  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร/ อาจารย์ผู้สอน 
 12.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

 วชิาเอกการศึกษา
ปฐมวยั 

   

1. ผศ.สุณี  บุญพิทกัษ ์
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

มศว.ประสานมิตร งานวจัิย 
1.  ความสามารถและปัญหา
ในการจดักิจกรรมในวงกลม
ของครูอนุบาลสังกดัสปจ.
ก าแพงเพชร 
2.  แบบแผนการพฒันาครู
ดา้นการจดัการเรียนการสอน
พฒันาทกัษะการคิดของ
นกัเรียน  ผูร่้วมวิจยั 
3.  โครงการวจิยัและพฒันา
ระบบบริหารจดัการคุณภาพ
งานวจิยั  ผูร่้วมวจิยั 

2. นางสาวอรวรรณ   
     สุ่มประดิษฐ์ 
อาจารย ์  

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

มศว.บางแสน 
มศว.ประสานมิตร 

ด้านการสอน 
1.  คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 
2.  วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 
3.  กระบวนการจดั
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 
4.  กิจกรรมเคล่ือนไหว
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
5.  นิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

3. นางสาววนัทนา  สุขเทศ 
อาจารย ์  

ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) 
MAT.HE.(วธีิการสอน             
คหกรรม) 

วค.สวนดุสิต 
University  of  
Northem philippines 

ต ารา 
1.  หนงัสือส าหรับเด็ก 
2.   การศึกษาปฐมวยั 
3.  การจดัและบริหารส าหรับ
เด็ก 
4.  ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั 
5.  การประเมินผลและ
พฒันาการเด็ก 

4. นางสุมาลี  วทิยรัตน์ 
อาจารย ์  

ค.บ. (นาฏศิลป์) 
ค.ม.(บริหารการศึกษา) 

วค.สวนสุนนัทา 
รภ.ก าแพงเพชร 

ด้านการสอน 
1.  หลกัการสอน 
2.  หลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ 
3.  นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 
4.  นาฏศิลป์ส าหรับครู
ประถมศึกษา 
ด้านการท างาน 
1.  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

5. ผศ.สุวฒันา  สุกกระ 
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ    
การแนะแนว) 

วทิยาลยัวชิาการศึกษา
พระนคร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต ารา 
1.  ภาวะผูน้ า 
2.  การแนะแนวในระดบั
มธัยมศึกษา 
ด้านการสอน 
1.  จิตวทิยาชุมชน 
2.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตนเอง 
3.  ภาวะผูน้ า 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

 วชิาเอกการศึกษาพเิศษ    
6 ผศ.พทัธนนัท ์  

     วงษว์ชิยตุม ์
ผศ.ระดบั  7   

ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
 
ค.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

วทิยาลยัครูพิบูล
สงครามพิษณุโลก 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ต ารา 
1.  จิตวทิยาเด็กพิเศษ 
2.  เด็กออทิสติก 
วจัิย   
1.  หอ้งสมุดมีชีวติ ผูร่้วมวจิยั 
ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิา
การศึกษาปฐมวยั 
2.  หวัหนา้ศูนยเ์ด็กปฐมวยั 
3.  ประธานโปรแกรมวชิา
การศึกษาพิเศษ 
4.  หวัหนา้ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ 

7 นายบุญลอ้ม  ดว้งวเิศษ 
อาจารย ์

ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) 
ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญา
โทสาขาการศึกษาพิเศษ 

มรภ.พิบูลสงคราม
พิษณุโลก 
มหาวทิยาลยั           
ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประสานมิตร 

บทความเร่ือง  “เม่ือครู
ปฐมวยัมาเป็นครูการศึกษา
พิเศษ” 

8 ผศ.อรอนงค ์ ธญัญะวนั 
ผศ.  ระดบั  8 

วท.บ.  (จิตวทิยาโรงเรียน) 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 

ม.เชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ด้านการสอน 
1.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตนเอง 
2.  ธรรมชาติผูเ้รียน 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

    ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ฝ่ายแนะแนว 
2.  หวัหนา้ภาควชิาจิตวทิยา
และการแนะแนว 
3.  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
คณะครุศาสตร์ 
4.  ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา  มหาวทิยาลยั          
ราชภฏัก าแพงเพชร 

9. นางองัสุรีย ์ พนัธ์แกว้ 
อาจารย ์  

ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
กศ.ม.(จิตวทิยาและการแนะ
แนว) 

รภ.พิบูลสงคราม 
มศว.ประสานมิตร 

 
1.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตน 
2.  จิตวทิยาส าหรับครู 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  จิตวทิยาพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั 
5.  การประยกุตจิ์ตวทิยาเพื่อ
การเรียนรู้ 
6.  จิตวทิยาการแนะแนวเด็ก
วยัรุ่น 
7.  จิตวทิยาการแนะแนวเด็ก
ปฐมศึกษา 
8.  จิตวทิยาเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

10. 
 
 
 
 
 
 

นางสุภรัตน์ รัตนประภา 
อาจารย ์

วท.บ.(วทิยาศาสตร์บณัฑิต) 
กศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 

รภ.  ก าแพงเพชร 
ม.  นเรศวร 

1.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตน 
2.  จิตวทิยาส าหรับครู 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  การจดัการเรียนรู้ 
5.  การประยกุตจิ์ตวทิยาการ
เรียนรู้ 

 วชิาเอกพลศึกษา    
11. รศ.ธวชั  วรีะศิริวฒัน์ 

รศ. ระดบั 9 
ค.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ด้านการสอน 
1.  ระดบัปริญญาตรี 
     1)  สรีรวทิยาการออก
ก าลงักาย 
     2)  จิตวทิยาการกีฬา 
     3)  กีฬาเวชศาสตร์ 
     4)  การทดสอบและ
ประเมินผลพลศึกษา 
     5)  การจดัและการบริหาร 
2.  ระดบับณัฑิตศึกษา 
     1)  องคก์ารส่วนทอ้งถ่ิน
กบัการส่งเสริมสุขภาพ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

    ด้านการท างาน 
1.  รองหวัหนา้คณะวชิา
วทิยาศาสตร์ 
2.  รองหวัหนา้คณะวชิา                 
ครุศาสตร์ 
3.  หวัหนา้ส านกักิจการนกัศึกษา 
4.  รองอธิการฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
5.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรม
นกัศึกษา 
6.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พฒันา 

12 ผศ.ก่อเกียรติ  วทิยรัตน์ 
ผศ. ระดบั  8 

กศ.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 

มศว.ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ด้านการสอน 
1.  ลีลาศ 
2.  มวย 
3.  หลกัและการฝึกกีฬา 
4.  คา่ยพกัแรม 
5.  ยโูด 
6.  ยงิธนู 
7.  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
8.  การเป็นผูฝึ้กมวยสากล 
9.  การเป็นผูฝึ้กมวยไทย 
ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ภาคพลศึกษา 
2.  ประธานโปรแกรมวชิาพลศึกษา 
3.  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
4  หวัหนา้กิจกรรมนกัศึกษา 
5  ผูอ้  านวยการกิจการนกัศึกษา 
6.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 
7.  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

13 ผศ.พิชยั  บุญณรงค ์
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(พลศึกษา) 
MAT.PE.(วธีิสอนพลศึกษา) 

มศว.  
University  on 
Northem Philippines 

ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้คณะครุศาสตร์ 
2.  ผูช่้วยอธิการบดี 

14 ผศ.ศุภชยั  สังวรินทะ 
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(พลศึกษา) 
MAT.PE.(พลศึกษา) 

University  of  
Northem  Philippines 

ด้านการสอน 
1.   รักบ้ี 
2.  ฟุตบอล 
3.  บาสเกตบอล 
4.  วอลเล่ยบ์อล 
5.  แบดมินตนั 
6.  ปิงปอง 
7.  กรีฑา 
8.  วทิยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

    ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิาพล
ศึกษา 
2.  หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณิรุจธ์   การเท่ียง 
อาจารย ์ 

กศ.บ. (พลศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัศรี         
นครินทรวิโรฒ           
พลศึกษา 
 
 
 
 
 

 

ด้านการสอน 
1.  กรีฑา 
2.  กระบ่ีกระบอง 
3.  มวยไทย 
4.  มวยสากล 
ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิาพล
ศึกษา 
2.  หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

16. ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี   
     สิงหจารุ 
ผศ.  ระดบั  8 

ค.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ด้านการสอน 
1.  ลีลาศ 
2.  พฤติกรรมการสอน         
พลศึกษา 
3.  กายวภิาคสรีรวทิยา 
ด้านการท างาน 
1.  รองคณบดีคณะ                 
ครุศาสตร์ 
2.  ผูอ้  านวยการกองกลาง 
3.  ผูช่้วยอธิการบดี 

 วชิาเอกคอมพวิเตอร์    
17. นายชยัรัตน์  บุมี 

อาจารย ์  
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
กศ.ม.(จิตวทิยาการแนะแนว) 
วท.ม.(เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ) 

รภ.นครปฐม 
ม.นเรศวร 
ม.มหิดล 

ด้านการสอน 
1.  การประมวลผลขอ้มูลและ
แฟ้มขอ้มูล 
2.  การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

   

 

ด้านการท างาน 
1.  นกัวชิาการสุขาภิบาลศูนย์
อนามยัส่ิงแวดลอ้มเขต  4  
ราชบุรี 
2.  บุคลากรกรมสามญัศึกษา 
3.  ประธานโปรแกรมวชิา
วทิยาการคอมพิวเตอร์/ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

18. นายเอกรัฐ  ปัญญาเทพ 
พนกังานราชการ 

ค.อ.บ.(ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบณัฑิต) 
 
วท.บ.(วทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต) 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

ด้านการท างาน 
1.  คณะกรรมการจดัท า
หนงัสือท่ีระลึกวนัสถาปนา
ครบรอบ  3  ปี 
2.  คณะท างานสนบัสนุน
และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของจงัหวดั
ตาก 
3.  จดัการสอบมาตรฐานวดั
ความรู้ความสามารถดา้น
คอมพิวเตอร์  ส าหรับ
นกัศึกษา 

19. ผศ.วชิระ  วชิชุวรนนัท์ 
ผศ.  ระดบั  8 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
Cert in Multimedia Recsan 

วค.อุบลราชธานี 
ม.ขอนแก่น  
Malaysia 

ต ารา 
1.  หลกัการสอน 
2.  การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ด้านการสอน 
1.  นวตักรรมแห่งการเรียนรู้ 
2.  โสตทศันวสัดุและ
อุปกรณ์ 

    ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิา
ประถมศึกษา 
2.  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3.  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

20. 
 
 

นายสราวธุ  สุขมล 
อาจารย ์

ศษ.บ. (ประวติัศาสตร์) 
ศศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา) 

ม. ศิลปากร 
ม.เชียงใหม ่

ต ารา 
1.  เทคโนโลยทีางการศึกษา 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

21. นางสาวยพุิน  พิลึก 
พนกังานราชการ 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา) 

รภ.ก าแพงเพชร 
ม.นเรศวร 

ด้านการสอน 
1.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
1 – 2 
2.  การเขียนโปรแกรม
ส าเร็จรูปทัว่ไป 
3.  ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
ด้านการท างาน 
1.  เป็นวทิยากรฝึกอบรม
ภายใน 
2.  จดัท าขอ้มูลเผยแพร่  
ผลงานมหามหาวทิยาลยั 

 วชิาเอกภาษาองักฤษ    
22. ผศ.บณัฑิต  ฉตัรวิโรจน์ 

ผศ. ระดบั  8 
ค.บ.(การประถมศึกษา)  
(เกียรตินิยม  อนัดบั  1) 
ค.บ.(ภาษาองักฤษ) 
 
กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) 

วค. ก าแพงเพชร 
 
สถาบนัราชภฏั
เพชรบูรณ์ 
ม.นเรศวร 
 

ต ารา 
1.  หลกัการสอน 
2.  การสอนการอ่าน
ภาษาองักฤษระดบั
ประถมศึกษา 
ด้านการสอน 
1.  หลกัสูตรกบัการจดัการ
เรียนรู้ 
2.  ทกัษะพฒันาเพื่อการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
3.  การวจิยัเบ้ืองตน้ในชั้น
เรียน 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

23. ผศ.ดร.ทวนทอง   
     เชาวกีรติพงศ ์
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)   
(เกียรตินิยม) 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 
Ph.D.(จิตวทิยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 

มศว.พิษณุโลก 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
Universihy  of  
Alberta  Cannada 

ต ารา 
1. มนุษยสัมพนัธ์   
2.  เทคนิคการรวบรวมขอ้มูล
ส าหรับการแนะแนว   
ด้านการท างาน 
1.  รองหวัหนา้คณะ            
ครุศาสตร์ 
2.  คณะกรรมการประจ า
วทิยาลยั 
3.  รองหวัหนา้ศูนยว์จิยัและ
บริการการศึกษา 
4.  หวัหนา้ศูนยว์ิจยัและ
บริการการศึกษา 
5.  ตวัแทนอาจารยใ์น               
สหวทิยาลยัพุทธชินราช 

24. 
 

นายกมลวฒัน์  ภูวชิิต 
อาจารย ์

ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั) 
 
ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
 
ศศม. (ภาษาองักฤษ) 

สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
มศว.ประสานมิตร 

 

25. นายอนุสิษฐ ์ พนัธ์กล ่า 
อาจารย ์
 

ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท  
ภาษาองักฤษ 

มรภ.ก าแพงเพชร 
ม.นเรศวร  
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

26. 
 
 
 

นางสาวณชัชารีย ์  
      กุศลธรรมรัตน์ 
อาจารย ์

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
ศศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 

ม.เชียงใหม ่
ม.เชียงใหม ่
ม.เชียงใหม ่

 

 วชิาเอกสังคมศึกษา    
27. ผศ.พิสมยั  พลูสุข 

ผศ. ระดบั  8 
กศ.บ.(ประวติัศาสตร์) 
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 
 
 

มศว.พิษณุโลก 
ม. เกษตรศาสตร์ 

ต ารา 
1.  การสัมมนาการ
ประถมศึกษา 
2. โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางการศึกษา 
3.  ทกัษะและเทคนิคการ
สอน 

   

 

งานวจัิย 
1.  การพฒันาโรงเรียน
ห่างไกลและถ่ินทุรกนัดาร  :  
กรณีศึกษา  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  ท่านผูห้ญิง
ทว ี มณีนุตร   จ.ตาก 

28. นายวลัลภ  ทองอ่อน 
อาจารย ์

กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
ก าลงัศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาเอกสาขาหลกัสูตร
และการสอน 

มศว.พิษณุโลก 
ม.เชียงใหม ่
ม.เกษตรศาสตร์ 

ด้านการท างาน 
1.  ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

29. ผศ.วนิยั  บุษบา 
ผศ.ระดบั  8 

กศ.บ.  (ภูมิศาสตร์) 
กศ.ม. ภูมิศาสตร์ 
นบ.นิติศาสตร์บณัฑิต 

วทิยาลยัวชิการศึกษา 
มศว. ประสานมิตร 

ต ารา 
1.  ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
จงัหวดัก าแพงเพชร 

30. ผศ.ธีระ  ภกัดี 
ผศ. ระดบั  8 

กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.A.Ed.(Educational  
Management) 

มศว.บางแสน 
University  of  
Northern  Philippines 

ต ารา 
1. การศึกษาไทย 
2.   กฎหมายการศึกษา 
3.  การบริหารโรงเรียน           
เชิงพฤติกรรม 
งานวจัิย 
ปัญหาการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยส์ถาบนั         
ราชภฏัก าแพงเพชร 
ประสบการณ์ 
ด้านการสอน 
1.  กฎหมายการศึกษา 
2.  การศึกษาไทยและความ
เป็นครู 
ด้านการท างาน 
1.  ผูอ้  านวยส านกัส่งเสริม
วชิาการ 
2.  ผูช่้วยอธิการบดี 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

31. ผศ.อารักษ ์ ชยัมงคล 
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มศว.ประสานมิตร 
ม.นเรศวร 

ต ารา 
1.  การศึกษาไทย 
2.  มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 
3.  สุนทรียะในงานทศันศิลป์ 

    ด้านการสอน 
1.  สุนทรียะในงานทศันศิลป์ 
2.  การศึกษาและความเป็น
ครูไทย 
3.  ธุรกิจการศึกษา 
4.  หลกัการบริหารการศึกษา 
5.  การบริหารบุคลากร 
6.  การบริหารอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม 
7.  มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

 วชิาเอกดนตรีศึกษา    
32. ผศ.ธงชยั  ช่อพฤกษา 

ผศ.  ระดบั  8 
ค.บ.(ดนตรี) 
M.A.Ed.(Educatioanl  
Management) 

วทิยาลยัครูบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 
University  of  
Northern  Philippines 

ต ารา 
1.  การบริหารหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 
งานวจัิย   
1.  การพฒันาโรงเรียน
ห่างไกลและถ่ินทุรกนัดาร  :  
กรณีศึกษา  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  ท่านผูห้ญิง
ทว ี มณีนุตร  จ.ตาก 
2.  การพฒันาครูเพื่อเป็น
โรงเรียนร่วมพฒันาวชิาชีพ
ครู  :  กรณีศึกษา  โรงเรียน 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

    วดัคูยางและโรงเรียนสาธิต 
ประสบการณ์ 
ด้านการสอน 
1.  หลกัสูตรกบัการจดัการ
เรียนรู้ 
ด้านการท างาน 
1.  วทิยากรกระบวนการ  
(Facilitator)  การจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  การจดัท าแผนกล
ยทุธ์ของสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พระราชบญัญติัการก าหนด
แผนและขั้นตอนการ 

33. ผศ.กว ี ครองแกว้ 
ผศ.ระดบั  8 

ค.บ.ดนตรีศึกษา 
 
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

วค.บา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 
รภ.ก าแพงเพชร 

 

34. อาจารยช์ชัชยั  พวกดี 
อาจารย ์

กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ (ไทย) 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควทิยา 

มศว.ประสานมิตร 
มศว.ประสานมิตร 

 

35. อาจารยอ์คัรพล  ชูเชิด 
อาจารย ์

กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ (ไทย) 
ศศ.ม (ดุริยางคไ์ทย) 

มศว.ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 
 

36. อาจารยอ์นุลกัษณ์   
     อาสาสู้ 
อาจารย ์

ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มรภ.ก าแพงเพชร  
 
 

37. อาจารยธ์านินทร์   
     ลอยปลิว 
อาจารย ์

ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มรภ.ก าแพงเพชร  
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

 วชิาเอกคณติศาสตร์    
38. อาจารยว์ไิลวรรณ   

     กระต่ายทอง 
อาจารย ์

กศ.บ (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

มศว.พิษณุโลก 
ม.นเรศวร 

 
 

39. อาจารยย์ภุาดี   
     ปณราช 
อาจารย ์

ค.บ (คณิตศาสตร์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) 
 
ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญา
เอก 

รภ.เลย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
มศว.ประสานมิตร 

 
 
 
 

40. ผศ.ดร.สมชยั  วงษน์ายะ 
ผศ. ระดบั  8 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา) 
ค.ด.(การวดัผลและการ
ประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ต ารา 
1.  เอกสารประกอบการสอน
วชิาการประเมินผลการเรียน   
2.  การวจิยัทางสังคมศาสตร์   
ด้านการสอน 
1.  สอนระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยันเรศวร  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์  ใน
รายวชิาต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1)  ระเบียบวธีิวจิยั 
  2)  การบริหารและการ
ประเมินโครงการ 
  3)  ระเบียบวธีิวจิยัทาง
พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

    4)  สถิติเพื่อการวจิยัทาง
พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  5)  การวจิยัเพื่อพฒันาการ
บริหารการศึกษา   
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

41. ผศ.รัตนา  รักการ 
ผศ.ระดบั  8 

2. ร
ะ
ดั
บ
  
8 

 

กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)   
(เกียรตินิยม) 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ต ารา 
1.  มนุษยสัมพนัธ์กบัการท างาน   
2.  จิตวทิยาทัว่ไป 
3.  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 
4.  จิตวทิยาชุมชน 
ด้านการสอน 
1.  คุณธรรมส าหรับนกับริหาร
การพฒันา 
2.  ความเป็นนกับริหารมืออาชีพ 
ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ฝ่ายฝึกประสบ- 
การณ์วชิาชีพครู   
2.  นายกสโมสรอาจารย ์  
3.  รองอธิการบดี 
4.  อธิการบดี 

42. นางสาวสุภาพร   
     พงศภิ์ญโญโอภาส 
อาจารย ์  

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การวดัผลและ
ประเมินผลการศึกษา) 

วค.นครสวรรค ์
มศว.ประสานมิตร 

งานวจัิย 
1.  การศึกษาภูมิหลงัสภาพความ
เป็นอยู ่ สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของนกัศึกษาใหม่ของ
สถาบนั      ราชภฏัก าแพงเพชร  
(2538)   ผูร่้วมวจิยั 
2. ความตอ้งการในการศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดั
ก าแพงเพชรและตาก  (2538)  ผูร่้วม
วจิยั 
3.  การพฒันาหลกัการและ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและ
การสอน  ส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใน 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

 วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป    
43. ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงค ์

ผศ. ระดบั  8 
ค.บ.(การสอนชีววทิยา) 
ค.ม.(การศึกษาวทิยาศาสตร์) 
ค.ด.(หลกัสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ต ารา 
1.  รูปแบบการสอน 
ด้านการสอน 
1.  สอนระดบัปริญญาตรี 
  1)  หลกัการสอน 
  2)  พฒันารูปแบบการสอน
ในระดบัประถมศึกษา 
  3)  พฤติกรรมการสอนวชิา
คณิตศาสตร์ในระดบั
ประถมศึกษา 

44. ผศ.ดร.ปรีชา               
     อ่วมปัญญา 
 

กศ.บ. (มธัยมศึกษา)  ฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์   
ศษ.ม.(การศึกษาผูใ้หญ่  และ
การศึกษาต่อเน่ือง)   
Ed.D.(Educational  
Administration)  

วทิยาลยัวชิาการศึกษา  
ประสานมิตร 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
University  of  
Northern  Philippines   

ต ารา 
1. การบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา : ทฤษฎีและ
แนวปฏิบติั   
2.  โรงเรียนกบัชุมชน   
3.  สถาบนัวชิาชีพครูและการ
พฒันาวชิาชีพครู   
4.  พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษา   
งานวจัิย 
1. ปัญหาและความตอ้งการ
ของนกัศึกษาโครงการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ส าหรับชุมชน  สถาบนัราช
ภฏัก าแพงเพชร  ผูว้จิยั 
2. ปัญหาการจดัการเรียนการ
สอน  ของอาจารยส์ถาบนั  
ราชภฏัก าแพงเพชร  ผูร่้วม
วจิยั 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

    3.  การปฏิบติังานตามหนา้ท่ี
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาหมู่เรียน
ตามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาในโครงการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ส าหรับชุมชน 

    ประสบการณ์ 
ด้านการสอน 
1.  หลกัและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา 
2.  การวางแผนพฒันา
การศึกษาของทอ้งถ่ิน 
3.  การบริหารงานวชิาการ 
4.  สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 
ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ภาควชิาพื้นฐาน
การศึกษา 
2.  รองอธิการฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 
3.  วทิยากรอบรมครู
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
4.  คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา  จงัหวดั
ก าแพงเพชร 
5.  คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนท่ีขอรับรางวลั
พระราชทาน  ระดบั
มธัยมศึกษาและประถมศึกษา  
จงัหวดัก าแพงเพชร 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

45. ผศ.ดรุณี  ชยัมงคล 
ผศ.ระดบั  8 

กศ.บ. (ชีววทิยา) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

มศว.ประสานมิตร 
ม.นเรศวร 

1. วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวติ (2545) 
2. วทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ส าหรับครู 

46. นายสุรชยั  โกศิยะกุล 
อาจารย ์  

กศ.บ.(ฟิสิกส์) 
กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา) 

มศว.ประสานมิตร 
มศว.ประสานมิตร 

ต ารา 
1.  การวจิยัทางการศึกษา 
2.  การประเมินผลการเรียน 
งานวจัิย   
1.  การศึกษารูปแบบการ
ขยายผลของครูแม่แบบ 
2.  การศึกษาความตอ้งการ
ก าลงัคนของทอ้งถ่ิน 
ประสบการณ์ 
ด้านการสอน 
สอนระดบัปริญญาตรี  และ
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ในรายวชิาดงัน้ี 
1.  การวจิยัทางการศึกษา 
2.  การวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
3.  การประเมินผลการเรียน 
ด้านการท างาน 
1.  กรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 
2.  ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั
ระดบัปริญญาโท  นกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท  
มหาวทิยาลยันเรศวร 
3.  วทิยากรอบรมครู
ประจ าการ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

    4.  ผูป้ระเมินภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           
(สมศ.) 

47. นายวจิิตร  ฤทธิธรรม 
อาจารย ์ 

คบ.ฟิสิกส์ 
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) 

รภ.ก าแพงเพชร 
ม.เชียงใหม ่

ผลงานทางวชิาการ 
วทิยากรค่ายดาราศาสตร์ 

 
12.2  อาจารย์ผู้สอน 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

1. ผศ.ดร.ปรีชา               
     อ่วมปัญญา 
ผศ.ระดบั  8 

4. ร
ะ
ดั
บ
  
8 

 

กศ.บ. (มธัยมศึกษา)  ฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์   
ศษ.ม.(การศึกษาผูใ้หญ่  และ
การศึกษาต่อเน่ือง)   
Ed.D.(Educational  
Administration)  

ต ารา 
1. การบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา : ทฤษฎีและ
แนวปฏิบติั   
2.  โรงเรียนกบัชุมชน   
3.  สถาบนัวชิาชีพครูและ
การพฒันาวชิาชีพครู   
4.  พฤติกรรมการสอน
คณิตศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษา   
ด้านการสอน 
1.  หลกัและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา 
2.  การวางแผนพฒันา
การศึกษาของทอ้งถ่ิน 
3.  การบริหารงานวชิาการ 
4.  สัมมนาการบริหาร
การศึกษา 

1.  ภาษาองักฤษส าหรับ
วทิยาศาสตร์ 
2.  วธีิวจิยัวทิยาศาสตร์ 
3.  ฟิสิกส์ทัว่ไป 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

2. ผศ.ธีระ  ภกัดี 
ผศ. ระดบั  8 

กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.A.Ed.(Educational  
Management) 

ต ารา 
1.  การศึกษาไทย 
2.  กฎหมายการศึกษา 
3.  การบริหารโรงเรียนเชิง
พฤติกรรม 
ด้านการสอน 
1.  กฎหมายการศึกษา 
2.  การศึกษาไทยและความ
เป็นครู 

1.  กฎหมายการศึกษา
ไทย 
2.  กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
3.  สังคมวทิยาการ
ศึกษา 

3. ผศ.อารักษ ์ ชยัมงคล 
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ต ารา 
1.  การศึกษาไทย 
2.  มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 
3.  สุนทรียะในงาน
ทศันศิลป์ 
ด้านการสอน 
1.  สุนทรียะในงาน
ทศันศิลป์ 
2.  การศึกษาและความเป็น
ครูไทย 
3.  ธุรกิจการศึกษา 
4.  หลกัการบริหาร
การศึกษา 
5.  การบริหารบุคลากร 
6.  การบริหารอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
7.  มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

1.  การศึกษาสงเคราะห์
ในประเทศไทย 
2.  กิจกรรมยามวา่งเพื่อ
การศึกษา 
3.  การศึกษากบัการ
พฒันาชุมชน 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

4. ผศ.วนิยั  บุษบา 
ผศ.ระดบั  8 

กศ.บ.  (ภูมิศาสตร์) 
กศ.ม. ภูมิศาสตร์ 
นบ.นิติศาสตร์บณัฑิต 

ด้านการท างาน 
1.  ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
จงัหวดัก าแพงเพชร 

1.  ปรัชญาเบ้ืองตน้ 
2.  ตรรกวทิยาทัว่ไป 
3.  ปรัชญากรีก 

5. นายวลัลภ  ทองอ่อน 
อาจารย ์

กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
ก าลงัศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก 

ด้านการท างาน 
1.  ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

1.  ปรัชญาจีนและญ่ีปุ่น 
2.  จริยศาสตร์ 
3.  พุทธปรัชญา 

6. ผศ.ดรุณี  ชยัมงคล 
ผศ.ระดบั  8 

กศ.บ. (ชีววทิยา) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ผลงานทางวชิาการ 
1.  วทิยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวติ (2545) 
2. วทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ส าหรับครู (2545) 
ประสบการณ์ทางวชิาการ 
1. ศึกษาอบรม
ภายในประเทศเก่ียวกบั 

- การเก็บรักษาตวัอยา่ง
สัตว ์

- ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- การจดัการเรียนรู้ 
หอ้งเรียนธรรมชาติ 

- ชีววทิยาทัว่ไป 
- ศึกษาดูงานดา้น

วทิยาศาสตร์ 
2.  อบรมต่างประเทศดา้น
ชีววทิยา ท่ีมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ในรัฐมิสซูรี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

1. สัตววทิยา 
2. อนุกรมวธิาน 
3. ววิฒันาการ 
4. หลกัชีววทิยา 
5. สัมมนาทางชีววทิยา 
6. วจิยัทางชีววทิยา 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   3. เป็นท่ีปรึกษางานวิจยั
ใหก้บันกัศึกษาโปรแกรม
วชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไปและ
ชีววทิยา  ชีววทิยาประยกุต์ 
ด้านการท างาน 
1.  รองคณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์ฯ 
2.  ผูอ้  านวยการศูนย์
วทิยาศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ประยกุต์ 

 

7. ผศ.รัตนา  รักการ 
ผศ.ระดบั  8 

3. ร
ะ
ดั
บ
  
8 

 

กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)   
(เกียรตินิยม) 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 
 

ต ารา 
1.  มนุษยสัมพนัธ์กบัการ
ท างาน   
2.  จิตวทิยาทัว่ไป 
3.  กิจกรรมแนะแนว           
ในชั้นเรียน 
4.  จิตวทิยาชุมชน 
ด้านการสอน 
1.  คุณธรรมส าหรับ       
นกับริหารการพฒันา 
2.  ความเป็นนกับริหารมือ
อาชีพ 
ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ฝ่ายฝึกประสบ- 
การณ์วชิาชีพครู   
2.  นายกสโมสรอาจารย ์  

1. ภาวะผูน้ าและการ
จดัการยคุใหม่ 
2. การประยกุตจิ์ตวทิยา
เพื่อการเรียนรู้ 
3. พฤติกรรมมนุษยก์บั
การพฒันาตน 
4. มนุษยสัมพนัธ์
ส าหรับครู 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   3.  หวัหนา้ภาควชิา
จิตวทิยาและการแนะแนว  
(2525-2529) 
4.  หวัหนา้คณะวชิาครุ
ศาสตร์  (2530-2532) 

 

   5.  รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา  (2532-
2535) 
6.  รองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการ  (2536-2537) 
7.  รองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการ  (2538-2542) 
8.  อธิการบดี  (2542- 
ปัจจุบนั) 

 

8. ผศ.ดร.ทวนทอง   
     เชาวกีรติพงศ ์
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)   
(เกียรตินิยม) 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 
Ph.D.(จิตวทิยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) 

ต ารา 
1. มนุษยสัมพนัธ์   
2.  เทคนิคการรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับการแนะแนว   
ด้านการท างาน 
1.  รองหวัหนา้คณะ            
ครุศาสตร์ 
2.  คณะกรรมการประจ า
วทิยาลยั 
3.  รองหวัหนา้ศูนยว์จิยั
และบริการการศึกษา 
4.  หวัหนา้ศูนยว์ิจยัและ
บริการการศึกษา 
5.  ตวัแทนอาจารยใ์น               
สหวทิยาลยัพุทธชินราช 

1. ภาวะผูน้ าและการ
จดัการยคุใหม่ 
2. จิตวทิยาส าหรับครู 
3. การคิดวเิคราะห์  การ
คน้ควา้และการใช้
เหตุผล 
4. การจดัการเรียนรู้ 
5. จิตวทิยาการเรียนรู้ 
6. การประยกุตจิ์ตวทิยา
เพื่อการเรียนรู้ 
7. จิตวทิยาการแนะ
แนวเด็กวยัรุ่น 
8. พฤติกรรมมนุษยก์บั
การพฒันาตน 
 

   6.  ผูอ้  านวยการส านกัวจิยั 
7.  กรรมการสภาประจ าสถาบนั 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

9. ผศ.อรอนงค ์ ธญัญะวนั 
ผศ.  ระดบั  8 

วท.บ.  (จิตวทิยาโรงเรียน) 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 

ด้านการสอน 
1.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตนเอง 
2.  ธรรมชาติผูเ้รียน 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ฝ่ายแนะแนว 
2.  หวัหนา้ภาควชิา
จิตวทิยาและการแนะแนว 
3.  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
คณะครุศาสตร์ 
4.  ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา  มหาวทิยาลยั          
ราชภฏัก าแพงเพชร 

1.  พฤติกรรมมนุษยก์บั
การพฒันาตน 
2.  จิตวทิยาส าหรับครู 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  การจดัการเรียนรู้ 
5.  การประยกุต์
จิตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 
6.  ภาวะผูน้ าและการ
จดัการยคุใหม่ 
7.  จิตวทิยาเด็กท่ีมี
ความ ตอ้งการพิเศษ 
 

10. ผศ.สุวฒันา  สุกกระ 
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ค.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ    
การแนะแนว) 

ต ารา 
1.  ภาวะผูน้ า 
2.  การแนะแนวในระดบั
มธัยมศึกษา 
ด้านการสอน 
1.  จิตวทิยาชุมชน 
2.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตนเอง 
3.  ภาวะผูน้ า 

1.  พฤติกรรมมนุษยก์บั
การพฒันาตน 
2.  จิตวทิยาส าหรับครู 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  การประยกุต์
จิตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 
 

   ด้านการท างาน  
1.  รองคณบดีคณะ ครุศาสตร์ 
2.  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

11. ผศ.ดร.สมชยั  วงษน์ายะ 
ผศ. ระดบั  8 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา) 
ค.ด.(การวดัผลและการ
ประเมินผลการศึกษา) 

ต ารา 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนวชิาการประเมินผล
การเรียน   
2.  การวจิยัทาง
สังคมศาสตร์   
ด้านการสอน 
1.  สอนระดบับณัฑิตศึกษา
ของมหาวทิยาลยันเรศวร  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์         
ในรายวชิาต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1)  ระเบียบวธีิวจิยั 
  2)  การบริหารและการ
ประเมินโครงการ 
  3)  ระเบียบวธีิวจิยัทาง
พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  4)  สถิติเพื่อการวจิยัทาง
พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  5)  การวจิยัเพื่อพฒันาการ
บริหารการศึกษา   

1.  การสร้าง
แบบทดสอบ 
2.  การประเมินทาง
การศึกษา 

   ด้านการสอน  (ต่อ) 
6)  สถิติเพื่อการวจิยัสอน
เก่ียวกบัวชิาดา้น
บริหารธุรกิจ 
7)  วจิยัการตลาด 
8)  ผูท้รงคุณวฒิุในการ
วพิากษก์ารวจิยั   
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   9)  ผูท้รงคุณวฒิุในการ
วพิากษก์ารวจิยัสาขา
บริหารธุรกิจ 
ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ศูนยว์ิจยัและ
บริการการศึกษา 
2.  รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 

 

12. นายสุรชยั  โกศิยะกุล 
อาจารย ์  

กศ.บ.(ฟิสิกส์) 
กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา) 

ต ารา 
1.  การวจิยัทางการศึกษา 
2.  การประเมินผลการ
เรียน 
ด้านการสอน 
สอนระดบัปริญญาตรี               
ระดบัประกาศนียบตัร
บณัฑิต 
1.  การวจิยัทางการศึกษา 
2.  การวจิยัทาง
สังคมศาสตร์ 
3.  การประเมินผลการ
เรียน 

1.  การประเมินผลการ
เรียนดา้นการปฏิบติั 
2.  การวดัจริยธรรม 
 

   ด้านการท างาน 
1.  กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์นกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
2.  ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั
ระดบัปริญญาโท   
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

13. น.ส.สุภาพร   
     พงศภิ์ญโญโอภาส 
อาจารย ์  

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
ค.ม.(การวดัผลและ
ประเมินผลการศึกษา) 

งานวจัิย 
1.  การศึกษาภูมิหลงัสภาพ
ความเป็นอยู ่ สภาพปัญหา
และความตอ้งการของ
นกัศึกษาใหม่ของสถาบนั      
ราชภฏัก าแพงเพชร  
(2538)   ผูร่้วมวจิยั 
2. ความตอ้งการใน
การศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายในจงัหวดัก าแพงเพชร
และตาก  (2538)  ผูร่้วมวจิยั 
3.  การพฒันาหลกัการและ
กระบวนการพฒันา
หลกัสูตรและการสอน  
ส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในจงัหวดั
ก าแพงเพชร  (2544)           
ผูร่้วมวจิยั 

1.  การสร้าง
แบบทดสอบวดัความ
ถนดั 
2.  สถิติและการวจิยั
ส าหรับครู 
3.  วทิยาการวจิยั  

   ด้านการสอน 
1.  สอนระดบัปริญญาตรี
ในรายวชิาต่อไปน้ี 
  1)  การวดัและประเมินผล
การเรียน 
  2)  ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัการวจิยั 
  3)  ชีวสถิติ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   2.  สอนระดบับณัฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร  
ในรายวชิาต่อไปน้ี 
  1)  การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
  2)  ผูน้  าทางวชิาการและ
การพฒันาหลกัสูตร 

 

14. ผศ.พิสมยั  พลูสุข 
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(ประวติัศาสตร์) 
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 

ต ารา 
1.  การสัมมนาการ
ประถมศึกษา 
2. โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางการศึกษา 
3.  ทกัษะและเทคนิคการ
สอน 
งานวจัิย 
1.  การพฒันาโรงเรียน
ห่างไกลและถ่ินทุรกนัดาร  
:  กรณีศึกษา  โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  
ท่านผูห้ญิงทว ี มณีนุตร   
จ.ตาก 

1.  สัมมนาสังคม 
2.  หลกัสังคมวทิยา 
3.  การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

   งานวจัิย  (ต่อ) 
2.  การพฒันาครูเพื่อเป็น
โรงเรียนร่วมพฒันาวชิาชีพ
ครู  :  กรณีศึกษา  โรงเรียน
วดัคูยางและโรงเรียนสาธิต 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   ด้านการสอน 
1.  การสัมมนาการ
ประถมศึกษา 
2. โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางการศึกษา 
3.    ทกัษะและเทคนิคการ
สอน 
ด้านการท างาน 
1.  รองคณบดีคณะ                 
ครุศาสตร์ 
2.  ผูป้ระเมินภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สมศ.) 

 

15. ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงค ์
ผศ. ระดบั  8 

ค.บ.(การสอนชีววทิยา) 
ค.ม.(การศึกษาวทิยาศาสตร์) 
ค.ด.(หลกัสูตรและการสอน) 

ต ารา 
1.  รูปแบบการสอน 
ด้านการสอน 
1.  สอนระดบัปริญญาตรี 
  1)  หลกัการสอน 
  2)  พฒันารูปแบบการ
สอนในระดบัประถมศึกษา 
  3)  พฤติกรรมการสอน
วชิาคณิตศาสตร์ในระดบั 
 

1.  การจดัการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
2.  ทกัษะส าหรับครู
วทิยาศาสตร์ 
3.  ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   ด้านการสอน  (ต่อ) 
2.  สอนระดบับณัฑิตศึกษา 
  1)  การพฒันาการเรียน
การสอน 
  2)  สัมมนาหลกัสูตรและ
การสอน 
  3)  ปัญหาและแนวโนม้
ทางการศึกษาในทอ้งถ่ิน 
  4)  ผูน้  าทางวชิาการและ
การพฒันาหลกัสูตร 

 

16. ผศ.ธงชยั  ช่อพฤกษา 
ผศ.  ระดบั  8 

ค.บ.(ดนตรี) 
M.A.Ed.(Educational  
Management) 

ต ารา 
1.  การบริหารหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 
ด้านการท างาน 
1.  วทิยากรกระบวนการ  
(Facilitator)  การจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา  
หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  การจดัท าแผน       
กลยทุธ์ของสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พระราชบญัญติัการก าหนด
แผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจใหก้บั
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  การบริหารงาน
ขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

1.  จิตวทิยาการสอน
ดนตรี 
2.  หลกัการและ
วธีิการสอนดนตรี 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

17. ผศ.วชิระ  วชิชุวรนนัท ์
ผศ.  ระดบั  8 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 

ต ารา 
1.  หลกัการสอน 
2.  การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ด้านการสอน 
1.  นวตักรรมแห่งการ
เรียนรู้ 
2.  โสตทศันวสัดุและ
อุปกรณ์ 

1.  โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 
2.  หลกัการเขียน
โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์   
3.  แฟ้มขอ้มูลและการ
ประมวลผล   

   ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิา
ประถมศึกษา 
2.  รองคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 
3.  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 

18. นางสุมาลี  วทิยรัตน์ 
อาจารย ์  

ค.บ. (นาฏศิลป์) 
ค.ม.(บริหารการศึกษา) 

ด้านการสอน 
1.  หลกัการสอน 
2.  หลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ 
3.  นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 
4.  นาฏศิลป์ส าหรับครู
ประถมศึกษา 
ด้านการท างาน 
1.  รองคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 

1.  นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา 
2.  การจดัโรงเรียน
ชุมชน 
3.  การศึกษา
เปรียบเทียบ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

19. ผศ.บณัฑิต   
     ฉตัรวิโรจน์ 
ผศ.  ระดบั  8 

ค.บ.(การประถมศึกษา)  
(เกียรตินิยม  อนัดบั  1) 
ค.บ.(ภาษาองักฤษ) 
กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) 

ต ารา 
1.  หลกัการสอน 
2.  การสอนการอ่าน
ภาษาองักฤษระดบั
ประถมศึกษา 
ด้านการสอน 
1.  หลกัสูตรกบัการจดัการ
เรียนรู้ 
2.  ทกัษะพฒันาเพื่อการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
3.  การวจิยัเบ้ืองตน้ในชั้น
เรียน 

1.  วธีิสอนภาษาองักฤษ 1 
2.  วธีิสอนภาษาองักฤษ 2 
3.  การเรียนรู้ภาษาองักฤษ
โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. การสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือและแบบทดสอบ
ทางภาษา 
5. การสัมมนาการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษ        

   ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ส านกังาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
2.  หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม
นกัศึกษา 
3.  รองคณบดีคณะ               
ครุศาสตร์ฝ่ายวางแผน
และพฒันา 

 

20. ผศ.ก่อเกียรติ   
      วทิยรัตน์ 
ผศ. ระดบั  8 

กศ.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 

ด้านการสอน 
1.  ลีลาศ 
2.  มวย 
3.  หลกัและการฝึกกีฬา 
4.  ค่ายพกัแรม 
5.  ยโูด 
6.  ยงิธนู 
7.  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
8.  การเป็นผูฝึ้กมวยสากล 
9.  การเป็นผูฝึ้กมวยไทย 

ด้านการสอน 
1.  ลีลาศ 
2.  มวยสากล 
3.  หลกัและการฝึกกีฬา 
4.  ผูน้ านนัทนาการและการ
อยูค่่ายพกัแรม 
5.  ยโูด 
6.  ยงิธนู 
7.  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
8.  การเป็นผูฝึ้กมวยสากล 
9.  การเป็นผูฝึ้กมวยไทย 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ภาคพลศึกษา 
2.  ประธานโปรแกรมวชิา
พลศึกษา 
3.  รองคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 
4  หวัหนา้กิจกรรม
นกัศึกษา 
5  ผูอ้  านวยการส านกั
กิจการนกัศึกษา 
6.  รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 
7.  รองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการ 

 

21. รศ.ธวชั  วรีะศิริวฒัน์ 
รศ. ระดบั 9 

ค.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 

ด้านการสอน 
1.  ระดบัปริญญาตรี 
     1)  สรีรวทิยาการออก
ก าลงักาย 
     2)  จิตวทิยาการกีฬา 
     3)  กีฬาเวชศาสตร์ 
     4)  การทดสอบและ
ประเมินผลพลศึกษา 
     5)  การจดัและการ
บริหารเทนนิส 
2.  ระดบับณัฑิตศึกษา 
     1)  องคก์ารส่วน
ทอ้งถ่ินกบัการส่งเสริม
สุขภาพ 
 

ด้านการสอน 
1.  ระดบัปริญญาตรี 
     1)  สรีรวทิยาการออก
ก าลงักาย 
     2)  จิตวทิยาการกีฬา 
     3)  กีฬาเวชศาสตร์ 
     4)  การทดสอบและ
ประเมินผลพลศึกษา 
     5)  การจดัและการ
บริหารเทนนิส 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   ด้านการท างาน 
1.  รองหวัหนา้คณะวชิา
วทิยาศาสตร์ 
2.  รองหวัหนา้คณะวชิา          
ครุศาสตร์ 
3.  หวัหนา้ส านกักิจการ
นกัศึกษา 
4.  รองอธิการฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 
5.  รองอธิการบดีฝ่าย
กิจกรรมนกัศึกษา 
6.  รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 

 

   7.  ท่ีปรึกษาและ
กรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์  
มหาวทิยาลยั                           
ศรีนครินทรวโิรฒ         
ประสานมิตร  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถแ์ละมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค์ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

22. ผศ.พิชยั  บุญณรงค ์
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(พลศึกษา) 
MAT.PE.(วธีิสอนพลศึกษา) 

ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้คณะครุศาสตร์ 
2.  ผูช่้วยอธิการบดี 

1. ประวติัและหลกัการ
พลศึกษา 

2. การจดัและการ
บริหารพลศึกษา 

3. กรีฑา 
4. ยมินาสติก 
5. การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ

ผูฝึ้กกีฑา 
6. ผูน้ านนัทนาการและ

การอยูค่่ายพกัแรม 
23. ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี   

     สิงหจารุ 
ผศ.  ระดบั  8 

ค.บ.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 

ด้านการสอน 
1.  ลีลาศ 
2.  พฤติกรรมการสอน         
พลศึกษา 
3.  กายวภิาคสรีรวทิยา 
4.  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
5.  วทิยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหว 
ด้านการท างาน 
1.  รองคณบดีคณะ                 
ครุศาสตร์ 
2.  ผูอ้  านวยการกองกลาง 
3.  ผูช่้วยอธิการบดี 

ด้านการสอน 
1.  ลีลาศ 
2.  พฤติกรรมการสอน         
พลศึกษา 
3.  กายวภิาคสรีรวทิยา 
4.  กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
5.  วทิยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหว 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

24. 
 
 
 
 
 
 
 

นายณิรุจธ์   การเท่ียง 
อาจารย ์ 

กศ.บ. (พลศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการสอน 
1.  กรีฑา 
2.  กระบ่ีกระบอง 
3.  มวยไทย 
4.  มวยสากล 
ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิา
พลศึกษา 
2.  หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 

ด้านการสอน 
1.  กรีฑา 
2.  กระบ่ีกระบอง 
3.  มวยไทย 
4.  มวยสากล 
 
 
 
 

25. ผศ.ศุภชยั  สังวรินทะ 
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(พลศึกษา) 
MAT.PE.(พลศึกษา) 

ด้านการสอน 
1.   รักบ้ี 
2.  ฟุตบอล 
3.  บาสเกตบอล 
4.  วอลเล่ยบ์อล 
5.  แบดมินตนั 
6.  ปิงปอง 
7.  กรีฑา 
8.  วทิยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ 
ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิา
พลศึกษา 
2.  หวัหนา้ฝ่ายกีฬา 

ด้านการสอน 
1.   รักบ้ี 
2.  ฟุตบอล 
3.  บาสเกตบอล 
4.  วอลเล่ยบ์อล 
5.  แบดมินตนั 
6.  ปิงปอง 
7.  กรีฑา 
8.  วทิยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
9. การเป็นผูฝึ้กและ
เจา้หนา้ท่ีกีฬาฟุตบอล 
10. การเป็นผูฝึ้กและ
เจา้หนา้ท่ีกีฬาบาสเกตบอล 
11. การเป็นผูฝึ้กและ
เจา้หนา้ท่ีกีฬาวอลเลยบ์อล 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

25. นางสาววนัทนา   
     สุขเทศ 
อาจารย ์  

ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) 
MAT.HE.(วธีิการสอน             
คหกรรม) 

ต ารา 
1.  หนงัสือส าหรับเด็ก 
2.   การศึกษาปฐมวยั 
3.  การจดัและบริหาร
ส าหรับเด็ก 
4.  ศิลปะส าหรับครู
ปฐมวยั 
5.  การประเมินผลและ
พฒันาการเด็ก 

1.  การศึกษาปฐมวยั 
2.  จิตวทิยาพฒันาการ 
เด็กปฐมวยั 
3.  การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวยั    

   ด้านการสอน 
1.  หนงัสือส าหรับเด็ก 
2.   การศึกษาปฐมวยั 
3.  การจดัและบริหาร
การศึกษาส าหรับเด็ก 
4.  ศิลปะส าหรับครู
ปฐมวยั 
5.  การประเมินผลและ
พฒันาการเด็ก 

 

26. นางสาวอรวรรณ   
     สุ่มประดิษฐ์ 
อาจารย ์  

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

ด้านการสอน 
1.  คณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวยั 
2.  วทิยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวยั 
3.  กระบวนการจดั
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 
4.  กิจกรรมเคล่ือนไหว
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
5.  นิทานส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

1.  จิตวทิยาพฒันาการและ
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
2.  หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั 
3.  การแนะแนวผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

   ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้ฝ่ายสวสัดิการ 
2.  หวัหนา้ฝ่ายเลขาส านกั
ส่งเสริมวชิาการ 
3.  หวัหนา้ศูนยเ์ด็ก
ปฐมวยั 
4.  ประธานโปรแกรมวชิา
การศึกษาปฐมวยั 

 

27. ผศ.สุณี  บุญพิทกัษ ์
ผศ.  ระดบั  8 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

งานวจัิย 
1.  ความสามารถและ
ปัญหาในการจดักิจกรรม
ในวงกลมของครูอนุบาล
สังกดัสปจ.ก าแพงเพชร 
2.  แบบแผนการพฒันา
ครูดา้นการจดัการเรียน
การสอนพฒันาทกัษะการ
คิดของนกัเรียน  ผูร่้วม
วจิยั 
3.  โครงการวจิยัและ
พฒันาระบบบริหาร
จดัการคุณภาพงานวจิยั   
ผูร่้วมวจิยั 

1.  การจดัโปรแกรมเพื่อ
พฒันาเด็กระดบับริบาล  
2.  สุขภาพอนามยัส าหรับ
มารดาและเด็ก  
3.  นิทานและหุ่นส าหรับ
เด็กปฐมวยั    

   ด้านการสอน 
1.  สอนนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีโปรแกรมวชิา
การศึกษาปฐมวยั 
2.  สอนนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทสาขาหลกัสูตร
และการสอน 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

28. ผศ.พทัธนนัท ์  
     วงษว์ชิยตุม ์
ผศ.ระดบั  7 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
ค.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

ต ารา 
1.  จิตวทิยาเด็กพิเศษ 
2.  เด็กออทิสติก 
วจัิย   
1.  หอ้งสมุดมีชีวติ ผูร่้วม
วจิยั 
ด้านการท างาน 
1.  ประธานโปรแกรมวชิา
การศึกษาปฐมวยั 
2.  หวัหนา้ศูนยเ์ด็ก
ปฐมวยั 
3.  ประธานโปรแกรมวชิา
การศึกษาพิเศษ 
4.  หวัหนา้ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ 

1.  จิตวทิยาเด็กพิเศษ 
2.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ภาวะออทิซึม 

29. นางองัสุรีย ์ พนัธ์แกว้ 
อาจารย ์  

ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) 
กศ.ม.(จิตวทิยาและการแนะ
แนว) 

ด้านการสอน 
1.  พฤติกรรมมนุษยก์บั
การพฒันาตน 
2.  การประยกุตจิ์ตวทิยา
เพื่อการเรียนรู้ 
3.  จิตวทิยาพฒันาการ 
4.  จิตวทิยาชุมชน 
5.     การคิดและการพฒันาตน 
6.  จิตวทิยาบริการ 
7.   จิตวทิยาการเรียนรู้ทาง
สังคม 
ด้านการท างาน 
1.  หวัหนา้งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
2.  กรรมการสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

1.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตน 
2.  จิตวทิยาส าหรับครู 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  จิตวทิยาพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั 
5.  การประยกุตจิ์ตวทิยา
เพื่อการเรียนรู้ 
6.  จิตวทิยาการแนะแนว
เด็กวยัรุ่น 
7.  จิตวทิยาการแนะแนว
เด็กปฐมศึกษา 
8.  จิตวทิยาเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 
 



51 

 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

30. นายชยัรัตน์  บุมี 
อาจารย ์  

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
กศ.ม.(จิตวทิยาการแนะแนว) 
วท.ม.(เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ) 
 
 

ด้านการสอน 
1.  การประมวลผลขอ้มูล
และแฟ้มขอ้มูล 
2.  การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ด้านการท างาน 
1.  นกัวชิาการสุขาภิบาล
ศูนยอ์นามยัส่ิงแวดลอ้ม
เขต  4  ราชบุรี 
2.  บุคลากรกรมสามญั
ศึกษา 
3.  ประธานโปรแกรมวชิา
วทิยาการคอมพิวเตอร์/ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1.  ระบบปฏิบติัการ 
คอมพิวเตอร์  1   
2.  โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี   
3.  ดิจิตอลอิเลคทรอนิกส์  
      
 

31. นางสาวยพุิน  พิลึก 
พนกังานราชการ 

ค.บ.(การประถมศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา) 

ด้านการสอน 
1.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 – 2 
2.  การเขียนโปรแกรม
ส าเร็จรูปทัว่ไป 
3.  ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
ด้านการท างาน 
1.  เป็นวทิยากรฝึกอบรม
ภายใน 
2.  จดัท าขอ้มลูเผยแพร่  
ผลงานมหามหาวทิยาลยั 

1.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสถาปัตยกรรม 
  
2.  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ   
3.  ฐานข้อมูลและการ
จดัการ               

32. นางสุภรัตน์   
     รัตนประภา 
อาจารย ์

วท.บ.(วทิยาศาสตร์บณัฑิต) 
กศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 

 1.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตน 
2.  จิตวทิยาส าหรับครู 
3.  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
4.  การจดัการเรียนรู้ 
5.  การประยกุตจิ์ตวทิยา
การเรียนรู้ 



52 

 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

33. นางสาวณชัชารีย ์  
      กุศลธรรมรัตน์ 
อาจารย ์

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
ศศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษาและ
การแนะแนว) 

- 1.  ภาวะผูน้ าและการจดัการ
ยคุใหม ่
2.  การคิดวเิคราะห์  การ
คน้ควา้และการใชเ้หตุผล 
3.  พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตน 
4.  จิตวทิยาการแนะแนว
เด็กปฐมศึกษา 
5.  จิตวทิยาการแนะแนว
เด็กวยัรุ่น 

34. นายบุญลอ้ม   
     ดว้งวเิศษ 
อาจารย ์

ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 
ก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท
สาขาการศึกษาพิเศษ  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ   ประสานมิตร 

ด้านการท างาน 
1.   ครูการศึกษาพิเศษ  รร.หว้ย
กะปิ  จ.ชลบุรี 
2.  ครูการศึกษาพิเศษ  รร. 
พิษณุโลกปัญญานุกลู 

 
1. ความรู้เก่ียวกบัการศึกษา
พิเศษ 
2. การใหบ้ริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม 

35. นายอนุสิษฐ ์  
     พนัธ์กล ่า 
อาจารย ์
 

ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

- 1.  การสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือและแบบทดสอบ
ทางภาษา 
2.  การสัมมนาการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษ  
3.  การจดัการหอ้งเรียน
ส าหรับครูภาษา   

36. ผศ.กว ี ครองแกว้ 
ผศ.ระดบั  8 

ค.ม.การบริหารการศึกษา 
ค.บ.ดนตรีศึกษา 

 -  ทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน 
-  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้1 
-  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้2 
-  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้3 
-  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้4 
-  ประวติัดนตรีตะวนัตก 
-  ปฏิบติัรวมวงแจ๊สหรือป็อบปู
ลาร์1 
-  รวมวงแจ๊สหรือป็อบ   ปูลาร์2 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

    -  การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้ 
-  การเรียบเรียงเสียง
ประสานดนตรีแจส๊และป็
อบปูลาร์ 
       สังคีตนิยม 

37. อาจารยช์ชัชยั  พวกดี 
อาจารย ์

กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ (ไทย) 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควทิยา 

 -  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย1 
-  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย2 
-  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย3 
-  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย4 
- ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย1 
- ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย2 
- ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย3 
- ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย4 
-  การบนัทึกโนต้เพลงไทย 
-  ปฏิบติัเพลงเด่ียว 
-  การปรับวงดนตรีไทย 
-  การน าเสนอผลงานดนตรี 
-  ปฏิบติัรวมวงมโหรี 
        สังคีตนิยม 

38. อาจารยอ์คัรพล  ชูเชิด 
อาจารย ์

กศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ (ไทย) 
ศศ.ม (ดุริยางคไ์ทย) 

 -  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย1 
-  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย2 
-  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย3 
-  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย4 
-  ประวติัดนตรีไทย 
-  การวเิคราะห์เพลงไทย1 
       สังคีตนิยม 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

39. อาจารยว์ทิยา  คามุณี 
อาจารย ์

ค.บ.ดนตรีศึกษา 
ศศ.ม.(สังคมศึกษา) 

 -  ปฏิบติักีตาร์1 
-  ปฏิบติักีตาร์2 
-  ปฏิบติักีตาร์3 
-  ปฏิบติักีตาร์4 
-  รูปแบบและการวิเคราะห์
ดนตรีตะวนัตก1 
         สังคีตนิยม 

40. อาจารยว์ิจิตร   
     ขะมนัจา 
อาจารย ์

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
 

 ทฤษฎีดนตรีไทย1 
ทฤษฎีดนตรีไทย2  
ทฤษฎีดนตรีสากล 1   

41. อาจารยอ์นุลกัษณ์   
     อาสาสู้ 
อาจารย ์

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)  -  ปรัชญาดนตรีศึกษา 
-  สวนศาสตร์ทางดนตรี 
       สังคีตนิยม 

42. นายสราวธุ  สุขมล 
อาจารย ์

ศษ.บ. (ประวติัศาสตร์) 
ศศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา) 

 
ต ารา 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
 

43. นายสวสัด์ิ   จนัทร กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) 
 

 1.  ความรู้เบ้ืองตน้ในการใช้
ส่ือเพื่อสอนภาษา   
2.  การผลิตและปรับส่ือเพื่อ
ใชส้อนภาษา   

44. นายกมลวฒัน์  ภูวชิิต 
อาจารย ์

ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
มศว.ประสานมิตร 

 1.  การวจิยัเบ้ืองตน้ในชั้น
เรียน   
2.  การทดสอบและการ
วดัผลส าหรับครูภาษา   

45. นายวจิิตร  ฤทธิธรรม 
อาจารย ์ 

คบ.ฟิสิกส์ 
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) 

ผลงานทางวชิาการ 
วทิยากรค่ายดาราศาสตร์ 

1. ฟิสิกส์ 1 
2. ฟิสิกส์ 2 
3. ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
4. ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
5. ดาราศาสตร์ 1 
6. ดาราศาสตร์และอะตอม 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

46. อาจารยธ์านินทร์   
     ลอยปลิว 
อาจารย ์

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)  -  ทฤษฏีดนตรีไทย1 
-  ทฤษฏีดนตรีไทย 2 
-  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 1 
-   ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 2 
-  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 3 
-  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 4 
-  ท านองเพลงไทย 
-  ปฏิบติัรวมวงไทย 1 
-  ปฏิบติัดนตรีไทยอิสระ 
         สังคีตนิยม 

47. อาจารยว์สิิฐ  
     ธญัญะวนั 
อาจารย ์

กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) 

 - กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ทัว่ไป 
- กลุ่มวชิารากฐาน
คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาพีชคณิต 
- กลุ่มวชิาการวเิคราะห์ 
- กลุ่มวชิาเรขาคณิต 

48. อาจารยว์ิรัช  เน้ือไม ้
อาจารย ์

วท.บ.(คณิตศาสตร์ศึกษา)  - กลุ่มวชิาเรขาคณิต 
- กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ทัว่ไป 
- กลุ่มวชิาการวเิคราะห์ 
- กลุ่มวชิาเรขาคณิต 

49. อาจารยว์ไิลวรรณ   
     กระต่ายทอง 
อาจารย ์

กศ.บ (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

 - กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ทัว่ไป 
- กลุ่มวชิารากฐาน
คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ส าหรับ 
จุดประสงคเ์ฉพาะ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

50. อาจารยน์ฤมล   
     จนัโทสถ 
อาจารย ์

วท.บ (คณิตศาสตร์) 
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 

 - กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ทัว่ไป 
- กลุ่มวชิารากฐาน
คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาการวเิคราะห์ 
- กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ส าหรับ 
จุดประสงคเ์ฉพาะ 

51. อาจารยเ์สถียร  ทีทา 
อาจารย ์

ศษ.บ (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (วจิยัและพฒันา
การศึกษา) 

 - กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ทัว่ไป 
- กลุ่มวชิารากฐาน
คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ส าหรับ 
จุดประสงคเ์ฉพาะ 

52. อาจารยไ์พชยนต ์  
     สิริเสถียรวฒันา 
อาจารย ์

ค.บ (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกต)์ 

 - กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ทัว่ไป 
- กลุ่มวชิารากฐานคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาการวเิคราะห์ 
- กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับ 
จุดประสงคเ์ฉพาะ 

53. อาจารยย์ภุาดี   
     ปณราช 
อาจารย ์

ค.บ (คณิตศาสตร์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) 

 - กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ทัว่ไป 
- กลุ่มวชิารากฐาน
คณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาพีชคณิต 
- กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์
ส าหรับ 
จุดประสงคเ์ฉพาะ 
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 ที่ 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/
ประสบการณ์การท างาน 

วชิาทีจั่ดให้สอน 

54. นายเอกรัฐ   
     ปัญญาเทพ 

ค.อ.บ.(ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบณัฑิต) 
 
วท.บ.(วทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 

1.  ดิจิตอลเบ้ืองตน้ 
2.  เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อชีวติ 
3.  เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ 
4.  เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
5.  โปรแกรมประยกุตด์า้น
การจดัการสินคา้คงคลงั 
6.  โปรแกรมประยกุตด์า้น
การจดัการส านกังาน
อตัโนมติั 
7.  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  1 
8.  การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 
9.  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ 
10.  ศึกษาเอกเทศดา้น
คอมพิวเตอร์ 
11.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการส่ือสารขอ้มูล 
12.  แฟ้มขอ้มูลและการ
ประมวลผลแฟ้มขอ้มูล 
13.  ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 
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 13.  จ านวนนิสิตนักศึกษา 
 นกัศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษา คณะครุศาสตร์มีโครงการจะผลิตบณัฑิต ในระยะ พ.ศ.  2549 – 2554 ดงัน้ี 

นกัศึกษา 
 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปีท่ี 1 200 200 200 200 200 200 
ชั้นปีท่ี 2 - 200 200 200 200 200 
ชั้นปีท่ี 3 - - 200 200 200 200 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 200 200 200 
ชั้นปีท่ี 5 - - - - 200 200 
รวม 200 400 600 800 1000 1000 

จ านวนท่ีคาดวา่ส าเร็จการศึกษา - - - - - 1000 

14.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 ใชอ้าคาร 2  และตึกเรียนอ่ืน ๆ ในมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 อุปกรณ์การสอน 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะครุศาสตร์ และภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

14.1  อาคารสถานท่ี 
 
ล าดบั รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
หอ้งปฏิบติัการดนตรี 
หอ้งปฏิบติัการทางพลศึกษา
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
ศูนยเ์ด็กปฐมวยั 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 

4 
1 
4 
4 
5 
1 
1 
 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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 14.2  อุปกรณ์การสอน 
 
ล าดบั รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

ชุดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
ชุดวดีิทศัน์และเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
เคร่ืองพิมพสี์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองถ่ายส าเนาระบบดิจิตอล 
เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
โปรเจคเตอร์ 
 

2 
20 เคร่ือง 

4 
1 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

1 
1 
3 
3 

5 ชุด 
3 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
7 เคร่ือง 
7 เคร่ือง 

 

15.  ห้องสมุด 
 15.1  ส านกัวทิยบริการและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
         15.2  หอ้งสมุดศูนยศึ์กษาการพฒันาครู  คณะครุศาสตร์  มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร  และนิตยสาร   

 
หนงัสือ 

  - ภาษาไทย   จ านวน  3,500 เล่ม 
  - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  1,800 เล่ม 

วารสาร 
  - ภาษาไทย   จ านวน   30 ช่ือเร่ือง 
  - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน   25   ช่ือเร่ือง 
 ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
  ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายการอา้งอิงและสาระสังเขป
ของบทความและเอกสาร 

1.  ซีดี-รอม ไดแ้ก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
2. ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ Proquest  Digital Dissertation 

  ฐานขอ้มูลฉบบัเตม็ (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายละเอียดเอกสารฉบบัเตม็ 
หนงัสือ วารสาร และวทิยานิพนธ์อิเล็คทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
  1. Link (Springer) 
  2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
  3. Blackwell Journal Online 
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   4. Thailis 
  5. Net Library e-books 
  ฐานขอ้มูลของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
(KPRU Library Database) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีห้องสมุดสร้างข้ึนมาเอง และสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบ
ออนไลน์ เช่น  
  1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  2. ฐานขอ้มูลอิเล็คทรอนิกส์ 

16. งบประมาณ 
 ในการจดัการศึกษามีประมาณการงบประมาณภายในระยะ 5 ปี ดงัน้ี  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2550 2551 2552 2553 
ค่าครุภณัฑ์ 
ค่าวสัดุ 
ค่าใชส้อย 
ค่าตอบแทน 

300,000 
200,000 

50,000 
20,000 

300,000 
200,000 

50,000 
20,000 

300,000 
200,000 

50,000 
20,000 

300,000 
200,000 

50,000 
20,000 

300,000 
200,000 

50,000 
20,000 

รวม 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 
      (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีบุคลากร  และงบประมาณดา้นอาคารสถานท่ี) 

17.   หลกัสูตร 
         หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
         17.1 จ านวนหน่วยกติ  
         จ  านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 167 หน่วยกิต 
         17.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

หมวดวชิา/กลุ่มวชิา/วชิา จ านวนหน่วยกติ 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  เรียนไม่น้อยกว่า 34 
 1. กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     9 
 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    8 
 3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    6 
 4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      9 
 5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ    2 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ   เรียนไม่น้อยกว่า 127 
 1. วชิาชีพครู   เรียนไม่นอ้ยกวา่ 53 
 2. วชิาเอก     
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 หมวดวชิา/กลุ่มวชิา/วชิา จ านวนหน่วยกติ 
        2.1  แบบเอกเด่ียว  เรียนไม่นอ้ยกวา่ 74 
        2.2  แบบเอก – เอก  เรียนไม่นอ้ยกวา่ 40 
        2.3  แบบเอก – โท  เรียนไม่นอ้ยกวา่ 50 
        2.4  วชิาโท  เรียนไม่นอ้ยกวา่ 24 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า   6 

รวมทั้งหมด 167 
 

17.3  รายวชิาและจ านวนหน่วยกติ 
  รายวชิาตามหลกัสูตร  ก าหนดดว้ยรหสัวชิาโดยใชร้ะบบตวัเลข  7  หลกั  โดยมีความหมายดงัน้ี 
    เลขตวัท่ี 1,2,3 แทนหมู่วชิาในคณะครุศาสตร์ 
    เลขตวัท่ี 4 บ่งบอกถึงระดบัความยากง่ายหรือชั้นปี 
    เลขตวัท่ี 5 บ่งบอกถึงลกัษณะเน้ือหาวชิา/กลุ่มวชิา 
    เลขตวัท่ี 6,7 บ่งบอกถึงล าดบัก่อนหลงัของวชิา 

1  2  3  4  5  6  7 
 

 หมู่วชิา  ช้ันปี  
ลกัษณะ
วชิา 

 
ล าดับก่อนหลงัของ

วชิา 
   รหสัตวัเลข  3  ตวัแรกแทนหมู่วชิาท่ีเปิดสอนในคณะครุศาสตร์ดงัน้ี 
 

 ตวัเลขแสดงหลงัช่ือรายวชิา หมายถึง จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) โดย   
   บรรยาย หมายถึง จ านวนชัว่โมงบรรยาย   =  จ านวนหน่วยกิตบรรยาย 
   ปฏิบติั หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติั             =  จ านวนหน่วยกิตปฏิบติั 
   จ านวนหน่วยกิต x 3 = จ านวนชัว่โมงทฤษฎี + จ  านวนชัว่โมงปฏิบติั + จ  านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง 
 
  การจัดการเรียนการสอนและรายละเอยีดของหลกัสูตรแต่ละหมวดวชิามีดังนี ้

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 34 หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     9 
 2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    8 
 3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    6 
 4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      9 
 5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ    2 

รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก  (หนา้   339) 
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 ข. หมวดวชิาเฉพาะ   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 127  หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1.  หมวดวชิาเฉพาะวชิาชีพครู ไม่น้อยกว่า  53 หน่วยกติ 
  1.1  วชิาชีพครูบังคับ  จ านวน  33 หน่วยกติ  มีรายวชิาดังต่อไปนี้ 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 1001101 ความเป็นครู      3(3-0-6) 

Self  Actualization  for  Teachers 
 1051105 จิตวทิยาส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Psychology  for  Teachers 
 1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู     3(2-2-5) 
   English  for  Teachers 
 1002301 ภาษาไทยส าหรับครู     3(2-2-5) 
   Thai  for  Teachers 
 1002401 คอมพิวเตอร์ส าหรับครู     3(2-2-5) 
   Computer  for  Teachers 
 1022201 การจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
   Administration  and  School  Curriculum  Development 
 1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
   Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
 1022101 การจดัการเรียนรู้      3(2-2-5) 
   Principle  of  Learning  Management 
 1043101 การวดัและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5) 
   Educational  Measurement  and  Evaluation 
 1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา    3(2-2-5) 
   Administration  in  School 
 1043301 การวจิยัทางการศึกษา     3(2-2-5) 
   Education  Research 
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 1.2  วชิาชีพครูเลอืก  จ านวน  6  หน่วยกติ  เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
   กลุ่มวชิาพืน้ฐานการศึกษา 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1012405 กฎหมายการศึกษาไทย 2 (2-0-4) 

 Thai Education Laws  
1004205 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    2 (1-2-3) 

 Activities for Learner Development  
1011301 สังคมวทิยาการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Educational Sociology  
1012101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 2 (2-0-4) 

 Education for Minority Groups in Thailand  
1012102 กิจกรรมยามวา่งเพื่อการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Leisure Time Activity in Education  
1012201 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน 2 (2-0-4) 

 Education and Community Development  
1013302 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Educational Policy  and  Planing  
1013202 การจดัโรงเรียนชุมชน 2 (2-0-4) 

 Community School Management  
1013203 การศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-4) 

 Comparative Education  
1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน 2 (2-0-4) 

 Education Activity for Local  
1013205 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2 (2-0-4) 

 Educational Economics  
1013206 การเมืองกบัการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Politics and Education  
1013207 การศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม 2 (2-0-4) 

 Education and Environment  
1013208 การศึกษากบัการปรับปรนวฒันธรรม 2 (2-0-4) 

 Education and Cultural Adaptive  
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  รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1013401 การศึกษาทางเลือก 2 (2-0-4) 

 Alternative Education  
 
     กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการสอน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1024701 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Independent Study in Education  
1024702 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3 (2-2-5) 

 Seminar in Educational Problems  
1021203 หลกัสูตรและหนงัสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (2-0-4) 

 Curriculum and Texts for Fundamental Education  
1023103 การสอนซ่อมเสริม 2 (2-0-4) 

 Remedial Teaching  
1022601 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 2 (2-0-4) 

 Classroom Management Techniques  
1023202 กิจกรรมร่วมหลกัสูตร 2 (2-0-4) 

 Co-curriculum Activity  
1023301 การสร้างส่ือและแบบเรียน 2 (2-0-4) 

 Medias and Texts Construction  
1023204 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2 (1-2-3) 

 Curriculum Development for Local  
1023102 ทกัษะและเทคนิคการสอน 2 (2-0-4) 

 Teaching Skills and Techniques of Teaching  
1023104 หลกัการนิเทศการสอน 2 (1-2-3) 

 Instructional Supervision  
1023105 รูปแบบการเรียนการสอน 2 (2-0-4) 

 Instructional Models  
1023302 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาไทย 2 (2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning Thai Language  
1023303 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาองักฤษ 2 (2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning English Language  
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1023304 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนวทิยาศาสตร์ 2 (2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning Science  
1023305 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ 2 (2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning Mathematics  
1023306 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning Computer  
1023307 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนสังคมศึกษา 2 (2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning Social Studies  
1023308 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการฝึกอบรม 2 (2-0-4) 

 Medias and Activities for Training  
1023401 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2 (2-0-4) 

 Teaching  Skills for Science  Teachers  
1023501 นวตักรรมในชั้นเรียน 2 (2-0-4) 

 Innovation in the Classroom  
1023001 พฤติกรรมการสอนวชิาพลศึกษา   3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Physical Education  
1023002 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทย  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Thai Language  
1023003 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching English  
1023004 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Social Studies  
1023005 พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Computer Education  
1023006 พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรีศึกษา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Music Education  
1023007 พฤติกรรมการสอนวชิาคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Mathematics  
1023008 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Science  
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1023009 พฤติกรรมการสอนวชิาเคมี  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Chemistry  
1023010 พฤติกรรมการสอนวชิาฟิสิกส์  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Physics  
1023011 พฤติกรรมการสอนวชิาชีววิทยา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Biology  
1023012 พฤติกรรมการสอนวชิานาฏศิลป์  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances  
1023013 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปศึกษา  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Art Education  
1023014 พฤติกรรมการสอนวชิาเฉพาะ  3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Specific Subject  
 
   กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 

1031201 การใชส่ื้อมวลชนเพื่อการศึกษา 2 (2-0-4) 
 Utilization of Mass Media in Education  

1032202 การสร้างส่ือการเรียนการสอน 2 (1-2-3) 
 Media Construction  

1033203 นวตักรรมการศึกษา 3 (2-2-5) 
 Educational Innovation  

1034204 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 2 (2-0-4) 
 Telecommunications and Distance Learning  
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       กลุ่มวชิาวดัผลประเมินผลและวจัิยการศึกษา 
รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1042201 การสร้างแบบทดสอบ 2 (1-2-3) 

 Test Construction  
1043102 การประเมินทางการศึกษา 2 (1-2-3) 

 Education Evaluation  
1043103 การประเมินผลการเรียนดา้นการปฏิบติั 2 (1-2-3) 

 Performance Evaluation  
1043203 การวดัจริยธรรม 2 (1-2-3) 

 Ethics Measurement Methodology  
1044202 การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดั 3 (2-2-5) 

 Aptitude Test Construction  
1043302 สถิติและการวจิยัส าหรับครู 2 (1-2-3) 

 Statistics and Research for Teachers  
1044303    วทิยาการวจิยั       3(2-2-5) 

      Research  Methodology 
1044304    สถิติเพื่อการวิจยั      3(3-0-6) 

      Statistics  for  Research   
1044305   การวจิยัเชิงคุณภาพ          3(2-2-5) 

     Qualitative  Research   
1044306    การวจิยัในชั้นเรียน          3(2-2-5) 

      Classroom   Research   
1044307    การวเิคราะห์งานวจิยัดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน      3(3-0-6) 

      Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research   
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       กลุ่มวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 
รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1051101 จิตวทิยาทัว่ไป 2 (2-0-4) 

 General Psychology  
1051102 การพฒันาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยั 2 (2-0-4) 

 Personality Development for Early Childhood  
1051103 จิตวทิยาวยัเด็ก 2 (2-0-4) 

 Children  Psychology  Chidren  
1051104 จิตวทิยาพฒันาการ 2 (2-0-4) 

 Developmental Psychology  
1052203 การประยกุตจิ์ตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 2 (1-2-3) 

 Applied Psychology for Learning  
1051301 ทฤษฎีและปฏิบติัการกลุ่ม 2 (1-2-3) 

 Theories and Group Dynamics Practice  
1051604 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน 2 (1-2-3) 

 Methods of Effective Study  
1051703 การจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 2 (1-2-3) 

 Psychological and School Guidance Services  
1051704 บริการสารสนเทศทางจิตวทิยาและการแนะแนว 2 (1-2-3) 

 Psychological and School Guidance Information Services  
1052106 จิตวทิยาแรงจูงใจ 2 (2-0-4) 

 Psychology of Motivation  
1052107 จิตวทิยาบุคลิกภาพและการปรับตวั 2 (2-0-4) 

 Psychology of Personality and Adjustment  
1052201 จิตวทิยาเด็กและการใหบ้ริการ 2 (2-0-4) 

 Children Psychology and Service  
1052801 มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Human Relations for Teachers and Educators  
1052503 สุขภาพจิตในโรงเรียน 2 (2-0-4) 

 Mental Health in School  
1052602 การทดสอบทางสติปัญญากบัการแนะแนว 2 (1-2-3) 

 Intelligence Assessment in School Guidance Services  
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1052701 การวางแผนชีวติและอาชีพ 2 (1-2-3) 

 Life and Career Planning  
1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนกัเรียน

นกัศึกษา 
2 (2-0-4) 

 School Guidance and Student Affairs Management  
1053302 ทฤษฎีและปฏิบติัการทางจิตวทิยาสังคม 2 (2-0-4) 

 Theories and Practical in Social Psychology  
1053303 มนุษยสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Human Relations of Teacher Educator  
1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 2 (1-2-3) 

 Behavior Modification in School  
1053402 จิตวทิยาเด็กกลุ่มพิเศษ 2 (2-0-4) 

 Special Children  Psychology  
1053501 จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น 2 (2-0-4) 

 Adolescence Guidance Psychology  
1053502 จิตวทิยาการแนะแนว 2 (2-0-4) 

 Guidance Psychology  
1053504 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 2 (1-2-3) 

 Creative Thinking Process  
1053505 เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวยัรุ่น 2 (1-2-3) 

 Group Counseling for Adolescence  
1053506 จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 2 (2-0-4) 

 Elementary School Children Psychology and Guidance  
1053601 การทดสอบทางบุคลิกภาพกบัการแนะแนว 2 (2-1-3) 

 Personality Assessment in School Guidance Services  
1053603 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2 (2-0-4) 

 Child’s Behavior Observation  
1053604 กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 2 (2-0-4) 

 Group Work in School   
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1053702 การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาชีวติ 2 (1-2-3) 

 Guidance Activities for Life Development  
1054202 การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 2 (1-2-3) 

 Parents Education  
   

    กลุ่มวชิาการบริหารการศึกษา 
รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1061101 หลกัการบริหารการศึกษา 3 (3-0-6) 

 Principles of Educational Administration  
1061103 พฤติกรรมผูน้ าทางการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Behavior for Educational Leaders  
1064104 สถาบนัวชิาชีพครูและการพฒันาวชิาชีพครู 2 (2-0-4) 

 Institutions and Development of Teaching Profession  
1063107 ธุรกิจการศึกษา 2 (2-0-4) 

 Education Business  
1063108 การอาชีวศึกษา 2 (2-0-4) 

 Vocational Education  
1063105 การบริหารงานบุคคล 2 (2-0-4) 

 Personnel Administration  
1064106 การบริหารงานธุรการ  การเงินและพสัดุ 2 (2-0-4) 

 Executive Fiscal and Commodity Administration  
 
      กลุ่มวชิาการศึกษาปฐมวัย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา      หน่วยกติ 
1071001 จิตวทิยาพฒันาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 3 (3-0-6) 

 Children Care and Children Development  
1073002 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 3 (3-0-6) 

 Early Childhood Curriculum  
1073003 การแนะแนวผูป้กครองเด็กปฐมวยั 2 (2-0-4) 

 Education for Parents of  Pre-school Children  
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        กลุ่มวชิาการศึกษาพเิศษ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม     3 (3-0-6) 

 Inclusive Education  
 
    กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1162004 พลศึกษาและนนัทนาการส าหรับครู   2 (1-2-3) 

 Physical Education and Recreation for Teachers  
 
     กลุ่มวชิาดนตรีศึกษา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
1073501 จิตวทิยาการสอนดนตรี 3(2-2-5) 

 Psychology  of  Music  Teaching  
1023601 หลกัการและวธีิการสอนดนตรี 3(2-2-5) 

 Principle  and  Method  in  Music  Teaching  
1023602 การสอนเคร่ืองลมไม ้ 3(3-0-6) 

 Woodwind  Pedagogy  
 
  1.3   วชิาประสบการณ์วชิาชีพ     14   หน่วยกติ 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 1005501 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครูระหวา่งเรียน  1   2(1-2-3) 
   Practicum  1 
 1005502 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครูระหวา่งเรียน  2   2(1-2-3) 
   Practicum  2 
 1005503   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1   5(4-5-0) 
   Internship  1 
 1005504   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  2   5(4-5-0) 
   Internship  2 
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 2. วชิาเอก 
    2.1 วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั 

แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   56 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.1.1 วชิาเอกบังคับ  (การศึกษาปฐมวยั)   
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

 รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
 1071201 การศึกษาปฐมวยั       3(2-2-5) 
   Early  Childhood  Education 
 1071101 จิตวทิยาพฒันาการเด็กปฐมวยั     3(3-0-5) 
   Pre-geological  Development  of  Early  Childhood  Children 
 1072102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Early  Childhood  Children  Behavioral  Study 
 1072202 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั      3(2-2-5) 
   Arts  for  Early  Childhood  Children 
 1072203 ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Creative  Thinking  for  Early  Childhood  Children 
 1072204 ทกัษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2-5) 
   Thinking  Skills  for  Early  Childhood  Children  
 1072205 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั        3(2-2-5) 
   Movement  Activities  for  Early  Childhood  Children 
 1073209 หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั        3(2-2-5) 
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    Early  Childhood  Education  Curriculum  and  Curricula  Development 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
 1073207 กิจกรรมพลศึกษาและนนัทนาการส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Physical  Education  Activities  and  Recreation  for  Early  Childhood  Children 
 1073208 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
   Mathematics  Skills  for  Early  Childhood  Children 
 1073210 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางวทิยาศาสตร์    3(2-2-5) 
   Sciences  Skills  for  Early  Childhood  Children 
 1073501 การจดัและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Organization  and  Educational  Management  in  Early  Childhood  Children 
 1074402 การประเมินผลพฒันาเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Developmental  Assessment  of  Early  Childhood  Children 
 1074401 การวจิยัในชั้นเรียนของการจดัการศึกษาปฐมวยั   3(2-2-5) 
   Research  in  Classroom  of  Early  Childhood  Education  Arrangement 
 1071403 ส่ือสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Creative  Materials  for  Early  Childhood  Children 
 1073213 กระบวนการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั   3(2-2-5) 
   Learning  and  Experience  managing  Process  for  Early  Childhood  Children 
 1072202 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั      3(2-2-5) 
   Arts  for  Early  Childhood  Teachers 
 1074105 การใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครองของเด็กปฐมวยั   3(2-2-5) 
   Parent  Education  for  Early  Childhood  Children 
 1074214     การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Seminar  in  Early  Childhood  Education 
           2.1.2 วชิาเอกเลอืก  (การศึกษาปฐมวยั)    

 เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้  
 1071301 การประดิษฐ์ตุก๊ตาส าหรับเด็กปฐมวยั    2(1-2-5) 
   Production  of  Dolls  for  Early  Childhood  Children 
 1072001 ภาษาองักฤษส าหรับครูปฐมวยั     3(2-2-5) 
   English  for  Early  Childhood  Teachers  
 1072302 หนงัสือส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Books  for  Early  Childhood  Children 
 1072202 การจดัโปรแกรมเพื่อพฒันาเด็กระดบับริบาล   3(2-2-5) 
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    Infant  and  Toddler  Programs 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
 1073103 สุขภาพอนามยัส าหรับมารดาและเด็ก    2(1-2-5) 
   Health  for  Mother  and  Child 
 1073211 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Stories  and  puppets  for  Early  Childhood  Children 
 1073212 นาฎศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2-5) 
   Dramatics  Activities  for  Early  Childhood  Children 
 1074002 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2-5) 
   Computer  for  Early  Childhood  Education 
 1074104 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2-5) 
   Nutrition  for  Early  Childhood  Children 
 1074305 นวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Innovation   of  Early  Childhood  Education 
 1074215 ส่ิงแวดลอ้มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Environmental  Studies  for  Early  Childhood  Children 
 1074306 การเล่นเคร่ืองดนตรีส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Musical  Instrument  Playing  for  Early  Childhood  Children 
 1074106 จิตวทิยาเด็กพิเศษ      3(2-2-5) 
   Psychology  of  Exceptional  Childhood 
 1074216 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางภาษา     3(2-2-5) 
   Thai  Language  of  Early  Childhood  Children 
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     2.2 วชิาเอกการศึกษาพเิศษ 
แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกติ 

บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   46 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   28 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.2.1 วชิาเอกบังคับ  (การศึกษาพเิศษ)     
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1081101 ความรู้เกีย่วกบัการศึกษาพเิศษ 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Special  Education  
1081102 จิตวทิยาเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 2(2-0-4) 

 Psychological  and  Social  Aspects  Conceming  Person  
with   
Special  Needs 

 

1081103 คุณธรรม  จริยธรรม  ส าหรับครูการศึกษาพเิศษ 2(2-0-4) 
 Ethical  Values  for  Teacher  of  Children with Special  

Needs 
 

1081104 พฒันาการทางภาษาและปัญหาของเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 3(3-0-6) 
 Language  Development  and  Language  Disorders  

1081105 ความรู้เกีย่วกบัความพกิารซ้อน 2(2-0-4) 
 Introduction  to  Children  with  Multiple  Disabilities  

1081201 ภาษาองักฤษส าหรับครูการศึกษาพเิศษ  1 3(3-0-6) 
 English  for  Special  Education  Teacher 1  

1081202 ภาษาองักฤษส าหรับครูการศึกษาพเิศษ  2 3(3-0-6) 
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  English  for  Special  Education  Teacher  2  
1082301 การให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม 3(2-2-5) 

 Provision  of  Early  Intervention  Services  
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1083302 การตรวจสอบเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 3(2-2-5) 

 Assessment  of  Children  with  Special  Needs  
1083304 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพกิารโดยชุมชน 2(2-1-3) 

 Community  Based  Rehabilitation  for  Children  with  
Disabilities   

 

1083401 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพเิศษ 2(1-2-3) 
 Methods  of  Teaching  Children  with  Special  Needs  

1083402 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน 2(1-2-3) 
 Inclusive  Education  and Support  Services  

1084403 กจิกรรมเสริมหลกัสูตรส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 2(1-2-3) 
 Suplementary  Activities  for  Children  with  Special  

Needs 
 

1084404 สัมมนาทางการศึกษาพเิศษ 2(1-2-3) 
 Seminar  in  Special  Education  

1083405 พฤติกรรมการสอนเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 2(1-2-3) 
 Teaching  Skills  for  Teachers  of  Children  with  Special  

Needs 
 

1083406 การจัดการพฤติกรรมเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 3(3-0-6) 
 Behavior  Management  for  Children  with  Special  Needs  

1082901 ความรู้เกีย่วกบัภาวะออทสิซึม 3(3-0-6) 
 Introduction  to  Autism  

1082902 การพฒันาภาษาและการพูดของเด็กออทสิติก 3(3-0-6) 
 Developing  Language  and Speaking  of  Children  with  

Autistic 
 

1082903 การบูรณาการประสาทสัมผสั 2(1-2-3) 
 Sensory  Integration  

1084904 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กออทสิติก 2(1-2-3) 
 Action  Research  to  Children  with  Autistic  
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 2.2.2 วชิาเอกเลอืก  (การศึกษาพเิศษ)  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1081106 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 

 Inclusive  Education  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1083303 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 3(3-0-6) 

 Practicum  in  Assessment  of  Children  with  Special  
Needs 

 

1082501 โสตสัมผสัวทิยา 3(3-0-6) 
 Audiology  

1082502 การสอนภาษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 2(1-2-3) 
 Teaching  Language  for  Children  with  Hearing  

Impaired  Children 
 

1082503 ภาษามือ  1 1(0-2-4) 
 Sign  Language  1  

1083504 ภาษามือ  2 2(1-2-3) 
 Sign  Language  2  

1083505 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ 

2(1-2-3) 

 Methods  of  Teaching  Basic  Subjects  to  Children  with  
Hearing  Impairments 

 

1083506 การฝึกฟัง  ฝึกพูด  และการแก้ไขการพูดเด็กทีม่ีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ 

2(2-2-5) 

 Speech  and  Auditory  Training  for  Children  with  
Hearing  Impairments 

 

1084507 ส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ 

2(1-2-3) 

 Materials  and  Technology  for  Children  with  Hearing  
Impairments 

 

1084508 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 2(1-2-3) 
 Action  Research  to  Develop  Learning  of  Children  with   
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 Hearing  Impairments 
1082601 ความรู้เกีย่วกบัความบกพร่องทางการเห็น 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Visual  Impairments  
1082602 ทกัษะการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว

ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 
2(1-2-3) 

 Orientation  and  Mobility  for  Children  with  Visual  
Impairments 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1082603 การสอนทกัษะการด ารงชีวติส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง

ทางการเห็น 
2(1-2-3) 

 Teaching  Life  Skill  for  Children  with  Visual  
Impairments 

 

1083604 อกัษรเบลล์ 3(2-2-5) 
 Braille  

1083605 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความ
บกพร่องทางการเห็น 

2(1-2-3) 

 Teaching  Basic  Subjects  to  Children  with  Visual  
Imparments 

 

1084606 ส่ือและอุปกรณ์พเิศษส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 2(1-2-3) 
 Materials  and  Assistive  Technology  for  Children  with  

Visual  Impairments 
 

1084607 การเขียนอกัษรเบลล์ไทย  
 Writhing  Thai  Braille  

1083608 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 2(1-2-3) 
 Action  Research  to  Develop  Learning  of  children  with  

Visual  Impairments 
 

1082701 ความรู้เกีย่วกบัภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา 3(3-0-6) 
 Introduction  to  Children  with  Mental  Retardation  

1082702 การจัดหลกัสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3(2-0-4) 
 Curricum  Development  for  Children  with  Mental  

Retardation 
 

1082703 เทคนิคการสอนภาษาคณติศาสตร์ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง 3(2-2-5) 
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 ทางสติปัญญา 
 Teaching  Reading  and  Mathematics  to  Children  with  

Mental  Retardation 
 

1083704 การเสริมสร้างทักษะทางการส่ือความหมายและทางสังคม
ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2(2-0-4) 

 Development  of  Communication  and  Social  Skills  for  
Children  with  Mental  Retardation 

 

 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1083705 การเตรียมอาชีพและการด ารงชีวติในชุมชนส าหรับบุคคลทีม่ี

ความบกพร่องทางสติปัญญา 
2(1-2-3) 

 Preparation  for  Work  and  Independent  Living  for  
Persons  with  Mental  Retardation 

 

1084706 กจิกรรมและส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา 

2(1-2-3) 

 Activities  and  Materials  for  Teaching  Children  with  
Mental  Retardation 

 

1084707 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 2(1-2-3) 
 Action  Research  to  Children  with   Mental  Retardation  

1082801 ความรู้เกีย่วกบัปัญหาทางการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Introduction  Learning  Disability  

1082802 การช่วยเหลือเฉพาะด้านส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
 Specific  Interventions  for  Children  with  Learning  

Disabilities 
 

1082803 การจัดหลกัสูตรส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
 Curriculum  Development  for  Children  with  Learning  

Disabilities 
 

1083804 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 Teaching  Technigue  for  Learning  Content  Groups  for  
Children  with  Learning  Disabilities 
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 1083805 การปฏิบัติงานกบัครอบครัวและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัเด็กทีม่ี
ปัญหาทางการเรียนรู้ 

2(1-2-3) 

 Collaboration  between  Professionals  and  Families  of  
Children  with  Learning  Disabilities 

 

1084806 กจิกรรมส่ือและเทคโนโลยสี าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 Activities  Materials  and  Assistive  Technology  for  

Children  with  Learning  Disabilities   
 

1084807 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 Action  Research  to  Children  with  Learning  Disabilities  

 

    2.3 วชิาเอกพลศึกษา 
แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   76 หน่วยกติ 

บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   56 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.3.1 วชิาเอกบังคับ  (พลศึกษา)   
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 1161101           ประวติัและหลกัการพลศึกษา     2(2-0-4) 

                                      History and Principles of Physical Education 
 1161201           กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา    3(2-2-5) 
            Anatomy and Physiology 

 1161301           จิตวทิยาการกีฬา      2(2-0-4) 
            Sports  Psychology  
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  1162101           การจดัการและการบริหารพลศึกษา                 2(2-0-4) 
             Organization and Administration of Physical Education 

 1162201           สรีรวทิยาการออกก าลงักาย    3(2-2-5) 
             Physiology of Exercise 
 1162202           การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    2(1-2-3) 
             Physical Fitness Testing 

 1162301           กีฬาเวชศาสตร์      3(2-2-5) 
        Sports  Medicine 
 1163103           การทดสอบการประเมินผลพลศึกษา   3(3-0-6) 

            Test and Evaluation in Physical Education 
 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 1163206           วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหว    3(2-2-5) 

           Kinesiology 
 1164101           หลกัและการฝึกกีฬา     2(1-2-3) 

               Principles and Sports Coaching 
             1164405          ผูน้  านนัทนาการและการอยูค่่ายพกัแรม   3(2-2-5) 

           Recreation Leadership and Camping 
          1162102           การเรียนรู้ทางกลไก     2(2-0-4) 

             Motor Learning 
            1163104           หลกัสูตรพลศึกษา      2(2-0-4) 

             Physical Curriculum 
           1162103           การส่งเสริมสุขภาพ     2(2-0-4) 

            Health Promotion 
           1163901          การสัมมนาทางพลศึกษา     2(2-0-4) 

             Seminar in Physical Education 
 1161406           กิจกรรมเขา้จงัหวะ     2(1-2-3) 

             Rhythmic Activities 
 1161501           กรีฑา         2(1-2-3) 

             Track and Field 
 1161504          เทเบิลเทนนิส        2(1-2-3) 

          Table Tennis 
 1161505         วา่ยน ้า         2(1-2-3) 
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             Swimming 
 1161601         ฟุตบอล         2(1-2-3) 

           Foot ball 
 1161602         บาสเกตบอล        2(1-2-3) 

           Basketball 
 1161603         วอลเลยบ์อล        2(1-2-3) 

          Volleyball 
 1161609         ตะกร้อ         2(1-2-3) 

           Takraw 
 1161701         กระบ่ีกระบอง        2(1-2-3) 

           Sword and Poles Fighting 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

  1161503         แบดมินตนั         2(1-2-3) 
          Badminton 

  2.3.2  วชิาเอกเลอืก  (พลศึกษา)  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
            กรณเีอกเดี่ยว    เลือกเรียน จ านวน 20 หน่วยกิต จากรายวชิาในกลุ่ม  ก. ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต    
จากรายวชิาในกลุ่ม  ข.  ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต และจากรายวชิาในกลุ่ม  ค. ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต โดยไม่ซ ้ า
กบัรายวชิาท่ีเรียนมาแลว้  
             รายวชิาในกลุ่ม  ก.  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

1161502             ยมินาสติก                                                                  2(1-2-3) 
               Gymnastics 
 1161105            การบริหารกาย      2(1-2-3) 
              Body Conditioning 

 1161405            ยวุกาชาด       2(1-2-3) 
              Youth Red Cross 

 1161407            เกมเบด็เตล็ด      2(1-2-3) 
              Minor Games 

 1161506            ยโูด         2(1-2-3) 
              Judo 

 1161507            เทนนิส          2(1-2-3) 
              Tennis 

 1161508            มวยสากล         2(1-2-3) 
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               Boxing 
 1161509            ยงิปืน           2(1-2-3) 

              Shooting 
 1161510            มวยไทย         2(1-2-3) 

              Thai Boxing 
 1161511            มวยปล ้า         2(1-2-3) 

              Wrestling 
 1161512           ยกน ้าหนกั         2(1-2-3) 

             Weight Lifting 
 1161513           จกัรยาน         2(1-2-3) 

             Cycling 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

 1161514           กอลฟ์          2(1-2-3) 
                                      Golf 

 1161515           ยงิธนู         2(1-2-3) 
             Archery 

 1161516          ดาบสากล         2(1-2-3) 
            Fencing 

 1161519          เปตอง         2(1-2-3) 
            Payton 

 1161520          หมากรุกไทย        2(1-2-3) 
            Thai Chess 

 1161521          โบวล่ิ์ง          2(1-2-3) 
             Bowling 

 1161604          รักบ้ีฟุตบอล         2(1-2-3) 
             Rugby Football 

 1161605          แฮนดบ์อล         2(1-2-3) 
            Handball 

 1161606          โปโลน ้า          2(1-2-3) 
             Water Polo  

 1161607           ฮอกก้ี          2(1-2-3) 
             Hockey  

 1161608           เซปักตะกร้อ         2(1-2-3) 
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              Sepak Takraw 
 1162401           ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้ขั้นสูง  2(1-2-3) 

            Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C.) 
 1162402           ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้ขั้นสูง  2(1-2-3) 

             Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C.) 
 1162403           ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง  2(1-2-3) 

             Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C.) 
 1162404           ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีวสิามญัขั้นความรู้ขั้นสูง   2(1-2-3) 

             Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course (R.A.T.C.) 
 1162405           ประวติัและหลกัการนนัทนาการ    2(2-0-3) 

             History and Principles of Recreation 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

 1162407            การเตน้ร าพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ   1(0-2-1) 
              Thai and International Folk Dance 

 1162409            กายบริหาร      1(0-2-1) 
             Physical Exercises 

 1162517            ศิลปะการป้องกนัตวั     2(1-2-3) 
              Self  Defence 

 1162518            กระโดดน ้า      2(1-2-3) 
              Diving 

 1162519            ไอกิโด       2(1-2-3) 
              Aikido 

 1162520            หมากรุกฝร่ัง      2(1-2-3) 
              Chess 

 1162521             ด าน ้า       2(1-2-3) 
               Scuba Diving 

 1162522             สนุก้เกอร์      2(1-2-3) 
               Snooker 

 1162523             เทควนัโด      2(1-2-3) 
               Taekwondo 

 1162609             ซอฟทบ์อล      2(1-2-3) 
               Softball 

 1163204            โภชนาศาสตร์การกีฬา     2(2-0-4) 
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               Nutrition  for  Sports  Science 
 1163301            บรรดิการทางพลศึกษา     2(2-0-4) 

              Adapted  Physical  Education 
 1163302            กายภาพบ าบดั      2(1-2-3) 

              Physical  Therapy 
 1163303            การช่วยชีวติและความปลอดภยัทางน ้า   2(1-2-3) 

              Life  Saving  and  Aquatic  Safety  Education 
 1163308            การเสริมสร้างและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย  2(1-2-3) 

              Conditioning  and  Rehabilitation 
 1163403           ลีลาศ       2(1-2-3) 

            Social  Dances 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

 1163405           โมเดอร์นดานซ์      1(0-2-1) 
             Modern  Dances 

 1163406           การจดัและการบริหารนนัทนาการ    1(0-2-1) 
             Organization  and  Administration  in  Recreation 

 1163408           แอโรบิคดานซ์      2(1-2-3) 
             Aerobic  Dances 

1162522           การฝึกดว้ยน ้ าหนกั                                                        2(1-2-3)    
                 Weight Training  

1164101          หลกัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้    2(1-2-3)      
      Principles of  Basic  Motor   
 

              รายวชิาในกลุ่ม  ข.  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

   1161401          ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบ้ืองตน้        1(0-2-1)  
             Cub  Scout  Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.) 

  1161402          ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้เบ้ืองตน้         1(0-2-1) 
             Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.) 

    1161403          ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  1(0-2-1) 
             Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.) 

   1161404          ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีวสิามญัขั้นความรู้เบ้ืองตน้         1(0-2-1) 
            Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.) 
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             รายวชิาในกลุ่ม  ค.  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

1164517        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกรีฑา       2(1-2-3) 
          Track  and  Field  Coaching  and  Officiating   

1164518        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬายมินาสติก  2(1-2-3) 
          Gymnastics Coaching and Officiating 

 1164519        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาแบดมินตนั   2(1-2-3) 
           Badminton  Coaching  and  Officiating  

 1164520        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาเทเบิลเทนนิส   2(1-2-3) 
          Table  Tennis Coaching  and  Officiating  
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

 1164521        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาวา่ยน ้า     2(1-2-3) 
                Swimming Coaching and Officiating 

1164522        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาเทนนิส                 2(1-2-3) 
          Tennis Coaching and Officiating 

1164523        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬามวยสากล   2(1-2-3) 
          Boxing Coaching and Officiating 

 1164524        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬามวยไทย   2(1-2-3) 
         Muay Thai Coaching and Officiating 

 1164609        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาฟุตบอล   2(1-2-3) 
          Soccer Coaching and Officiating 

 1164610        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬารักบ้ีฟุตบอล       2(1-2-3) 
          Rugby  Football  Coaching  and  Officiating 

 1164611        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาบาสเกตบอล         2(1-2-3) 
        Basketball Coaching and Officiating 

 1164612        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาวอลเลยบ์อล         2(1-2-3) 
          Volleyball Coaching and Officiating 

 1164613        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาตะกร้อ      2(1-2-3) 
          Takraw Coaching and Officiating 
           1164525        การเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬาเทควนัโด  2(1-2-3) 
         Taekwondo Coaching and Officiating 
           1162001        ภาษาองักฤษส าหรับครูพลศึกษา    3(2-2-5) 
         English  for  Physical  Teachers 
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    2.4 วชิาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา 
แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกติ 

บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   56 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.4.1 วชิาเอกบังคับ  (คอมพวิเตอร์ศึกษา)     
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

               รหัสวชิา            ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1183202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 
                        Programming  Language  in  Education  
1181201 หลกัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

                                   Principles of Computer Language Programming  
1182303 แฟ้มขอ้มูลและการประมวลผล          3(2-2-5) 
                        Data File and Processing 
1181102 ระบบปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์  1   3(3-0-6) 
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                         Computer Operating Systems 1 
1182204 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี    3(3-0-6) 
                         Data Structure and Alqorithms 
1181101 ดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์       3(2-2-5) 
                        Introduction to Digital Electronics 
1181103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
                        Computer Systems and Architecture 
1183302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 

                                    Information System Analysis and Design 
 

               รหัสวชิา            ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1182301 ฐานข้อมูลและการจดัการ                      3(2-2-5) 
                        Database System 
1182304  ระบบการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เพื่อการศึกษา             3(2-2-5) 
                                            Data  Communication  System  and  Computer  Network  for  Education   

1182615 ภาษาองักฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์           3(3-0-6) 
                                    English for Computer  Teacher 

1182601 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                    3(2-2-5) 
                        Development of Computer - assisted Instruction 
1183406 เทคโนโลยีมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา                 3(2-2-5) 
                        Multimedia Application   for  Education 
1183602 การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์          3(2-2-5) 
                        E-learning 
1184604 ระบบบริหารจดัการรายวิชาด้วยส่ืออิเล็คทรอนิกส์      3(2-2-5) 

                                    Learning Management System for Electronic Media 
1184621 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์           3(0-6-3) 

Teaching Computer  Project 
1182401 คอมพิวเตอร์กราฟิก            3(2-2-5) 
                        Computer Graphics           
1183402 ศิลปดิจิตอล             3(2-2-5) 
                        Digital  Art 
1183105 การซ่่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์             3(2-2-5) 
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                                     Troubleshooting  and  Maintaining  Microcomputer  
1183603 การพฒันาเวปเพื่อการเรียนการสอน           3(2-2-5) 

                                   Web Development  for  Teaching 
1184618 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 

                                    Computer  Teaching  Behavior 
2.4.2   วชิาเอกเลอืก  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

   รหัสวชิา ช่ือวชิา      หน่วยกติ 
1181501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา           3(2-2-5) 

                                    Software Package for Education 
 
               รหัสวชิา            ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1183502 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจยัทางการศึกษา     3(2-2-5) 
                                    Application  Program  for Statistics and Education  Research  

1182503 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด   3(2-2-5) 
ในสถานศึกษา                    
Application for Libraries School 

1184504 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบญัชี   3(2-2-5) 
ในสถานศึกษา             

                                    Application for Libraries  School 
   1183505 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่าย    3(2-2-5) 

เงินเดือนในสถานศึกษา            
                                    Application for Personal Record and Payroll  in  School  
     1183506 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและ          3(2-2-5) 

วดัผลในสถานศึกษา      
Application for School Registration and Records  

       1183507 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา        3(2-2-5) 
   Application for School Administration 

1183508 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการในสถานศึกษา         3(2-2-5) 
  Application for School  General Affairs  

        1184307 ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา                 3(2-2-5) 
     Programming Application in Management Information  
     System  for  Education 
          1184407 ความจริงเสมือนส าหรับการศึกษา            3(2-2-5) 
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    Virtual Reality in Education 
          1183612 เกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อการศึกษา           3(2-2-5) 
   Game and Simulation in Education 
          1183403 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ            3(2-2-5) 
   Computer – Aided Design 
          1182605 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          3(2-2-5) 
   Designing of Computer – Assisted Instruction 
          1184606 ระบบส่ือการสอนอจัฉริยะ              3(2-2-5) 
   Intelligent  Media  System 
 
               รหัสวชิา            ช่ือวชิา หน่วยกติ 
        1181616 ภาษาองักฤษส าหรับอินเทอร์เน็ตและการส่ือสาร          3(3-0-6) 
   English for Internet and Communication  
        1183607 การออกแบบเวปไซต์             3(2-2-5) 
   Web  Design 
       1184609  การสอนบนเวป               3(2-2-5) 
   Web-based Instruction 
        1182404 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 

Computerized Photography Improvement  
     1183405 ภาพสามมิติและภาพเคล่ือนไหว             3(2-2-5) 
   Three-dimensional  Image and Animation 
      1184407 โปรแกรมด้านภาพน่ิงและผลิตรายการโทรทศัน์          3(2-2-5) 

ระบบดิจิตอล 
     Program for Still Picture and Digital Television Production  
      1184617 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาพิเศษ                       3(2-2-5) 
   Computer in Handicapped Education 
       1184408 การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิตอล                      3(2-2-5) 
   Audio and Visual Digital System Processing 
     1184611 ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน           3(2-2-5) 

            เทคโนโลยีการศึกษา                                                               
 Computer System and Applications for Educational Technology  

       1183610  การเขียนโปรแกรมบนเวปเพื่อการศึกษา                    3(2-2-5) 
   Computer Programming on Web for Education 
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 1181106 ไมโครโปรเซสเซอร์              3(2-2-5) 
  Microprocessor 
1184409 โปรแกรมประยุกต์ด้านเส้นภาพและภาพประกอบ       3(2-2-5) 
  Programming Application in Graphics and Picture  
1184206 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง                      3(2-2-5) 
  Advanced  Programming  Language 
1183306 การบริหารและการจดัการระบบเครือข่าย          3(2-2-5) 
  Administration and Management of Network System 
 
 

               รหัสวชิา            ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1182305  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร           3(2-2-5)  
  Information and Communication Technology 
1184613 การจ าลองและโมเดลทางการศึกษา             3(2-2-5) 

Simulation and Model 
1181509 การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน              3(2-2-5) 
  Using Computer in School 

       1182614       อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา              3(2-2-5) 
   Internet for Education 
         1182203  หลกัการโปรแกรมภาษาปาสคาล            3(2-2-5) 
   Principles  of  Pascal Programming 

1182208  โปรแกรมควบคุมระบบ                      3(2-2-5) 
  System Programming   
1184510  โปรแกรมประยุกต์ด้านงานพสัดุและครุภณัฑ์  3(2-2-5) 

ในสถานศึกษา                        
      Application for School Inventor Control 

1183207  การสร้างตวัแปรภาษา              3(2-2-5) 
  Compiler Construction 

          1184205 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ                      3(2-2-5) 
   Object – Oriented  Programming 

  1182104 ระบบปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์  2            3(3-0-6) 
   Operating System 2 

1184619  การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา             3(2-2-5) 
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   Seminar in Computer  Education 
1184620 หัวขอ้พิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 
  Special Topics in Computer 

      1184511 โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนคณิตศาสตร์                3(2-2-5) 
   Application  Program  for  Sciences  Teaching 

1184512  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์               3(2-2-5) 
  Application  Program  for  Mathematic  Teaching 
1184513  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนภาษาองักฤษ               3(2-2-5) 
  Application  Program  for  English  Teaching 
 

               รหัสวชิา            ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1184514  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนสังคมศึกษา               3(2-2-5) 
  Application  Program  for  Social  Study  Teaching 
1184515  โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนดนตรี                     3(2-2-5) 
  Application  Program  for  Music  Teaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    2.5 วชิาเอกภาษาองักฤษ 
แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกติ 

บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   16 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกติ 

           2.5.1 วชิาเอกบังคับ  (ภาษาองักฤษ)     
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

รหัสวชิา      ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1212101 วธีิสอนภาษาองักฤษ 1                3(2-2-5) 
  Methods  of  Teaching  English   Language 1  

 1214102 วธีิสอนภาษาองักฤษ 2   3(2-2-5) 
  Methods  of  Teaching  English    Language 2  

 1213103 การเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 3(2-2-5) 
  English  Language  Learning  Based  on  Learner  
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  1213104 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือและแบบทดสอบทางภาษา 3(2-2-5) 
  Construction and Development of Language Tests and Tools  

 1214105 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 
  Seminar in Teaching English   

 1212106 การจดัการหอ้งเรียนส าหรับครูภาษา   2(1-2-3) 
  Classroom Management for Language Teachers  

 
 
            รหัสวชิา      ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1212107 ความรู้เบ้ืองตน้ในการใชส่ื้อเพื่อสอนภาษา   2(1-2-3) 
  Introduction to Multimedia in the English Classroom  

 1213108 การผลิตและปรับส่ือเพื่อใชส้อนภาษา   2(1-2-3) 
  Material Adaptation and Production  

 1214109 การวจิยัเบ้ืองตน้ในชั้นเรียน   2(1-2-3) 
  Introduction to Classroom Research     

 1214110 การทดสอบและการวดัผลส าหรับครูภาษา   2(2-0-4) 
  Tests and Measurements for Language Teachers  
 

2.5.2  วชิาเอกเลอืก  (ภาษาองักฤษ)  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
          รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1213111 การสอนภาษาองักฤษดว้ยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
   Instruction of English with Computers  
 1214112 การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
  Developing of Learning Units for English Lessons  

 1214113 การศึกษาอิสระในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 
  Independent Studies  in  Learning Process of English   

 1213114 ค่ายภาษาเพื่อพฒันาทกัษะ       2(90) 
  Skills  Development  through  English  Camp  

 1213115 การประเมินและการใชส่ื้อการสอนภาษา   2(1-2-3) 
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   Subject Name Assessing and Exploiting Language Teaching 
Materials  

 

 1212116 หลกัและวธีิการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   2(2-0-4) 
  Subject  name Current Developments in TOEFL   

    
    
 
          รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1212201 การพดูส่ือสาร 1 3(3-0-6) 
  Oral Communication 1   

 1212202 การพดูส่ือสาร 2  3(3-0-6) 
  Oral Communication 2  

 1213203 การพดูส่ือสาร 3 3(3-0-6) 

  Oral Communication 3  

 1212204 กลวธีิการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6) 
  Paragraph Reading Strategies  

 1213205 การเขียนตามรูปแบบ      3(3-0-6) 
  Guided Writing  

 1213206 การเขียนอนุเฉท       3(3-0-6) 
  Paragraph Writing  

 1212307 การอ่านเพื่อการตีความ    3(3-0-6) 
  Reading for Interpretation  
 1212401 การแปล 1  3(3-0-6) 
  Translation 1  

 1213402 การแปล 2 3(3-0-6) 

  Translation 2  

 1211208 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
  Thai Studies  
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  1213403 การวเิคราะห์สัมพนัธสารเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Discourse Analysis   

 1212209 การอภิปรายและการโตว้าที  3(3-0-6) 
  Discussion and Debate  

 1213405 การเขียนเชิงวชิาการ 2 3(3-0-6) 
  Academic Writing 2  
 
          รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1213406 วจันปฏิบติัศาสตร์เบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
  Introduction to Pragmatics  

 1212210 การน าเสนอ 1 3(3-0-6) 
  Oral Presentation 1  

 1213211 การน าเสนอ 2 3(3-0-6) 
  Oral Presentation 2  

 1213212 การอ่านเพื่อความคิดเห็นและเจตคติ  3(3-0-6) 
  Critical Reading  

 1214213 การเขียนเรียงความ   3(3-0-6) 
  Essay Writing  

 1212404 การเขียนเชิงวชิาการ 1   3(3-0-6) 
  Academic Writing  1  

 1213301 วรรณคดีเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  Introduction to Literature  

 1213302 วฒันธรรมของประเทศท่ีพดูภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 
  Culture in the English Speaking World  

 1212214 การอ่านงานดา้นวฒันธรรมและศิลปะทอ้งถ่ิน  3(3-0-6) 
  Selected Readings in Local Art and Culture  

 1213303 เทวต านานและคติชนวทิยา  3(3-0-6) 
  Mythology and Folklore  

 1214304 นวนิยายสมยัใหม่  3(3-0-6) 
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   Modern Novels  

 1214305 นวนิยายและสังคม  3(3-0-6) 
  Novels and Society  

 1214306 วรรณกรรมสตรี  3(3-0-6) 
  Feminism and Feminist Literature  

 1213307 ละครก่อนยคุศตวรรษท่ี 20 3(3-0-6) 
  Drama  Before the 20th Century  
          รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1212308 ละครสมยัใหม่   3(3-0-6) 
  Modern Drama  

 1213309 ร้อยแกว้ภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
  Prose  

 1212310 การเรียนภาษาดว้ยการแสดง     3(3-0-6) 
  Language Learning through Drama  

 1213311 ร้อยกรองภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  Poetry  

 1212312 เร่ืองสั้นภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
  Short Stories  

 1213313 วรรณคดีส าหรับเด็ก    3(3-0-6) 
  Children’s Literature  

 1214314 วรรณกรรมร่วมสมยั    3(3-0-6) 
  Contemporary Literary Works   

 1214315 วรรณกรรมเอเชีย  3(3-0-6) 
  Asian Literature  

 1213316 ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศเจา้ของภาษาองักฤษ   2(2-0-4) 
  Subject Name Socio-cultural Backgrounds of English-speaking 

Countries 
 

 1212407 ไวยากรณ์องักฤษ  3(3-0-6) 
  Introduction to Grammar  
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  1213408 วจีวภิาคและวากยสัมพนัธ์ 1 3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 1  

 1213409 ภาษาศาสตร์ประยกุต ์     3(3-0-6) 
  Applied Linguistics  

 1212410 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  Introduction to Linguistics   
 
          รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1213411 สัทศาสตร์และสัทวทิยา  1   3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 1  

 1214412 วจีวภิาคและวากยสัมพนัธ์ 2 3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 2  

 1214413 อรรถศาสตร์  3(3-06) 
  Semantics  

 1214414 ภาษาศาสตร์จิตวทิยาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
  Introduction to Psycholinguistics  

 1214415 ภาษาศาสตร์สังคมวทิยาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
  Introduction to Sociolinguistics  
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    2.6 วชิาเอกสังคมศึกษา 
แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกติ 

บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   56 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.6.1 วชิาเอกบังคับ  (สังคมศึกษา)     
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 1231101 ปรัชญาและศาสนา     3(3-0-6) 
   Philosophy  and  Religion 
 1232102 พุทธธรรม      3(3-0-6) 
   Buddhism 

1231301 ประวติัศาสตร์ไทย     3(3-0-6) 
   Thai  History 
 1233201 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก    3(3-0-6) 
   World  Society  Human  Rights 
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  1231801 ทอ้งถ่ินศึกษา      3(2-2-5) 
   Local  Studies 
 1233701 การวจิยัทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 
   Social  Science  Research   
 1234702 สัมมนาสังคมศึกษา     3(3-0-6) 
   Seminar  in  Social  Studies 

1231202 สารถะและหลกัการทางสังคมวทิยา 
Concept  and  Principles  of  Sociology 

3(3-0-6) 

 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

1232802 การบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษย ์   

Human  Resource  Administration  and  Management 

3(3-0-6) 

1233803 ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
Thai  Wisdom  Holder  and  Local  Wisdom 

2(2-0-4) 

1231401 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
Physical  Geography 

3(2-2-5) 

1232402 แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ี 
Maps  and  Map  Interpretation 

3(2-2-5) 

1233403 ภูมิสารสนเทศ 
Geo – informatics 

3(2-2-5) 

1231501 การเมืองของไทยและทอ้งถ่ิน 
Local  and  Thai  Politics   

3(3-0-6) 

1231502 การปกครองของไทยและทอ้งถ่ิน 

Local   and  Thai Government    

3(3-0-6) 

1231503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 
Constitutional  Laws  and  Public  Laws 

3(3-0-6) 

1231601 เศรษฐกิจประเทศไทย 
Economy  of  Thailand 

3(3-0-6) 

1231602 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
Introduction  to  Economics 

3(3-0-6) 

1232703 วธีิสอนสังคมศึกษา 
Methods in Teaching  Social  Studies 

3(2-2-5) 
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 2.6.2   วชิาเอกเลอืก  (สังคมศึกษา)  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1231103 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 

Introduction  to  Philosophy 

2(2-0-4) 

1233104 ตรรกวทิยาทัว่ไป      

General  Logic 

2(2-0-4) 

 
 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
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 1233105 ปรัชญากรีก 

Greek  Philosophy 

2(2-0-4) 

1234106 ปรัชญาจีนและญ่ีปุ่น 

Chinese  and  Japanese  Philosophy 

2(2-0-4) 

1232107 จริยศาสตร์  

Ethics   

3(3-0-6) 

1232108 พุทธปรัชญา 

Buddhist  Philosohy     

2(2-0-4) 

1233109 ปรัชญาสมยักลางสมยัใหม่และร่วมสมยั 

Mediaeval  Modern  and  Contemporary  Philosophy 

3(3-0-6) 

1234110 ญาณวทิยา 

Epistemology 

3(3-0-6) 

1234111 ปรัชญาการเมือง  เศรษฐศาสตร์และสังคม 

Philosophy  of  Politics Economy  and  Society 

3(3-0-6) 

1232112 จริยธรรมกบัชีวติ  

Ethics  and  Life 

2(2-0-4) 

1232113 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม   

Buddhist  Ethics  for  Life  and  Society 

3(3-0-6) 

1232114 พระพุทธศาสนากบัสถานการณ์ปัจจุบนั   

Buddhism  and  Current  Situations 

3(3-0-6) 

1233115 พุทธศาสนพิธี   

Buddhist  Ceremonies 

3(3-0-6) 

1233116 พุทธรัฐศาสตร์ 

Buddhist  Political  Science 

3(3-0-6) 

1233117 พทุธเศรษฐศาสตร์ 
Buddhist  Economics 

3(3-0-6) 
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 1232118 ศาสนาเปรียบเทียบ 
Comparative  Religion 

3(3-0-6) 

1234119 พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 
Buddhism  in  English 

2(2-0-4) 

1232120 พุทธศาสนสุภาษิต 
Buddhist  Proverbs 

3(3-0-6) 

1234121 ฮินดูธรรมและพิธีกรรม 
Hinduisum  and  Rite 

3(3-0-6) 

1234122 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย  

Thai  Buddhist  Literature 

3(3-0-6) 

1234123 ศาสนาคริสต ์     

Christianity 

2(2-0-4) 

1234124 ศาสนาอิสลาม  

Islam 

2(2-0-4) 

1234001 วฒันธรรมและสังคมอิสลาม 

Islamic  Culture  and  Society 

3(3-0-6) 

1233203 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 
Contemporary  World  Affairs 

3(3-0-6) 

1233302 ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองไทย  

History  of  Thai  Politics 

3(3-0-6) 

1233303 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย  

Thai Economic  and  Social  History 

3(3-0-6) 

1231304 ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานในดินแดนประเทศไทย 

History  of  Thai  Settlement 

3(3-0-6) 

1231305 อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 

Eastern  and  Western  Civilization 

3(3-0-6) 

1232306 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตก่้อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 19   

History  of  Southeast  Asia  before  the  Nineteenth  

Century 

3(3-0-6) 
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 1234307 ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศ   

Art  History  of  Thailand 

3(3-0-6) 

1233308 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก    

History  of  East  Asia 

3(3-0-6) 

1232309 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่  

History  of  Modern  Southeast  Asia 

3(3-0-6) 

1232310 ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้

History  of  South  Asia 

3(3-0-6) 

1232311 ประวติัศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน  

History  of  The  People’s  Republic  of  China 

3(3-0-6) 

1233312 ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา  

History  of  The  United  States  of  America 

3(3-0-6) 

1234313 โบราณคดี  

Archaeology 

3(2-2-5) 

1232314 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน      

Local History 

3(2-2-5) 

1233315 ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองไทยสมยัใหม่  

History  of  Modern  Thai  Politics 

3(3-0-6) 

1233204 สันติภาพในสังคมโลก      

World  Society  Peace 

3(3-0-6) 

1234316 ประวติัศาสตร์พฒันาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

History  of  Modern  Science  and  Technology 

3(3-0-6) 

1234317 ประวติัศาสตร์ลทัธิการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้  
History  of  Political  Ideology  in  Southeast  Asia 

3(3-0-6) 

1233318 ประวติัศาสตร์ยโุรปก่อน  ค.ศ. 1815  
History  of  Europe  before  1815 A.D. 

3(3-0-6) 

1233319 ประวติัศาสตร์ละตินอเมริกา  
History  of  Latin  America 

3(3-0-6) 
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 1233320 ประวติัศาสตร์แอฟริกา  
History  of  Africa 

3(3-0-6) 

1234321 ประวติัศาสตร์นิพนธ์  
Historiography 

3(2-2-5) 

1232322 ความรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถุสถาน  แหล่งประวติัศาสตร์  

และวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  
Principle  History  Sources  and  Culture  Source  in  Local  
Area 

3(3-0-6) 

1234205 สตรีกบัสังคมไทย    

Woman  and Thai  Society 

3(3-0-6) 

1232323 ประวติัศาสตร์ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  

และการเมืองในสังคมไทย      

History  of  Political  and  Social  Movement  in  Thai  Society 

3(3-0-6) 

1232324 ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลาง     

History  of  the  Middle  East 

3(3-0-6) 

1232325 ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่ 

History of  the  Middle  East 

3(3-0-6) 

1231206 สารถะและหลกัการทางมนุษยวทิยา 

Concept  and  Principles  of  Anthropology 

3(3-0-6) 

1231207 สังคมวทิยาเบ้ืองตน้      

Introduction  to  Sociology 

2(2-0-4) 

1232208 สังคมศาสตร์กบัยทุธศาสตร์การพฒันา    

Social  Sciences  and  Development  strategy 

2(2-0-4) 

1233209 สถาบนัครอบครัวและชุมชนไทย  

Thai  Family  and  Community 

2(2-0-4) 

1233210 สังคมชนบทและเมือง  

Rural  and  Urban  Society 

3(3-0-6) 

1233211 สังคมและวฒันธรรมไทย      

Thai  society  and  Culture 

3(3-0-6) 
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 1233804 สังคมศึกษากบัการพฒันาชุมชน 

Social  Studies  for  Community  Development 

2(2-0-4) 

1234212 แนวโนม้และปัญหาสังคม 

Trend  and  Social  Problems 

3(3-0-6) 

1232213 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม    

Social  and  Cultural  Change 

3(3-0-6) 

1232805 ประชากรศาสตร์เบ้ืองตน้   

Introduction  to  Population  Science 

3(3-0-6) 

1232214  การศึกษากบัสังคมวทิยา 

 Education  and  Sociology 

3(3-0-6) 

1233806 การพฒันาแบบยัง่ยนืและพอเพียง 
Sufficieney  and  Sustainable  Development 

2(2-0-4) 

1234215 สังคมวทิยาการบริหาร  

Sociology  of  Administration 

3(3-0-6) 

1232216 สังคมศึกษากบัการท่องเท่ียว 
Social  Studies and Tourism 

3(3-0-6) 

1234217 สังคมศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
Social  Studie and  Economic Development 

3(3-0-6) 

1233218 สังคมศึกษากบัการเมืองการปกครอง 

Social  Studies  and  Political  Science 

3(3-0-6) 

1232219 สังคมศึกษากบัศาสนา 

Soeial  Studies and Religion 

3(3-0-6) 

1234807 เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน 
Network and  Source of Learning  in Community  Development 

3(2-2-5) 

1232808 การอนุรักษแ์ละการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

Environment  Conservation  in Community  Development 

3(2-2-5) 

1232404 ภูมิศาสตร์มนุษย ์

Human  Geography 

3(3-0-6) 

1234405 ธรณีสัณฐานวทิยา 

Geomorphology 

3(2-2-5) 
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 1231406 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  

Economic  Geography 

3(3-0-6) 

1232407 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม  

Cultural  Geography 

3(3-0-6) 

1232408 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 

Regional  Geography  of  The  World 

3(3-0-6) 

1231409 ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน 

Settlement  Geography 

3(3-0-6) 

1234410 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 

Analytical  Geography  of  Thailand 

3(2-2-5) 

1232411 ภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ิน      

Local  Geography 

3(2-2-5) 

1234412 การส ารวจขอ้มูลระยะไกลเบ้ืองตน้ 

Introduction  to  Remote  Sensing 

3(2-2-5) 

1233413 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย     

Geography  of  Thai  Tourism 

3(2-2-5) 

1232414 ภูมิศาสตร์การเมือง      

Political  Geography 

3(3-0-6) 

1232415 ภูมิศาสตร์ทางการเกษตร      

Agricultural  Geography 

3(3-0-6) 

1233416 ภูมิศาสตร์ชายฝ่ังทะเล 

Coastal  Geography 

3(3-0-6) 

1233417 ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพฒันา 

Geography  of  Planning  and  Development 

3(2-2-5) 

1232418 ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวไทย 

Resources  in  Thai  Tourism 

2(2-0-4) 

1233419 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

Geographic  Information System 

3(2-2-5) 
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 1232420 ส่ิงแวดลอ้มในชนบทและเมือง 

Rural  and  Urban  Environment 

3(3-0-6) 

1232421  มลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 
 Environmental  Pollution 

3(3-0-6) 

1233422 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไทย 

Natural  Resources  and  Environmental  Management  of  

Thailand 

3(3-0-6) 

1231504 หลกัการทางรัฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
Introduction  to  Principles Political  Science  

3(3-0-6) 

1231505 หลกัการและทฤษฎีการเมือง 

Political  Principles  and  Theory 

3(3-0-6) 

1233220 ปัญหาการเมืองไทย 

Problems  of  Thai  Politic  and  Government 

3(3-0-6) 

1231603 ลทัธิการเมืองและลทัธิเศรษฐกิจ 

Political  and  Economic  Doctrine 

3(3-0-6) 

1232506 พฒันาการทางการเมือง 

Political  Development 

3(3-0-6) 

1234809 การจดัองคก์รทอ้งถ่ินไทย 

Thai  Local  Organization  Management 

3(3-0-6) 

1232507 กฎหมายเบ้ีองตน้ 
Principles  of  Jurisprudence 

3(3-0-6) 

1233508 กฎหมายเก่ียวกบัการสหกรณ์ของไทย 

Cooperative  Laws 

3(3-0-6) 

1232509 กฎหมายครอบครัว 
Family  Laws 

3(3-0-6) 

1232326 ประวติัและลทัธิเศรษฐกิจ 
History  of  Economic  Doctrines 

3(3-0-6) 

1232003 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
Economic  and  Social  Development 

3(3-0-6) 
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 1232604 หลกัและวธีิการสหกรณ์เบ้ืองตน้ 
Cooperative  Principle  and  Practice 

3(3-0-6) 

1232605 การจดัการสหกรณ์เบ้ืองตน้ 
Introduction  to  Cooperative  Management 

3(3-0-6) 

1233606 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบ้ืองตน้ 
Introduction  to  Agricultural  Economics 

3(3-0-6) 

1231607 เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์เบ้ืองตน้ 
Introduction  to  Basic  Economic  Analysis 

3(3-0-6) 

1232608 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
Economics  of  Construction 

3(3-0-6) 

1234609 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
International  Economics 

3(3-0-6) 

1162001         ภาษาองักฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 
English  for  Social  Studies Teachers 

3(2-2-5) 

               
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.7 วชิาเอกดนตรีศึกษา 
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 แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   80 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.7.1 วชิาเอกบังคับ  (ดนตรีศึกษา)     
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

   ทฤษฎี       30 หน่วยกติ   
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

              1241101 ทฤษฎีดนตรีไทย1      3(3-0-6) 
   Theory of Thai Music 1 

1241102  ทฤษฎีดนตรีไทย2      3(3-0-6) 
   Theory of Thai Music2 
 1241104  ทฤษฎีดนตรีสากล 1       3(3-0-6) 
   Music Theory 1 

1242101   ประวติัดนตรีไทย       3(3-0-6) 
               History of Thai music 
 1242102  ทฤษฎีดนตรีสากล 2      3(3-0-6) 
   Music Theory 2   
 1242103  ประวติัดนตรีตะวนัตก       3(3-0-6) 
   History  of Western music    
 1242104   ปรัชญาดนตรีศึกษา      3(3-0-6) 
   Philosophy of Music Education 
 1243101  การวเิคราะห์เพลงไทย 1       3(3-0-6) 
   Form and Analysis of Thai Music 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
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  1243102  รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก 1    3(3-0-6)  
   Forms and Analysis 1    
 1243103  คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน     3(3-0-6) 
   Introduction to Music Computer 
หมายเหตุ   
 ใหผู้ท่ี้ไม่มีความรู้ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานเรียนวชิา  1241103  ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดย
ไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 
   ปฏิบัติ           23     หน่วยกติ 

กรณเีอกเดี่ยว    ใหเ้รียนรายวชิาในกลุ่มรายวชิาดนตรีไทย และกลุ่มรายวชิาดนตรีสากล  กลุ่มรายวชิา
ละ1 กลุ่ม  รวมสองกลุ่ม       16    หน่วยกติ 

 
 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย 
   1.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองดีด 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241301  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 1      2(0-4-2) 
   Thai  Plucked 1 
 1241302  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 2      2(0-4-2) 
   Thai Plucked 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1242301  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 3      2(0-4-2) 

Thai Plucked 3 
 1243301  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 4      2(0-4-2) 
   Thai Plucked 4         
   2.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองสี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241303  ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย 1      2(0-4-2) 
   Thai String 1 
 1241304  ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย 2      2(0-4-2) 

Thai String 2 
1242302  ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย 3      2(0-4-2) 

   Thai String 3 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
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 1243302  ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย 4      2(0-4-2) 
Thai String 4      
 

   3.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองตี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1241305  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย 1      2(0-4-2) 
   Thai Melodic Percussion 1 
 1241306   ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย 2      2(0-4-2) 
   Thai Melodic Percussion  2      
 1242303  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย 3      2(0-4-2) 
   Thai Melodic Percussion 3 
 1243303  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย 4      2(0-4-2) 
   Thai Melodic Percussion 4   
 
   4.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองเป่า 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241307  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย 1      2(0-4-2) 
   Thai Wind 1       
 1241308  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย 2      2(0-4-2) 
   Thai Wind 2 
 1242304  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย 3      2(0-4-2) 
   Thai Wind 3     
 1243304  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย 4      2(0-4-2) 
   Thai Wind 4       
 
   5.  กลุ่มปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241309  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 1      2(0-4-2) 

Thai Singing 1 
 1241310  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 2      2(0-4-2) 

Thai Singing 2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 



113 

  1242305  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 3      2(0-4-2) 
Thai Singing 3 

1243305  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 4                    2(0-4-2) 
Thai Singing 4 

 
 กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล 
 1. กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1241311   ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้1          2(0-4-2) 

Woodwind Performance 1 
1241312  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้2          2(0-4-2) 

   Woodwind Performance 2 
 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1242311  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้3      2(0-4-2) 
   Woodwind Performance 3 
 1243310  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้4      2(0-4-2) 

Woodwind Performance 4 
 
   2.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง    

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241313   ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 1      2(0-4-2) 
    Brass Performance 1 
 1241314  ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 2      2(0-4-2) 
    Brass Performance 2 
 1242312  ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 3      2(0-4-2) 

Brass Performance 3 
 1243311  ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 4      2(0-4-2) 
    Brass Performance 4 
 
 
 
   3.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241315  ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 1      2(0-4-2) 

String Performance 1      
 1241316  ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 2      2(0-4-2) 

String Performance 2 
 1242313  ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 3      2(0-4-2) 

String Performance 3      
 1243312  ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 4      2(0-4-2) 

String Performance 4      
 
   4.  กลุ่มปฏิบัติกตีาร์ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241317  ปฏิบติักีตาร์ 1       2(0-4-2) 

Guitar 1          
 1241318  ปฏิบติักีตาร์ 2       2(0-4-2) 

Guitar 2          
 1242314  ปฏิบติักีตาร์ 3       2(0-4-2) 

Guitar 3          
 1243313  ปฏิบติักีตาร์ 4       2(0-4-2) 

Guitar 4          
 
   5.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองคีย์บอร์ด 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241319  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 1      2(0-4-2) 
   Keyboard Performance 1      
 1241320  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 2      2(0-4-2) 

Keyboard Performance 2 
 1242315  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 3      2(0-4-2) 
   Keyboard Performance 3      
 1243314  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 4      2(0-4-2) 

Keyboard Performance 4      
 
   6.  กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241321  ปฏิบติัขบัร้องสากล 1      2(0-4-2) 
   Voice Performance 1 
 1241322  ปฏิบติัขบัร้องสากล 2      2(0-4-2) 
   Voice Performance 2       
 1242316  ปฏิบติัขบัร้องสากล 3      2(0-4-2) 

Voice Performance 3       
 1243312  ปฏิบติัขบัร้องสากล 4      2(0-4-2) 

Voice Performance 4       
 
   7.  กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241323  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 1      2(0-4-2) 

Percussion Performance 1   
 1241324  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 2      2(0-4-2) 

Percussion Performance 2 
 1242317  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 3      2(0-4-2) 

Percussion Performance 3   
 1243316  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 4      2(0-4-2) 

Percussion Performance 4   
 

ข.  ให้เรียนรายวชิาปฏิบัติรวมวง        4    หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1244450   ปฏิบติัรวมวงมโหรี      2(0-4-2) 
   Thai  Mahori  Ensemble 

1244311  ปฏิบติัรวมวงโยธวาทิต      2(0-4-2) 
   Military   Band 
 
 
 
 
 

ค.  เรียนการเสนอผลงานทางดนตรี                                                             3      หน่วยกติ 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1244223  การเสนอผลงานทางดนตรี                 3(2-2-5) 

   Music Presentation 
 
      2.7.2  วชิาเลอืก  (ดนตรีศึกษา)  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
  ส าหรับกรณเีอกเดี่ยว   เรียน      27     หน่วยกติ 

  เรียนทฤษฎี  18     หน่วยกติ 
ก.  เลอืกเรียนรายวชิาในกลุ่มต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  12     หน่วยกติ 
       1.  กลุ่มวชิาดนตรีไทย                                                             6      หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1242201  ท านองเพลงไทย                 3(3-0-6) 
   Melodic Elements in Thai Music        
 1242202  หลกัการขบัร้องเพลงไทย      3(3-0-6) 
   Thai Vocal Music 
 1243201  การวเิคราะห์เพลงไทย 2      3(3-0-6) 
   Form and Analysis of Thai Music 2  
 1243202  การบนัทึกโนต้เพลงไทย      3(3-0-6) 

Thai Notations 
 
  2.  กลุ่มวชิาดนตรีสากล                                                         6     หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1243205  ทฤษฎีดนตรีสากล 3      3(3-0-6) 
Music Theory 3   

1243206  สวนศาสตร์ทางดนตรี               3(3-0-6) 
   Music Acoustics   
 1244207  รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก 2    3(3-0-6) 
   Forms and Analysis 2 

1244208  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส๊และป็อปปูลาร์          3(3-0-6) 
   Jazz and Popular Arranging   
 
 
 

ข.  เลอืกเรียนรายวชิาในกลุ่มต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า    6      หน่วยกติ 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1242203  ลกัษณะและประเภทเพลงไทย     3(3-0-6) 
   Classification of Thai Music 
 1242204  สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี      3(3-0-6) 
   Aesthetics of Music  
 1243502  จิตวทิยาดนตรี       3(3-0-6) 
   Psychology of Music  

1243401  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี     3(2-2-5) 
   Computer Aided Music      

1243402  การผลิตผลงานทางดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
   Productions  of  Computerized Music 
 1243403  การใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม    3(2-2-5) 
   Computer for Marching and Display 
 1243203  ดนตรีสนาม       3(2-2-5) 
   Marching and Display 
 1243204  หลกัการโยธวาทิต      3(3-0-6) 
   Principles of Band Music 
 1244201   ดนตรีประกอบการแสดง      3(3-0-6) 
   Music and Acting 
 1244202  ดนตรีพื้นบา้นไทย      3(3-0-6)  
   Folk Music of Thailand  

1244203  การประพนัธ์เพลงไทย       3(3-0-6) 
   Thai Music Composition      
 1244204  ดนตรีพิธีกรรม                      3(3-0-6) 
   Ritual Music    
 1244205  การปรับวงดนตรีไทย       3(3-0-6) 
   Thai Music Conducting 
 1244206  ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีไทยกบัดนตรีสากล   3(3-0-6) 
   Music related to Western Music   
 1244209  หลกัการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์    3(3-0-6) 
   Research Methods in Music  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
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  1244210  เพลงไทยสากลเชิงประวติั     3(3-0-6) 
History of Thai Popular Song  

 1244211  การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้      2(1-2-6) 
   Introduction to Conducting  
 1244212  ดนตรีร่วมสมยั       3(3-0-6) 
   Contemporary Music    
 1244213  การซ่อมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตน้     3(2-2-5) 
   Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair 
 1244214  การประพนัธ์เพลงสากล       3(3-0-6) 
   Composition  
 1244215  ทฤษฎีสอดท านอง      3(3-0-6) 
   Counterpoint 
 1244216  ดนตรีสมยัศตวรรษท่ี 21      3(3-0-6) 
   Music in the 21th Century    
 1244217  การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก     3(3-0-6) 
    Arranging for Children Songs 
 1244218  การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต   3(3-0-6) 
   Arranging for Military Band 

1244401  ปฏิบติัการบนัทึกเสียงดนตรี     3(2-2-5) 
   Studio Recording  
 1244219  ทฤษฎีดนตรีแจส๊  3      3(3-0-6) 
   Jazz Theory  3  
 1244220  ประวติัดนตรีแจส๊      3(3-0-6) 
   Jazz History 
 1244221  ดนตรีปฏิภาณ       3(2-2-5) 
    Improvisation 
 1244222  การประพนัธ์ดนตรีแบบแจส๊และป็อปปูลาร์   3(3-0-6) 
   Jazz and Popular Music Composition   
 1242001  ภาษาองักฤษส าหรับครูดนตรี     3(2-2-5) 
   English  for  Music  Teachers  
 
  

  เรียนปฏิบัติ 9     หน่วยกติ 
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  ก.  กรณีเอกเด่ียว  เลือกเรียนรายวชิาปฏิบติักลุ่มดนตรีไทยหรือกลุ่มดนตรีสากลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  โดย
ไม่ซ ้ ากบัรายวชิากลุ่มปฏิบติับงัคบัไม่นอ้ยกวา่ 4     หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาดนตรีไทย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1241301  ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย 1      2(0-4-2) 
   Thai  Plucked 1 
 1241303  ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย 1      2(0-4-2) 

Thai String 1 
 1241305  ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย 1      2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion 1 
 1241307  ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย 1      2(0-4-2) 
   Thai Wind 1       
 1241309  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 1      2(0-4-2)  
   Thai Singing 1 
 

กลุ่มวชิาดนตรีสากล 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 1241311  ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้1      2(0-4-2) 
   Woodwind Performance 1 
 1241313  ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 1      2(0-4-2) 
   Brass Performance 1     

1241315  ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 1      2(0-4-2) 
  String Performance 1      
1241317  ปฏิบติักีตาร์ 1       2(0-4-2) 

   Guitar  1     
1241319  ปฏิบติัคียบ์อร์ด 1      2(0-4-2) 

   Keyboard Performance 1      
1241322  ปฏิบติัขบัร้องสากล 1      2(0-4-2) 

   Voice Performance 1       
1241323  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ 1      2(0-4-2) 

   Percussion Performance 1       
 ข.  กรณีเอกเดี่ยว  เลือกเรียนปฏิบติัดนตรีไทยในกลุ่มปฏิบติัดนตรีไทย  หรือปฏิบติัดนตรีสากลในกลุ่ม
ปฏิบติัดนตรีสากล    ไม่นอ้ยกวา่   5   หน่วยกติ 
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 กลุ่มปฏิบัติดนตรีไทย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1242306  ปฏิบติัองักะลุง       2(0-4-2) 

Ang – kalung    
 1242307  ปฏิบติัหนา้ทบัดนตรีไทย      2(0-4-2) 
   Natab Performance of Thai Music 
 1242308  ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย 1      1(0-2-1) 
   Thai Ensemble 1 
 1242309  ปฏิบติัรวมวงดนตรีพื้นบา้นไทย 1     1(0-2-1) 
   Thai Folk Music Ensemble 1 
 1242310  ปฏิบติัดนตรีไทยอิสระ      2(0-4-2) 
   Independent Study in Thai Practical 
 1243306  ปฏิบติัเพลงมอญ       2(0-4-2) 
   Performance of Phleng-Mon 
 1243307  ปฏิบติัเพลงเร่ือง       2(0-4-2) 
   Performance of Thai Suite 
 1243308  ปฏิบติัเพลงเด่ียว 1      2(0-4-2) 
   Solo Performance 1  
 1243309  ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย 2      1(0-2-1) 
   Thai Ensemble 2 
 1244302  ปฏิบติัเพลงประเภทลูกลอ้ลูกขดั     2(0-4-2) 
   Imitative Performance and Syncopative 
 1244303  ปฏิบติัเพลงพิธีกรรม      2(0-4-2) 
   Napat Performance 
 1244304  ปฏิบติัเพลงเด่ียว 2      2(0-4-2) 
   Solo Performance 2 
 1244305  ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นไทย      2(0-4-2) 
    Performance of Folk Music   
 1244306  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยตามสมยันิยม    2(0-4-2) 
   Thai Popular Song Singing  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1244307  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวยั     2(0-4-2) 
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    Thai Singing for Early Children  
 1244308  ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   2(0-4-2) 
   Thai Singing in Basic       
 1244309  ปฏิบติัขบัร้องเพลงพื้นบา้น      2(0-4-2) 
   Thai Folk Singing  
 
 กลุ่มปฏิบัติสากล 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1242308  ปฏิบติัรวมวงสากล 1      1(0-2-1) 
   Ensemble 1              
 1242368  รวมวงแจส๊หรือป็อปปูลาร์ 1     2(0-4-2) 
   Jazz or Popular Ensemble 1 
 1243317  ปฏิบติัรวมวงสากล 2      1(0-2-1) 
   Ensemble 2              
 1243318  ปฏิบติัรวมวงสากล 3      1(0-2-1) 
   Ensemble 3 
 1243319  ปฏิบติัขบัร้องประสานเสียง 1     1(0-2-1) 
   Chorus Vocal 1      
 1243320  ปฏิบติัเคร่ืองลมไมแ้จส๊       2(0-4-2) 
    Jazz Woodwind Performance 
 1243321  ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลืองแจส๊      2(0-4-2) 
   Jazz Brass Performance 
 1243324  ปฏิบติัเคร่ืองสายสากลแจส๊      2(0-4-2) 
   Jass String Performance  
 1243323  ปฏิบติักีตาร์แจส๊       2(0-4-2) 
   Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance   
 1243324  ปฏิบติัคียบ์อร์ดแจส๊       2(0-4-2) 
   Jazz Keyboard Performance  
 1243325  ปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊       2(0-4-2) 
   Jazz Voice Performance     
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1243326  ปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊       2(0-4-2) 
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 Jazz Percussion Performance   
 1243327  รวมวงแจส๊หรือป็อปปูลาร์ 2     2(0-4-2 
   Jazz or Popular Ensemble 2 
 1244310  ปฏิบติัขบัร้องประสานเสียง 2     1(0-2-1) 

Chorus Vocal 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.8 วชิาเอกคณติศาสตร์ 
แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกติ 
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 บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   41 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.8.1 วชิาเอกบังคับ  (คณติศาสตร์)     
                         เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principle of Mathematics  
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 

 Calculus and AnalyticGeometry 1  
4091901 ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 English  for  Mathematics Teachers   
4092201 ระบบจ านวน 3(3-0-6) 

 Number  System  
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3(3-0-6) 

 Calculus and AnalyticGeometry 2  
4092501 เรขาคณิตเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Geometry  
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 

 Linear  Algebra 1  
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 

 Abstract  Algebra 1  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 3(3-0-6) 
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  Calculus and Analytic  Geometry 3  
4094404 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Mathematical  Analysis  
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistics  
        2.8.2  วชิาเอกเลอืก  (คณิตศาสตร์)  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4091101 คณิตศาสตร์ 1 2(2-0-4) 

 Mathematics 1  
4091102 คณิตศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

 Mathematics 2  
4091103 คณิตศาสตร์ 3 2(2-0-4) 

 Mathematics 3  
4091104 คณิตศาสตร์ 4 2(2-0-4) 

 Mathematics 4  
4091202 พีชคณิตระดบัวทิยาลยั 3(3-0-6) 

 College  Algebra  
4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Computer  
4092202 การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction  to Mathematical  Modelling  
4092602 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 

 Linear  Algebra 2  
4093101 ประวติัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 History  of  Mathematics  
4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

 Set  Theory  
4093302 การสร้างตน้แบบและการจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 

 Modeling and Simulation  
4093303 คณิตศาสตร์เตม็หน่วย 3(3-0-6) 

 Discrete  Mathematics  
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
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  Ordinary Differential Equations  
4093501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 

 Foundation of Geometry  
4093604 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 

 Linear  Programming  
4093605 คณิตศาสตร์ประกนัภยั 3(3-0-6) 

 Actuarial   Mathematics  
4093606 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 

 Game  Theory  
4093607 คณิตศาสตร์ทางวทิยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 

 Mathematics  in  Physical  Science  
4093608 ทฤษฎีดอกเบ้ีย 3(3-0-6) 

 Theory  of  Interests  
4093702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Computer Assisted Instruction in Mathematics  
4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Programming Package for Mathematics  
4093801 การวเิคราะห์เน้ือหาคณิตศาสตร์มธัยมศึกษา 3(2-2-5) 

 Analysis  of  Secondary  School  Mathematics  
4093802 คณิตศาสตร์เพื่อความช านาญเฉพาะดา้น 3(2-2-5) 

 Mathematics  for  Specific  Skills  
4093803 คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 3(2-2-5) 

 Mathematics  and  Problem-Solving  
4093804 คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 

 Mathematics  for  Excellence  
4093805 การสืบคน้ทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Inquiring  in  Mathematics  
4093806 คณิตศาสตร์เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ 3(2-2-5) 

 Mathematics  Developing  Quality  of  Life  
4094201 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 

 Theory  of  Numbers  
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
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  Mathematical Logic  
4094301 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 

 Abstract  Algebra 2  
4094303 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) 

 Theory of Equations  
4094401 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 

 Partial Differential Equations  
4094402 แคลคูลสัชั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Calculus  
4094403 การวเิคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 

 Vector Analysis  
4094405 การวเิคราะห์จ านวนจริงเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Real  Analysis  
4094406 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้นเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Complex  Analysis  
4094407 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 3(3-0-6) 

 Numerical Analysis  
4094408 การวเิคราะห์จ านวนจริง 1 3(3-0-6) 

 Real   Analysis 1  
4094409 การวเิคราะห์จ านวนจริง 2 3(3-0-6) 

 Real  Analysis 2  
4094410 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น 1 3(3-0-6) 

 Complex  Analysis 1  
4094411 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น 2 3(3-0-6) 

 Complex  Analysis 2  
4094501 เรขาคณิตนอกแบบของยคุลิด 3(3-0-6) 

 Non-Euclidean Geometry  
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3-0-6) 

 Projective Geometry  
4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์ 3(3-0-6) 

 Differential Geometry  
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 



127 

  Introduction  to  Graph  Theory  
4094505 ทอพอโลยเีบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Topology  
4094603 ทฤษฎีรหสั 3(3-0-6) 

 Coding  Theory  
4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชนัและการประยกุต์ 3(3-0-6) 

 Optimization Theory  and Applications  
4094605 ทฤษฎีการควบคุม 3(3-0-6) 

 Control  Theory  
4094606 ทฤษฎีสินคา้คงคลงั 3(3-0-6) 

 Inventory Theory  
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Seminar  in  Mathematics  
4111101 หลกัสถิติ 3(3-0-6) 

 Principles  of Statistics  
4112101 สถิติวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 

 Statistical  Analysis 1  
4112102 สถิติวเิคราะห์ 2 3(3-0-6) 

 Statistical  Analysis 2  
4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Mathematical Statistics 1  
4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Mathematical Statistics 2  
4112701 สถิติเพื่อการวิจยั 3(3-0-6) 

 Statistics  for  Research  
4113301 การวเิคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 

 Regression Analysis  
4113302 สถิตินอนพาราเมตริก 3(3-0-6) 

 Nonparametric  Statistics  
4113303 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา 3(3-0-6) 

 Time Series Analysis  
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4113304 เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 3(3-0-6) 
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  Sampling  Techinques  
4113305 แผนแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 

 Experimental  Design 1  
4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 

 Experimental  Design 2  
4113408 วธีิการท าส ามะโนและการส ารวจเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Cencus  and  Survey  Method  
4113501 การวจิยัด าเนินงาน 1 3(3-0-6) 

 Operation  Research 1  
4113502 การวจิยัด าเนินงาน 2 3(3-0-6) 

 Operation  Research 2  
4113504 การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Introduction  to  Operations  Research  
4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1                                                                                                   3(3-0-6) 

 Theory  of  Probability  1  
4114202 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  2                                                                                                   3(3-0-6) 

 Theory  of  Probability  2  
4114203 ทฤษฎีการตดัสินใจ 3(3-0-6) 

 Theory  of  Decisions  
4114301 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 Statistical  Quality  Control  
4114308 วธีิวจิยัเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 Principle of Research  
4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ 3(2-2-5) 

 Principles of  Programming and Algoritihm  
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 

 Computer Programming  Language 1  
4121401 ระบบปฏิบติัการ 1    3(2-2-5) 

 Operating  Systems  
4122201 ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้   3(2-2-5) 

 Introduction  to Data Base  
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4122202 โครงสร้างขอ้มูล    3(2-2-5) 
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  Data  Structure  
4122502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 1 3(2-2-5) 

 System  Analysis  and  Design  1  
4123201 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  3(2-2-5) 

 Data  Base  Management  System  
4123601 โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั 3(2-2-5) 

 Programming  Application  for  Statistics  and  Research  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.9 วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป 

แบบเอกเดี่ยว          เรียนไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกติ 
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 บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   56 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 

แบบเอก- เอก         เรียนไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกติ 

แบบเอก-โท           เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   17 หน่วยกติ 

วชิาโท                   เรียนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกติ 
บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกติ 
เลอืก เรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

           2.9.1 วชิาเอกบังคับ  (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป)     
 เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4003704 ภาษาองักฤษส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 English for Science Teachers  
4003901 วธีิวจิยัวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research in Science  
4011301 หลกัฟิสิกส์และปฏิบติัการฟิสิกส์ 4(3-3-6) 

 General Physics  
4012202 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 4(3-3-6) 

 Electricity and Magnetism 1  
4012201 กลศาสตร์ 4(3-3-6) 

 Mechanics  
4012203 ฟิสิกส์ของคล่ืน 4(3-6-6) 

 Physics of  Wave  
4021101 หลกัเคมีและปฏิบติัการเคมี 4(3-3-6) 

 General Chemistry    
4022201 เคมีอนินทรีย ์1 4(3-3-6) 

 Inorganic Chemistry 1  
 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4022301 เคมีอินทรีย ์1 4(3-3-6) 



131 

  Organic Chemistry 1  
4022601 เคมีวเิคราะห์ 3(2-3-6) 

 Analytical Chemistry  
4031101 หลกัชีววทิยาและปฏิบติัการชีววทิยา 4(3-3-6) 

 General Biology  
4031301 สัตววทิยา 3(2-3-6) 

 Zoology  
4031201 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Botany  
4032601 จุลชีววทิยา 4(3-3-6) 

 Microbiology  
4013701 ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ 3(2-2-6) 

 Physies  of  Earth  and  Spaec  
4052101 วทิยาศาสตร์ของโลก 3(2-2-5) 

 Earth Science  
4061101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 

 Fundamental of  Environmental  Science  
4061102 ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 1(0-2-1) 

 Environmental Science Laboratory  
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  1 3(3-0-6) 

 Calculus and  Analytic  Geometry  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2.9.2  วชิาเอกเลอืก  (วทิยาศาสตร์)  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 

                หมู่วชิาความรู้เพิม่เติม 
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 รหัสวชิา                          ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4003302 การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Science Learning Management  
4003601 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Skills for Science Teachers  
4003903 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Science Process Skills  
4003201 การผลิตอุปกรณ์การสอนวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Construction of Science Materials  
4062422 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 2(1-2-3) 

 Botanical Garden in School 1  
4062423 สวนพฤกษศ์าสตร์โรงเรียน 2  2(1-2-3) 

 Botanical Garden in School 2  
4123608 โปรแกรมประยกุตด์า้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Application for Science and Mathematics  
 
 หมู่วชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัโลก 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา         หน่วยกติ 
4013201 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Thermodynamics  
4013203 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 4(3-3-6) 

 Nuclear Physics  1  
4013501 อิเล็คทรอนิกส์  1 3(2-2-6) 

 General Electronics  1  
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่ 4(3-3-6) 

 Modern Physics  
4013202 กลศาสตร์ควอนตมั  1  3(3-0-6) 

 Quantum Mechanics 1   
4014201 ฟิสิกส์สถานะของแขง็ 3(2-2-5) 

 Solid State Physics  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
4013510 พลงังานแสงอาทิตยแ์ละการประยกุต ์ 3(2-2-6) 
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  Solar Energy  
4013515 พลงังานชีวมวล 3(3-0-6) 

 Biomass Energy  
4013516 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electrical Measurement  
4064521 การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน 3(3-0-6) 

 Energy Management and Conservation  
 
หมู่วชิาเคมี 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
4021111 เสริมทกัษะปฏิบติัการเคมี 2(1-3-4) 

 Chemistry Laboratory  Skill Improvement  
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-6) 

 Physical Chemistry 1  
4023711 เคมีสภาวะแวดลอ้ม 3(2-3-6) 

 Environmental Chemistry  
4023801 เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-6) 

 Ehemistry  of  Polymers  
4023501 ชีวเคมี 1 3(3-3-6) 

 Biochemistry 1  
4022603 ปริมาณวเิคราะห์เชิงเคมี 2(1-3-6) 

 Chemical  Quantitatiue  Analysis  
4024306 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 3(2-3-6) 

 Natural Products  
4023701 เคมีประยกุต ์ 3(2-3-6) 

 Applied Chemistry  
4023721 เคมีอุตสาหกรรม  1 3(2-3-6) 

 Mndustrial  Chemistry 1  
4023731 เทคโนโลยปิีโตรเลียมและปิโตรเคมี 3(2-3-6) 

 Petroleum  Technology  and  Petrochemisty  
 
หมู่วชิาชีววทิยาและส่ิงแวดล้อม 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
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 4032101 สรีรวทิยาทัว่ไป 4(3-3-6) 
 General Physiology  

4033104 ชีววทิยาของเซลลแ์ละโมเลกุล 3(2-3-4) 
 Cell and Molecular Biology   

4032401 พนัธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
 Genetics  

4034301 เสริมทกัษะปฏิบติัการชีววทิยา 3(2-3-4) 
 Essential Skills for Biological Laboratory  

4033103 อนุกรมวธิาน 3(2-3-6) 
 Taxonomy   

4043701 เทคโนโลยชีีวภาพพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Introduction to Biotechnology  

4034211 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 3(2-3-4) 
 Plant Tissue Culture  

4004209 วทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน 2(1-3-2) 
 Local Science  

4062106 นิเวศวทิยากบัส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 
 Ecology and Environment   

4063307 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 
 Environmental Management  

 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี      6   หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆ  ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียน
มาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของ      
แต่ละวชิาเอกท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขใหต้อ้งลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 
 
 
     17.4  แผนการศึกษา  
   17.4.1  วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั 
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 ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)     

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  1072101 การศึกษาปฐมวยั 3(2-2-5) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  1071101 จติวทิยาพฒันาการ 3(3-0-5) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1071301 การประดษิฐ์ตุ๊กตา 2(1-2-5) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 20 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1072102 สังเกตพฤตกิรรมเดก็ 3(2-2-5)  1072204 ทกัษะการคดิ 2(1-2-5) 

1072202 ศิลปะส าหรับเดก็ 3(2-2-5)  1072205 กจิกรรมการเคลือ่นไหวส าหรับเดก็
ปฐมวยั 

3(2-2-5) 

1072203 ความคดิสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  1072701 การจดัการศึกษาระดบับริบาล 3(2-2-5) 

1072201 ภาษาองักฤษส าหรับครูปฐมวยั 3(2-2-5)  1072302 หนังสือส าหรับเดก็ปฐมวยั 3(2-2-5) 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 21  รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 
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 1073207 พละศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)  1073501 การจดัการและบริหารสถานศึกษาเดก็
ปฐมวยั 

3 (2-2-5) 

1073208 คณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5)  1073210 วทิยาศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5) 

1073103 สุขภาพอนามยั 2(1-2-5)  1073211 นิทานและหุ่นส าหรับเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5) 

1073209 หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรปฐมวยั 3 (2-2-5)  1073212 นาฏศิลป์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 2(1-2-5) 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 22  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1071403 ส่ือสร้างสรรค์เพือ่พฒันาเดก็ 3(2-2-5)  1072202 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั 3(2-2-5) 

 ปฐมวยั   1073213 กระบวนการจดัประสบการณ์ 3(2-2-5) 

1074401 การวจิยัในช้ันเรียนของการ 3(2-2-5)   ส าหรับเดก็ปฐมวยั  

 จดัการปฐมวยั   1074214 การสัมมนาการศึกษาเดก็ปฐมวยั 3 (2-2-5) 

1074402 การประเมนิพฒันาเดก็ปฐมวยั 3(2-2-5)  1074104 โภชนาการส าหรับเดก็ปฐมวยั 2(1-2-5) 

1074002 คอมพวิเตอร์ส าหรับครูปฐมวยั 2(1-2-5)  1074105 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองของเดก็
ปฐมวยั 

3 (2-2-5) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 (2-2-5)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2 3 (x-x-x) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  1004802 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2 (1-2-3) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2 (1-2-3)     

รวม 22  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 

 
 
 
      17.4.2  วชิาเอกการศึกษาพเิศษ 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 
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 รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  1081103 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)   การศึกษาพเิศษ  

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1081101 ความรู้เกีย่วกบัการศึกษาพเิศษ 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)  1081102 จติวทิยาเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ 2(2-0-4) 

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม  20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1082105 ความรู้เกีย่วกบัความพกิารซ้อน 2(2-0-4)  1082901 ความรู้เกีย่วกบัภาวะออทสิซึม 3(3-0-6) 

4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4)  1082202 ภาษาองักฤษส าหรับครูการศึกษาพเิศษ 2 3(3-0-6) 

4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพ
ชีวติ 

2(1-2-3)  1082301 การให้บริการช่วยเหลอืในระยะแรกเร่ิม 3(2-2-5) 

1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 
1 

2 (1-2-3)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1081201 ภาษาองักฤษส าหรับครูการศึกษา
พเิศษ 1 

3(3-0-6)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

1081104 พฒันาการทางภาษาและปัญหาของ
เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

3(3-0-6)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)     

รวม  20  รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 
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 รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1083302 การตรวจสอบเดก็ทีม่คีวามต้อง 3(2-2-5)  1083401 เทคนิคการสอนเดก็ทีม่คีวาม 2(1-2-3) 

 การพเิศษ    ต้องการพเิศษ  

1082903 การบูรณาการประสาทสัมผสั 2(1-2-3)  1083304 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็พกิารโดยชุมชน 2(1-2-3) 

1082903 การพฒันาภาษาและการพูดของเดก็
ออทสิตกิ 

3(3-0-6)  1083402 การจดัการศึกษาแบบเรียนรวมและ
บริการสนบัสนุน 

2(1-2-3) 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 2(2-2-5)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

    xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม  19  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1084403 กจิกรรมเสริมหลกัสูตรส าหรับ 2(1-2-3)  1084904 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้เดก็ 2(1-2-3) 

 เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ    ออทสิตกิ  

1083405 พฤตกิรรมการสอนเดก็ทีม่คีวาม 3(2-2-5)  1084404 สัมมนาทางการศึกษาพเิศษ 2(1-2-3) 

 ต้องการพเิศษ   xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

1083406 การจดัการพฤตกิรรมเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษ 

3(3-0-6)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 2 (x-x-x) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 (2-2-5)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 4 (x-x-x) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2 (1-2-3)  1004802 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2(1-2-3) 

รวม 19  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5(450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5(450) 

รวม 5  รวม 5 

 
 
 
      17.4.3  วชิาเอกพลศึกษา 



139 

 ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  1161101 ประวตัแิละหลกัการพลศึกษา 2(2-0-4) 

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)  1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 21 

 
ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1161701 กระบี่กระบอง 2 (1-2-3)  1162101 การจดัและการบริหารพลศึกษา 2(2-0-4) 

1161603 วอลเลย์บอล 2 (1-2-3)  1161501 กรีฑา 2 (1-2-3) 

1161406 กจิกรรมเข้าจงัหวะ 2 (1-2-3)  1161407 เกมเบ็ดเตลด็ 2 (1-2-3) 

1161201 กายวภิาคและสรีรวทิยา 3(2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันา 3 (2-2-5)  1164609 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าทีก่ฬีา 2 (1-2-3) 

 หลกัสูตร    ฟุตบอล  

1161601 ฟุตบอล 2 (1-2-3)  1164612 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าทีก่ฬีา 2 (1-2-3) 

1161602 บาสเกตบอล 2 (1-2-3)   วอลเลย์บอล  

1161609 ตะกร้อ 2 (1-2-3)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 21  รวม 19 
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 ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1164517 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าทีก่รีฑา 2(1-2-3)  1161403 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่น 1(0-2-1) 

1162201 สรีรวทิยาการออกก าลงักาย 3(2-2-5)   ใหญ่ขั้นความรู้เบือ้งต้น  

1163403 ลลีาศ 2(1-2-3)  1162102 การเรียนรู้ทางทางกลไก 3(2-2-5) 

1162301 กฬีาเวชศาสตร์ 3(2-2-5)  1163206 วทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหว 3(2-2-5) 

1161508 มวยสากล 2(1-2-3)  1023618 พฤตกิรรมการสอนวชิาพลศึกษา 3(2-2-5) 

1161402 ผู้ก ากบัลูกเสือและเนตรนารี 1(0-2-1)  1161504 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 

 สามญัขั้นความรู้เบือ้งต้น   1161505 ว่ายน า้ 2(1-2-3) 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  1161510 มวยไทย 2(1-2-3) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 22  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1164101 หลกัและการฝึกกฬีา 2(1-2-3)  1161301 จติวทิยากฬีา 2(2-0-4) 

1163103 การทดสอบและการประเมนิผล 3 (3-0-6)  1163104 หลกัสูตรพลศึกษา 2(2-0-4) 

 พลศึกษา   1161507 เทนนิส 2(1-2-3) 

1163901 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(2-0-4)  4081503 แบดมนิตนั 2(1-2-3) 

1162103 การส่งเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

1164611 การเป็นผู้น าและเจ้าหน้าที ่ 2(1-2-3)  1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

 กฬีาบาสเกตบอล   1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 3 (x-x-x) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลย ี 3 (2-2-5)  1164405 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่าย 3(2-2-5) 

 สารสนเทศทางการศึกษา    พกัแรม  

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  1004807 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2(1-2-3) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่าง เรียน 1 2 (1-2-3)     

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)     

รวม 22  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 
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       17.4.4  วชิาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา 
ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3) 

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)  1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5) 

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1183202 โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์เพือ่
การศึกษา 

3(2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

1181201 หลกัการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพวิเตอร์ 

3(2-2-5)  1181103 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 

3(2-2-5) 
 

1182303 แฟ้มข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)  1183302 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

1181102 ระบบปฏบิัตกิาร คอมพวิเตอร์ 1 3(3-0-6)  1182301 ฐานข้อมูลและการจดัการ 3(2-2-5) 

1182204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 3(3-0-6)  1182304 ระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 

3(2-2-5) 

1181101 ดจิติอลอเิลค็ทรอนกิส์ 3(2-2-5)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 21  รวม 21 
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

1182605 ภาษาองักฤษส าหรับครูคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6)  1184621 โครงงานด้านการสอนคอมพวิเตอร์ 3(0-6-3) 

1182601 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน 

3(2-2-5)  1182401 คอมพวิเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

1183406 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีเพือ่การศึกษา 3(2-2-5)  1183402 ศิลปดจิติอล 3(2-2-5) 

1183602 การเรียนรู้ผ่านส่ืออเิลค็ทรอนิกส์ 3(2-2-5)  1183105 การซ่อมประกอบไมโครคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 

1184604 ระบบบริหารจดัการรายวชิาด้วยส่ือ
อเิลค็ทรอนิกส์ 

3(2-2-5)  1183603 การพฒันาเวป็เพือ่การเรียนการสอน 3(2-2-5) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 21  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 (2-2-5)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 4 (x-x-x) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2 (1-2-3)  1004802 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2 (1-2-3) 

รวม 20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 
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      17.4.5  วชิาเอกภาษาองักฤษ 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3) 

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)     

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 19 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

1212101 วธีิสอนภาษาองักฤษ  1 3(2-2-5)  1212106 การจดัการห้องเรียนส าหรับครูภาษา 2(1-2-3) 

1212201 การพูดส่ือสาร  1 3(2-2-5)  1212107 ความรู้เบือ้งต้นในการใช้ส่ือเพือ่สอน
ภาษา 

2(1-2-3) 

1213103 การเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยยดึผู้เรียน
เป็นส าคญั 

3(2-2-5)  1213108 การผลติและปรับส่ือเพือ่ใช้สอนภาษา 2(1-2-3) 

1213104 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมอืและ
แบบทดสอบทางภาษา 

3(2-2-5)  1214109 การวจิยัเบือ้งต้นในช้ันเรียน 2(1-2-3) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

    xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 21  รวม 20 
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

1214110 การทดสอบและการวดัผลส าหรับครู
ภาษา 

2(2-0-4)  1213115 การประเมนิและการใช้ส่ือการสอนภาษา 2(1-2-3) 

1213111 การสอนภาษาองักฤษด้วย
คอมพวิเตอร์ 

3(2-2-5)  1212116 หลกัและวธีิการสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

2(2-0-4) 

1214112 การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับ
บทเรียนภาษาองักฤษ 

3(2-2-5)  1213411 สัทศาสตร์และสัทวทิยา  1 3(3-0-6) 

1214113 การศึกษาอสิระในการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 

3(2-2-5)  1214102 วธีิสอนภาษาองักฤษ  2 3(3-0-6) 

1213114 ค่ายภาษาเพือ่พฒันาทกัษะ 2(90)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

    xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

รวม 19  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  1214105 การสัมมนาการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ 

3 (x-x-x) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 (2-2-5)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 4 (x-x-x) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2 (1-2-3)  1004802 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2 (1-2-3) 

รวม 20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 
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 รวม 5  รวม 5 

 
 
 
     17.4.6  วชิาเอกสังคมศึกษา 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3) 

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ 3 (2-2-5)  1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน   xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

1231101 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)  1233701 การวจิยัทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

1232102 พุทธธรรม 3(3-0-6)  1234702 สัมมนาสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

1231301 ประวตัศิาสตร์ไทย 3(3-0-6)  1231202 สารถะและหลกัการทางสังคมวทิยา 3(3-0-6) 

1233201 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3(3-0-6)  1232802 การบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

1231801 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 21  รวม 21 
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

1231401 ภูมศิาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)  1233803 ภูมปัิญญาไทยและภูมปัิญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) 

1232402 แผนทีแ่ละการแปลความหมายจาก
แผนที ่

3(2-2-5)  1231503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง 

3(3-0-6) 

1233403 ภูมสิารสนเทศ 3(2-2-5)  1231601 เศรษฐกจิประเทศไทย 3(3-0-6) 

1231501 การเมอืงของไทยและท้องถิ่น 3(3-0-6)  1231602 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

1231502 การปกครองของไทยและท้องถิน่ 3(3-0-6)  1232703 วธีิสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 21  รวม 20 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 (2-2-5)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 4 (x-x-x) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2(1-2-3)  1004802 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2 (1-2-3) 

รวม 20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 
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      17.4.7  วชิาเอกดนตรี 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2(2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2(2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2(1-2-3)  1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3) 

2531001 วถิีไทย 2(2-0-4)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2(2-0-4)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

1241101 ทฤษฏีดนตรีไทย  1 3(3-0-6)  1242103 ประวตัดินตรีตะวนัตก 3(3-0-6) 

1241102 ทฤษฎดีนตรีไทย  2 3(3-0-6)  1242104 ปรัชญาดนตรีศึกษา 3(3-0-6) 

1241104 ทฤษฎดีนตรีสากล  1 3(3-0-6)  1243101 การวเิคราะห์เพลงไทย  1 3(3-0-6) 

1242101 ประวตัดินตรีไทย 3(3-0-6)  1243102 รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรีตะวนัตก  1 3(3-0-6) 

1242102 ทฤษฎดีนตรีสากล  2 3(3-0-6)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 21  รวม 21 
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 ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

1243103 คอมพวิเตอร์ดนตรีขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6)  1241303 ปฏิบัตเิคร่ืองสีไทย  1 2(0-4-2) 

1241301 ปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีไทย  1 2(0-4-2)  1241304 ปฏิบัตเิคร่ืองสีไทย  2 2(0-4-2) 

1241302 ปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีไทย  2 2(0-4-2)  1242302 ปฏิบัตเิคร่ืองสีไทย  3 2(0-4-2) 

1242301 ปฏิบัตเิคร่ืองดดีไทย  3 2(0-4-2)  1243302 ปฏิบัตเิคร่ืองสีไทย  4 2(0-4-2) 

1243301 ปฏิบัตเิคร่ืองดดีไทย  4 2(0-4-2)  1241305 ปฏิบัตเิคร่ืองตไีทย  1 2(0-4-2) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 2 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

รวม 22  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3(2-2-5)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3(x-x-x)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 4(x-x-x) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2(1-2-3)  1004802 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2(1-2-3) 

รวม 20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 
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      17.4.8  วชิาเอกคณติศาสตร์ 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3) 

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  4091201 หลกัการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)  1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 22 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

4091901 ภาษาองักฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  4092201 ระบบจ านวน 3(3-0-6) 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์1 3(3-0-6)  4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3(3-0-6) 

4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  4093201 ทฤษฎเีซต 3(3-0-6) 

4091102 คณิตศาสตร์ 2 2(2-0-4)  4112101 สถิตวิเิคราะห์  1 3(3-0-6) 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

4111101 หลกัสถติ ิ 3(3-0-6)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 20  รวม 21 

  

ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

4092601 พชีคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)  4092501 เรขาคณิตเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
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 4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์3 3(3-0-6)  4112201 ความน่าจะเป็นและสถิตเิบือ้งต้น 3(3-0-6) 

4094202 ทฤษฎจี านวน 3(3-0-6)  4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

4093702 คอมพวิเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  4094303 ทฤษฎสีมการ 3(3-0-6) 

4094504 ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น 3(3-0-6)  1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  xxxxxxx เลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  4112102 สถิตวิเิคราะห์  2 3(3-0-6) 

รวม 21  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

4093301 พชีคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)  4094404 การวเิคราะห์จ านวนเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

4093801 การวเิคราะห์เนือ้หาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  4094505 ทอพอโลยเีบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 มธัยมศึกษา   4092201 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 1 3(3-0-6) 

4094405 การวเิคราะห์จ านวนจริงเบือ้งต้น 3(3-0-6)  4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

4094406 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซ้อน
เบือ้งต้น 

3(3-0-6)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 (2-2-5)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 4 (x-x-x) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  1004802 การฝึกปฏิบตัวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2 (1-2-3) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2 (1-2-3)     

รวม 20  รวม 21 

 
ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 
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      17.4.9  วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1541003 การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2 (2-0-4) 

1551001 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  4121002 คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

2061001 สังคตีนิยม 2 (2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา 2(2-0-4) 

1001003 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  4081001 กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  1551003 ทกัษะการฟัง - การพูด ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3) 

2531001 วถิีไทย 2 (2-0-4)  4031101 หลกัชีววทิยาและปฏิบตักิารชีววทิยา 4(3-3-6) 

2521001 ท้องถิ่นศึกษา 2 (2-0-4)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ   1051106 จติวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(2-2-5)     

4091001 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)     

รวม 20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

4011301 หลกัฟิสิกส์และปฏบิัตกิารฟิสิกส์ 4(3-3-6)  4061101 พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 2(1-2-3) 

4021101 หลกัเคมแีละปฏบิัตกิารเคม ี 4(3-3-6)  4061102 ปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1(0-2-1) 

4003707 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3(2-2-5)  4012204 แม่เหลก็ไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 วทิยาศาสตร์   4031201 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 

1002401 คอมพวิเตอร์ส าหรับครู 3 (2-2-5)  4052101 วทิยาศาสตร์ของโลก 3(2-2-5) 

1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5)  4004601 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3 (2-2-5) 

    1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3 (2-2-5) 

รวม 20  รวม 21 
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ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

4012201 กลศาสตร์ 3(3-0-6)  4013701 ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ 3 (2-2-6) 

4022601 เคมวีเิคราะห์ 3(2-3-4)  4123608 โปรแกรมประยุกต์ด้านวทิยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

4033101 สัตววทิยา 3(2-3-4)   และคณติศาสตร์  

4003302 การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 3 (2-2-5)  4003201 การผลติอุปกรณ์การสอน 3 (2-2-5) 

1022101 การจดัการเรียนรู้ 3 (2-2-5)   วทิยาศาสตร์  

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 2(2-0-4)  4033103 อนุกรมวธิาน 3(2-3-4) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  4022201 เคมอีนินทรีย์ 3(2-3-4) 

    1043101 การวดัและประเมนิผลการศึกษา 3 (2-2-5) 

    4124202 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 3 (2-2-5) 

รวม 20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

4003901 วธีิวจิยัวทิยาศาสตร์ 3 (2-2-5)  4003903 สัมมนาวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  4021103 เสริมทกัษะปฏิบัตกิารเคม ี 3 (2-3-4) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  4033401 เสริมทกัษะปฏิบัตกิารชีววทิยา 3 (2-3-4) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3 (2-2-5)  4003409 วทิยาศาสตร์ท้องถิ่น 2(1-3-2) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 1 3 (x-x-x)  4062111 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(1-2-3) 

1004801 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 1 2 (1-2-3)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

xxxxxxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x)  1xxxxxx วชิาชีพครูเลอืก 2-3 4 (x-x-x) 

    1004802 การฝึกปฏบิัตวิชิาชีพระหว่างเรียน 2 2 (1-2-3) 

รวม 20  รวม 21 
 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา   ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1005803 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 
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 17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
 ค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
          1.  วชิาชีพครู 
 1.1 วชิาชีพครูบังคบั 
 1001101    ความเป็นครู     3(3-0-6) 
    Self  Actualization  for  Teachers 
 ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาท  หน้าท่ี  ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลกัษณะของครูท่ีดี  การสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวชิาชีพ
ครู  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 
 1051105    จิตวทิยาส าหรับครู    3(3-0-6) 
    Psychology  for  Teachers 
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  อิทธิพลของ
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกตใ์ช้  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้  
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  การจดับริการแนะแนวในสถานศึกษา  
การใหค้  าปรึกษา  และการช่วยเหลือผูเ้รียน 
 
 1002201    ภาษาองักฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
    English  for  Teachers 
 ศึกษ าและ ฝึกทักษะการใช้ภ าษ าอังกฤษ เพื่ อก าร ส่ื อส ารทางการศึกษา  จาก ส่ื อ ส่ิ งพิ มพ ์                               
ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  ส่ือโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  บทความทางการศึกษา  ฝึกการใช้พจนานุกรรมเพื่อการอ่าน  
ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอด้วยวาจาและลายลกัษณ์
อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
 

1002301    ภาษาไทยส าหรับครู    3(2-2-5) 
    Thai  for  Teachers 
 ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารทางการศึกษา  จากส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  
ส่ือโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  บทความทางการศึกษา  ฝึกการใชพ้จนานุกรมเพื่อการอ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  
บันทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้ งการน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร  โดยเน้น
กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
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  1002401   คอมพวิเตอร์ส าหรับครู    3(2-2-5) 
    Computer  for  Teachers 
 ศึกษาองค์ประกอบการท างาน  ขอ้จ ากดัและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ธุรการโรงเรียน  งานบริหารจดัการห้องเรียน  งานระเบียนประวติันกัเรียน  งานจดัการเรียนการสอน  งานวดั
และประเมินผลการเรียน  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวิจยั   ฝึกปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการศึกษากบั
การจดัการเรียนการสอน 
 
 1022201    การจัดการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
    Administration  and  School  Curriculum  Development 
 ศึกษา  ปรัชญา  แนวคิดทฤษฎีการศึกษา  ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย  วสิัยทศัน์
และแผนพฒันาการศึกษาไทย  พ.ร.บ. การศึกษา  ความเปล่ียนแปลงและแนวโน้มท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษา
และวิชาชีพครูในปัจจุบนัและอนาคต  การจดัและการบริหารการศึกษา  ทฤษฎีหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตร  
มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มในการ
พฒันาหลกัสูตร  ฝึกการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรรายวชิา  หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
 
 1032101    นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
    Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
 ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพฒันา   คุณภาพการเรียนรู้  
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ฝึกปฏิบติัการออกแบบการสร้าง  การประยุกตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  การประเมินและการปรับปรุงนวตักรรม  การจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 1022101    การจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
    Principle  of  Learning  Management 
 ศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนรู้การสอน  
การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การบูรณาการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้  การใช้  การผลิตส่ือและการพฒันานวตักรรมในการ
เรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การประเมินผลการเรียนรู้  ฝึกทกัษะการจดัท าแผนการเรียนรู้  
จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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  1043101    การวดัและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
    Educational  Measurement  and  Evaluation 
 ศึกษาหลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผล
และประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบติั  
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม   ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาการวดัและประเมินผลในโรงเรียน  ฝึกปฏิบติัการวางแผนการประเมินผลเรียนรู้
ตามสภาพจริง  การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ  การแปลความหมาย
ของคะแนนจากการสอบ 
 
 1063102    การบริหารจัดการในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
    Administration  in  School 
 ศึกษา  ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ  ภาวะผูน้ าทางการศึกษา  การคิดอยา่งเป็นระบบ  การเรียนรู้
วฒันธรรมองค์กร  มนุษยสัมพนัธ์ในองค์กร  การติดต่อส่ือสารในองค์กร  การท างานเป็นทีม  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  แนวคิดต่าง ๆ ในการพฒันาองคก์ร  การบริหารจดัการชั้นเรียน  การจดัระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการ  การศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน  การฝึกปฏิบติัการจดัท าโครงงานทางวิชาการ  การจดัโครงการ
ฝึกอาชีพ  การจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา 
 
 1043301    การวจัิยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
    Education  Research 
 ศึกษา  ทฤษฎีการวิจยั  รูปแบบการวิจยั  การออกแบบการวิจยั  กระบวนการวิจยั   สถิติเพื่อการวิจยั  
การวิจยัในชั้นเรียน  การฝึกปฏิบติัการวิจยั  การน าเสนอผลงานวิจยั  การคน้ควา้ศึกษางานวิจยัในการพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้  การใชก้ระบวนการวจิยัในการแกปั้ญหา  การเสนอโครงการเพื่อท าวจิยั 
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  1.2 วชิาชีพครูเลอืก 
 1012405 กฎหมายการศึกษาไทย 2(2-0-4) 
  Thai Education  Laws  
            ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติฉบบัปัจจุบนั  กฎหมาย กฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวกบัการศึกษาท่ีครู  ผูบ้ริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาพึงทราบ  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตามกฎหมายการศึกษา 
 
 1004205 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  2 (1-2-3) 
   Activities for Learner Development  
           ศึกษาและรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   การบริหารการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การจดักิจกรรมแนะแนว  การจดักิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน    การจดักิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  การจดักิจกรรมยวุกาชาด  การจดักิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์   การเช่ือมโยงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบั
กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมและการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
 
 1011301 สังคมวทิยาการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Sociology    
             ศึกษาความหมายและความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษา วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครองและมรดกทางวฒันธรรมไทย  ท่ีเป็นรากฐานในการจดัการศึกษาของชาติ  สถาบนั  ส่ิงแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อความเช่ือ ค่านิยม การจรรโลงในดา้นการศึกษาและการประกอบอาชีพของ
ผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 
 1012101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 2(2-0-4) 
  Education for Minority Groups in Thailand  
           ศึกษาปรัชญาของการจดัการศึกษาสงเคราะห์ แนวทาง หลักและวิธีการจัดด าเนินงานการศึกษา
สงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย  ประเภทและปัญหาของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย  การ
จดัการศึกษาส าหรับชนกลุ่มนอ้ย นโยบายของรัฐเก่ียวกบัชนเกลุ่มนอ้ย 
 
 1012102 กจิกรรมยามว่างเพือ่การศึกษา 2(2-0-4) 
  Leisure Time Activity in Education  
           ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของกิจกรรมยามว่างในประเทศไทย ความส าคญัของการกีฬาและกิจกรรม              
ยามว่างท่ีมีต่อสังคมทอ้งถ่ิน อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามว่างพื้นบ้านของไทยท่ีมีต่อการด ารงชีวิต 
หลกัเกณฑ์การจดักิจกรรมยามวา่งและแนวโนม้ของกิจกรรมยามวา่งในปัจจุบนั  การส่งเสริมและพฒันาการจดั
กิจกรรมยามวา่งในโรงเรียน 
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  1012201 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน 2(2-0-4) 
  Education and Community Development  
            ศึกษาความหมายของการพฒันา ความหมายของชุมชนและลกัษณะชุมชน หลกัการพฒันาชุมชน การ
จดัโรงเรียนเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาชุมชน  การวางแผนการพฒันาชุมชน  การอนามยัในโรงเรียนชุมชน 
ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนในการแกปั้ญหาชุมชน  วิธีการศึกษาและส ารวจปัญหาชุมชน  กิจกรรม
การพฒันาชุมชน การประเมินผลการพฒันาชุมชน 
 
 1013302 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Policy and Planing  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่ายของนโยบายและแผนขององค์การท่ีจดัการศึกษา  นโยบาย การศึกษา
ระดบัชาติ  ระดบัส่วนราชการ ระดบัสถานศึกษา แนวการสร้างนโยบายการศึกษา  การน านโยบายการศึกษา
ไปสู่การปฏิบติั  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองคก์ารตามนโยบายการศึกษา 
 
 1013202 การจัดโรงเรียนชุมชน 2(2-0-4) 
  Community School Management  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของโรงเรียนชุมชน หลกัการและแนวการจดัโรงเรียนชุมชน นโยบาย
และการบริหารโรงเรียนชุมชน  โครงสร้างและระบบงานในโรงเรียนชุมชน  การวิเคราะห์ปัญหาการจัด  
โรงเรียนชุมชนในประเทศไทย การประเมินผลโรงเรียนชุมชน 
 
 1013203 การศึกษาเปรียบเทยีบ 2(2-0-4) 
  Comparative Education  
            ศึกษาความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบการจดัการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ  ในประเด็นหวัขอ้ต่าง ๆ วเิคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวโนม้ในการจดัการศึกษาของไทย 
 
 1013204 กจิกรรมการศึกษาเพือ่ท้องถิ่น 2(2-0-4) 
  Educational Activity for Local  
            ศึกษาโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนทอ้งถ่ิน  บทบาทของคนและองคก์รชุมชน  ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณีทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคนและองคก์รชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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  1013205 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Economics  
            ศึกษาถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษยใ์นระบบเศรษฐกิจ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมกบัการ
วางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบการศึกษาของไทย งบประมาณและผลตอบแทนแก่การศึกษา 
ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา ทฤษฎีตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefits) เพื่อวิเคราะห์การลงทุน
ทางการศึกษา 
 
 1013206 การเมอืงกบัการศึกษา 2(2-0-4) 
  Politics and Education  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย และความส าคญัของการเมืองกับการศึกษา  วิวฒันาการของการเมืองกับ
การศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองกับการศึกษา  แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาการเมือง  การ
ปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  และอิทธิพลทางการเมืองท่ีมีต่อการศึกษาใน
ประเทศไทย 
 
 1013207 การศึกษากบัส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Education and Environment  
            ศึกษาความหมาย  และความส าคญัของการศึกษากับส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติท่ีเป็นพื้นฐานในการ               
ด ารงชีพของมนุษย ์ การคิด การแลกเปล่ียน  การใชท้รัพยากร และการบริการท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาอนัมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในสังคม  แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 1013208 การศึกษากบัการปรับปรนวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
  Education and Cultural Adaptive  
            ความหมาย  ประเภท  ความส าคญัและคุณค่าของวฒันธรรม วฒันธรรมทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอ่ืนท่ี
แตกต่างไปจากวฒันธรรมไทย  อย่างน้อย 1 – 2 วฒันธรรม  แหล่งข้อมูลวฒันธรรม กระบวนการถ่ายทอด 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การเก็บและจดัท าขอ้มูล การใชแ้ละการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 
 1013401 การศึกษาทางเลอืก 2(2-0-4) 
  Alternative Education  
            ความหมาย  ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษา  ทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบ     
ในระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  การบริหารและการจดัการ การศึกษาทางเลือก  หลกัสูตรและการศึกษา
ทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวโนม้ของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 
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  1024701 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Independent Study in Education  
           นักศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองทางการศึกษาท่ีสนใจ  1  เร่ือง  และจดัท าเป็นโครงการโดยมีผูส้อนให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือ 
 
 1024702 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar in Educational Problems  
           ศึกษากระบวนการจดัสัมมนาและปฏิบติัการสัมมนาปัญหาการศึกษา 
 
 1021203 หลกัสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2(2-0-4) 
  Curriculum and Texts for Fundamental Education  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของหลักสูตร รูปแบบของหลกัสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร 
หลกัสูตรปัจจุบนั กิจกรรมการเรียนการสอน การจดัชั้นเรียน การพฒันาและการใช้หลกัสูตรให้เหมาะสมกบั
สภาพทอ้งถ่ิน  หนงัสือเรียนและหนงัสืออ่านประกอบ การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการการ
เรียนรู้ 
 
 1023103 การสอนซ่อมเสริม 2(2-0-4) 
  Remedial Teaching  
           ความหมาย  ขอบเขต  ความมุ่งหมายและความส าคญัของการสอนซ่อมเสริม  หลกัการและแนวคิด
ทางการศึกษาอันเป็นท่ีมาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กท่ีมีข้อบกพร่อง 
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการสอนซ่อมเสริม  คุณลกัษณะท่ีดีของครูผูส้อนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบติัการ
สอนซ่อมเสริม 
 
 1022601 เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 2(2-0-4) 
  Classroom Management Techniques  
            ศึกษาปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนท่ีเปล่ียนแปลง  
พฒันาการเด็กวยัประถมศึกษา แนวคิดและหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  การ
พฒันาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  เทคนิคการปรับพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อการพฒันาวจิยัในชั้นเรียน 
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  1023202 กจิกรรมร่วมหลกัสูตร 2(2-0-4) 
  Co-curriculum Activity  
           ศึกษาความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลกัสูตร  ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรม
ร่วมหลกัสูตรกบักิจกรรมการร่วมหลกัสูตร  ลกัษณะของผูน้ าและผูต้ามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย  หลกัการจดั
และการบริหารกิจกรรมร่วมหลักสูตร   การประเมินผลกิจกรรมร่วมหลักสูตร การเลือกจดัโครงการตาม
ประเภทของกิจกรรมร่วมหลกัสูตร 
 
 1023301 การสร้างส่ือและแบบเรียน 2(2-0-4) 
  Medias and Texts Construction  
           ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนและแบบเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกณฑ์การ
คดัเลือกส่ือและแบบเรียน  การตรวจสอบคุณภาพ  การวิเคราะห์  การสร้าง  และการประเมินคุณภาพของส่ือ
และแบบเรียน 
 
 1023204 การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
  Curriculum Development for Local  
            ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัสูตร  กระบวนการสร้างและพฒันาหลกัสูตร  การประเมินผลหลกัสูตร  
ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร  หลักการ   จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างของหลักสูตร  การจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  หลกัการและกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ิน            การฝึกปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
 
 1023102 ทกัษะและเทคนิคการสอน 2(2-0-4) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย และความส าคญัของทกัษะและเทคนิคการสอน ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน 
การเร้าความสนใจ การตั้งค  าถาม การใช้ส่ือการเรียนการสอน  การเล่าเร่ือง  การเสริมแรง  การใช้กิริยาท่าทาง
และวาจา การใช้กระดานด า  การอธิบายยกตวัอย่าง และสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย  
การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม 
เทคนิคการสอนโดยใชก้ระบวนการคิด ฯลฯ 
 
 1023104 หลกัการนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
  Instructional Supervision  
           ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติ  และจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน  บทบาทของผู ้นิเทศการสอน                  
การประสานงานระหว่างผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการนิเทศการสอน  รูปแบบของการนิเทศการสอน  หลกัการและ
เทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน 
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  1023105 รูปแบบการเรียนการสอน 2(2-0-4) 
  Instructional Models  
            ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบการสอนต่าง ๆ  รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาสติปัญญาและทกัษะ
กระบวนการทางปัญญา รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาบุคคล             
การเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกบันกัเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
 
 1023302 ส่ือและกจิกรรมส าหรับการเรียนภาษาไทย 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Thai Language  
           ศึกษาเก่ียวกบัส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  ประเภทของส่ือและกิจกรรม  
กระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  การสืบคน้ส่ือ
บนระบบเครือข่าย   ส่ืออิเล็คทรอนิกส์   เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การวเิคราะห์และประเมินคุณภาพ
ของส่ือและกิจกรรมการเรียนภาษาไทย  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
 
 1023303 ส่ือและกจิกรรมส าหรับการเรียนภาษาองักฤษ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning English Language  
           ศึกษาเก่ียวกับส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ประเภทของส่ือและ
กิจกรรม  กระบวนการใช้ส่ือและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การวิเคราะห์และ
ประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนภาษาองักฤษ  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
 
 1023304 ส่ือและกจิกรรมส าหรับการเรียนวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Science  
           ศึกษาเก่ียวกับส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประเภทของส่ือและ
กิจกรรม  จุดมุ่งหมายและกระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเลกทรอนิกส์  เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การ
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์  การทดลองใช้ส่ือและกิจกรรมเพื่อ
จดัการเรียนรู้ 
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  1023305 ส่ือและกจิกรรมส าหรับการเรียนคณติศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Mathematics  
           ศึกษาเก่ียวกับส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประเภทของส่ือและ
กิจกรรม  จุดมุ่งหมายและกระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การสืบค้นส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์การคัดเลือกส่ือและกิจกรรม                   
การวเิคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อ
จดัการเรียนรู้ 
 
 1023306 ส่ือและกจิกรรมส าหรับการเรียนคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Computer  
           ศึกษาเก่ียวกับส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ประเภทของส่ือและ
กิจกรรม  จุดมุ่งหมายและกระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์  การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การ
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  การทดลองใช้ส่ือและกิจกรรมเพื่อ
จดัการเรียนรู้ 
 
 1023307 ส่ือและกจิกรรมส าหรับการเรียนสังคมศึกษา 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Social Studies  
           ศึกษาเก่ียวกับส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  ประเภทของส่ือและ
กิจกรรมจุดมุ่งหมายและกระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้
สังคมศึกษา  การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การ
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนสังคมศึกษา  การทดลองใช้ส่ือและกิจกรรมเพื่อ
จดัการเรียนรู้ 
 
 1023308 ส่ือและกจิกรรมส าหรับการฝึกอบรม 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Trainning  
           ศึกษาเก่ียวกับส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม  ประเภทของส่ือและกิจกรรม  
จุดมุ่งหมายของส่ือและกิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละชนิด  กระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิต
ส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการฝึกอบรม  เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การวเิคราะห์และประเมินคุณภาพของ
ส่ือและกิจกรรมการฝึกอบรม  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการฝึกอบรม 
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  1023401 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Teaching Skills for Science Teachers  
           วเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูวทิยาศาสตร์  ทกัษะส าคญัและจ าเป็นส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 
ความส าคัญของทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์   ฝึกทักษะในการ  จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์  การออกแบบและการสร้างส่ือการ
สอนวิทยาศาสตร์  การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อสอบและการใช้ข้อสอบ  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  การประเมินทกัษะและแนวทางพฒันาทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 
 
 1023501 นวตักรรมในช้ันเรียน 2(2-0-4) 
  Innovation in the Classroom  
           ศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมการจดัการการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีเหมาะสม  การเลือกใชน้วตักรรมท่ีเหมาะสม  
การสร้างและพฒันานวตักรรมการจดัการการเรียนรู้  การทดลองใช ้ รายงานผล  และเผยแพร่นวตักรรม 
 
 1023001 พฤติกรรมการสอนวชิาพลศึกษา   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Physical Education 
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรพลศึกษา เทคนิควิธีสอนพลศึกษา           
ส่ือการเรียน การวดัผลและประเมินผลพลศึกษา การเตรียมการสอน เช่น การก าหนดการสอน บนัทึกการสอน        
การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจดักิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนให้สอดคล้องกับโปรแกรมพลศึกษาใน
โรงเรียน 
 
 1023002 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทย   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Language  
 การศึกษาขอบข่ายของหลกัสูตร จุดประสงค์ ลกัษณะเน้ือหาวิชาและอตัราเวลาเรียนระดบัการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ศึกษาชนิด  ประเภทของเน้ือหาท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนภาษาไทย ทั้งดา้นหลกัภาษา วรรณคดีและ
การใชภ้าษา รวมทั้งศึกษาคู่มือครูและแบบฝึกหดัต่าง ๆ วเิคราะห์จุดประสงค ์ความคิดรวบยอดของเน้ือหาแต่ละ
เร่ือง  การศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอนและส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาแต่ละประเภท การศึกษา
ประเภทของหนังสืออ่านนอกเวลาและวิชาภาษาไทยเลือกในชั้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมจดัวิธีสอนและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทนั้น ๆ ฝึกการท าแผนการจดัการเรียนรู้ บนัทึกการสอน การผลิตและการใชส่ื้อการ
เรียนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัเน้ือหาในบทเรียน ฝึกสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการ
สอนภาษาไทย การปฏิบติัการสอน 
 
 
 



164 

  1023003 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching English  
 ส ารวจวิธีสอนและแนวโนม้ในการสอนภาษาองักฤษ  ฝึกปฏิบติัการสอนภาษาเพื่อส่ือความหมายและ
การน าไปใชใ้นชั้นเรียน สังเกตการสอนและวเิคราะห์บทเรียนท่ีใชใ้นโรงเรียน เตรียมแผนการจดัการเรียนรู้และ
เอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการฝึกสอนโดยวิธีการสอนสาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและ
กิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งตวัผูเ้รียนเป็นหลกั 
 
 1023004 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Social Studies  
 การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรสังคมศึกษา การวิเคราะห์หลกัสูตรและ
หนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการสอนสังคมศึกษา  ส่ือการเรียน การวดัผลและประเมินผล การเตรียมการสอน เช่น  การท า
โครงการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ ฯลฯ การปฏิบติัการสอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการฝึกการแกปั้ญหาการเรียนการ
สอน 
 
 1023005 พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Computer Education 
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ การเขียนกระดานด า การสรุปบทเรียน 
การผลิตและการใช้ส่ือการเรียน  การวดัผลและประเมินผล การท าโครงการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ การ
ปฏิบติัการสอน 
 
 1023006 พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Music Education 
 การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรดนตรีศึกษาการวิเคราะห์หลกัสูตร 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัแผน 
การศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ การเลือกส่ือ    
การประเมินผลการสอนดนตรี การก าหนดการสอนและบนัทึกการสอน การปฏิบติัการสอนดนตรี 
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  1023007 พฤติกรรมการสอนวชิาคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Mathematics  
 การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น บรูเนอร์ กาเย  เปียเจต ์ สกินเนอร์ เป็นตน้ การวิเคราะห์หลกัสูตร
และหนังสือเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ ทกัษะการสอน เช่น ทกัษะ  
การใชค้  าถาม ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน ทกัษะการเขียนกระดานด า ทกัษะการสรุปบทเรียน เป็นตน้ การผลิต
และการใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน  การวดัผลและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์           
ตามระเบียบการวดัผลและประเมินผล  การท าโครงการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ การทดลองสอนเน้ือหา
คณิตศาสตร์ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 1023008 พฤติกรรมการสอนวชิาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Science  
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหาวิชาและเอกสารหลกัสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  การวิเคราะห์หลกัสูตร 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาในการสอน เทคนิคการสอน  วิธีสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ    
การจดัห้องปฏิบติัการ การจดัเก็บอุปกรณ์ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ การเลือกและการสร้างส่ือการสอน
วิทยาศาสตร์ การเลือกใช้หนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติม การเตรียมการสอน การใช้คู่มือครู การท า
แผนการจดัการเรียนรู้ การประเมินผลการสอนภาคปฏิบติั การสร้างขอ้ทดสอบวดัพฤติกรรม การฝึกปฏิบติัการ
สอน 
 
 1023009 พฤติกรรมการสอนวชิาเคมี 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Chemistry  
 การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรเคมี การวเิคราะห์หลกัสูตรในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดับทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์วธีิแกปั้ญหา
และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน การวดัผลประเมินผล การเตรียมการสอน 
เช่น ก าหนดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ การฝึกปฏิบติัการสอนวิชาเคมีแบบต่าง ๆ การจดัห้องปฏิบติัการ
และการรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการเคมี รวมทั้งการแกปั้ญหาการเรียนการสอนวชิาเคมี 
 
 1023010 พฤติกรรมการสอนวชิาฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Physics  
 การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตร  การวิเคราะห์หลกัสูตรวิชาฟิสิกส์ 
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดับทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น ส่ือการเรียน 
การวดัผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเก่ียวกบัวธีิสร้าง วธีิใชเ้อกสารหลกัสูตร การฝึกปฏิบติัการสอน 
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  1023011 พฤติกรรมการสอนวชิาชีววิทยา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Biology  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (วิธีวิทยาศาสตร์) ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลกัสูตรและเอกสารหลกัสูตรชีววิทยาในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน  จิตวทิยาในการสอน วิธีสอนชีววิทยาแบบต่าง ๆ 
การเลือกใช้และการสร้างส่ือการเรียนชีววิทยา การจดัห้องปฏิบติัการ  และความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ   
การวดัและประเมินผลชีววิทยา การจดัและก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้  การเตรียมการสอน การใช้หนงัสือ
เรียนและคู่มือครู การปฏิบติัการสอน 
 
 1023012 พฤติกรรมการสอนวชิานาฏศิลป์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances 
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตร การวิเคราะห์หลกัสูตรนาฏศิลป์ 
เทคนิควิธีสอนและทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค ์         
ส่ือการเรียน การวดัผลและประเมินผลการเตรียมการสอน เช่น การก าหนดการสอน  แผนการจดัการเรียนรู้ การ
ทดลองสอน การแกปั้ญหาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบติัการสอน 
 
 1023013 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Art Education  
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การวิเคราะห์หลกัสูตรและหนังสือเรียน  เทคนิควิธีสอน ทกัษะการสอน การใช้ส่ือการเรียน การใช้  
วสัดุ การวดัผลและประเมินผล  การก าหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การ
ปฏิบติัการสอน 
 
 1023014 พฤติกรรมการสอนวชิาเฉพาะ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Specific Subject 
 สาระส าคญัของหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลักสูตรในส่วนท่ีเป็นเน้ือหา          
และจุดประสงค์ของวิชาท่ีจะน าไปสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะการสอน ส่ือการเรียน และ             
การประเมินผลในการสอนวชิาตามหลกัสูตรท่ีวิเคราะห์ การวางแผนการจดัการเรียนรู้  การเตรียมการสอน และ              
การปฏิบติัการสอนในรายวชิา 
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  1031201 การใช้ส่ือมวลชนเพือ่การศึกษา 2(2-0-4) 
  Utilization of Mass Media in Education  
            ศึกษาความส าคญัของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา หลกัการและวธีิการใชว้ทิยุกระจายเสียง วทิยุ
โทรทศัน์  ส่ิงพิมพ ์ หนงัสือพิมพ ์ ภาพยนตร์  เครือข่ายขอ้มูลสากล  และส่ือสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อ
การศึกษา การใชแ้ละเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวเิคราะห์ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ 
 
 1032202 การสร้างส่ือการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
  Media Construction  
            ศึกษาความหมาย  ประเภทและประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน การวเิคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้าง
ส่ือ ประเภทของส่ือท่ีเหมาะสม การผลิตส่ือ การใชส่ื้อและการพฒันาส่ือเฉพาะตามระดบัการศึกษา การผลิตส่ือ
การเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 
 
 1033203 นวตักรรมการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Innovation  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  หลกัการและประเภทของนวตักรรมการศึกษา การสร้าง การเลือกใช้
นวตักรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบติัการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
น าเสนอรูปแบบนวตักรรมท่ีเหมาะสม  ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข 
 
 1034204 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 2(2-0-4) 
  Telecommunications and Distance Learning  
            ศึกษาแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาส าหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย                 
การจดัการศึกษาโดยผ่านระบบส่ือทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น            
การติดต่อส่ือสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพฒันาเวปไซด์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์
โหลดขอ้มูลเทคโนโลยสี าหรับการศึกษาทางไกล 
 
 1042201 การสร้างแบบทดสอบ 2(1-2-3) 
  Test Construction  
            ศึกษาประเภทของแบบทดสอบ  การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  และการสร้างแบบสอบ
มาตรฐาน การน าแบบทดสอบไปใช ้การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ 
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  1043102 การประเมินทางการศึกษา 2(1-2-3) 
  Education Evaluation  
            ศึกษาความหมาย  ความมุ่งหมาย ความส าคญั ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา 
การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ การน าผล
ท่ีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหนา้ท่ีของครูและผูบ้ริหารการศึกษากบั
การประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองคก์รภายในและภายนอก แนวโนม้ความคิดใหม่ 
และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา 
 
 1043103 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 2(1-2-3) 
  Performance Evaluation  
            ศึกษาบทบาท  ความส าคญั ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนดา้นการปฏิบติั การ
ประเมินตามสภาพจริง  การสร้างเคร่ืองมือวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนดา้นการปฏิบติัการประเมิน
ตามสภาพจริง  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 1043203 การวดัจริยธรรม 2(1-2-3) 
  Ethics Measurement Methodology  
            ศึกษาความหมายของจริยธรรม ทฤษฎีเก่ียวกบัจริยธรรม ระดบัชั้นของจริยธรรมหลกัการและวธีิการใน
การสร้างเคร่ืองมือวดัจริยธรรม การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การแปลผล  การน าขอ้ความรู้เก่ียวกบัการ
วดัจริยธรรมไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 1044202 การสร้างแบบทดสอบวดัความถนัด 3(2-2-5) 
  Aptitude Test Construction  
            ศึกษาความเป็นมาของแบบทดสอบวดัความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและประโยชน์ของ
แบบทดสอบวดัความถนดั  ทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียน 
 
 1043302 สถิติและการวจัิยส าหรับครู 2(1-2-3) 
  Statistics and Research for Teachers  
            ศึกษาสถิติพื้นฐานเพื่อการวจิยั  การจดัท าและเสนอเคา้โครงการวจิยั การปฏิบติัการวจิยัและการวจิยัชั้น
เรียน การประเมินผลการวจิยั การน าผลการวจิยั และการวจิยัชั้นเรียนไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
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           1044303  วทิยาการวจัิย              3(2-2-5) 
               Research  Methodology 
 ความหมายและลักษณะของการวิจยั  ประเภทของการวิจยั  เทคนิคการวิจยัแบบต่าง ๆ  ขั้นตอน
กระบวนการและการออกแบบการวจิยั  การเขียนเคา้โครงหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์  การสร้างเคร่ืองมือ
ศึกษาสถิติพื้นฐานและสถิติอา้งอิงเพื่อการวิเคราะห์  ปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวิจยั  
การประเมิน  สังเคราะห์และการน าผลวจิยัไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

           1044304  สถิติเพือ่การวจัิย              3(3-0-6) 
                Statistics  for  Research   
 ศึกษาและวเิคราะห์งานวจิยัทางการศึกษา  อภิปรายประเภทของขอ้มูล  วธีิรวบรวมขอ้มูล  สมมติฐาน
และการทดสอบ  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัครอบคลุมสถิติพื้นฐาน  สถิติอา้งอิง  ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก  
วเิคราะห์และอภิปราย  เลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบังานวจิยั  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยัโดยใชค้อมพิวเตอร์  
และการแปลความหมายของขอ้มูลจากผลการวเิคราะห์ 
 
 

             1044305    การวจัิยเชิงคุณภาพ              3(2-2-5) 
               Qualitative  Research  
 แนวคิดและหลกัการธรรมชาติ  ประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้  ความหมาย  แนวคิด  
และหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ  รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ  กรอบความคิดพื้นฐานของการ
วิจยัเชิงคุณภาพ  การก าหนดปัญหาการวิจยั  การออกแบบการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การแปลผลขอ้มูล  
ขอ้จ ากดัของการวิจยัเชิงคุณภาพ  ปฏิบติัการการวิจยัเชิงคุณภาพ  การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์  การสนทนากลุ่ม  
การปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม     การเขียนและการวางแผน  การวิจยัเชิงคุณภาพ  การฝึกปฏิบติัภาคสนาม  
ตลอดจนเทคนิคการวจิยัใหม่  ๆ 
 
                      1044306     การวจัิยในช้ันเรียน           3(2-2-5) 
               Classroom   Research   
              การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจยัในชั้นเรียน  อภิปรายความส าคญัและกระบวนการวิจยัใน                
ชั้นเรียน  ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจยัในชั้นเรียน  พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหาทางการศึกษา  ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจยัด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล  วิเคราะห์และแปล
ความหมายขอ้มูล  เขียนรายงานการวิจยั  น าเสนอและผลการวจิยั 
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             1044307    การวเิคราะห์งานวจัิยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน      3(3-0-6) 
                Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research   
 ศึกษาเกณฑ์ในการประเมินงานวิจยั  วิเคราะห์และการประเมินงานวิจยัด้านหลกัสูตรและการเรียน        
การสอนทั้งในและต่างประเทศ  ในด้านหลกัและวิธีการวิจยัและผลการวิจยั  น าเสนอแนวคิดการประยุกต์              
ใชง้านวจิยัท่ีผา่นการวเิคราะห์เลือกสรร  เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
 
    1051101 จิตวทิยาทัว่ไป 2(2-0-4) 
  General Psychology  
            ศึกษาความหมาย  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม  ผลและวิธีการศึกษา                     
ท่ีเก่ียวข้องในปัจจุบัน  พฒันาการของมนุษย์  การรู้สึกและการรับรู้  เชาวน์ปัญญาความฉลาดทางอารมณ์                
การเรียนรู้  กระบวนการคิด การจ าและลืม  การจูงใจบุคลิกภาพและการปรับตวั  สุขภาพจิต  พฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคลและกลุ่ม 
 
 1051102 การพฒันาบุคลกิภาพของเด็กปฐมวยั 2(2-0-4) 
  Personality Development for Early Childhood  
             ศึกษาความหมายของพฒันาการและบุคลิกภาพของเด็ก  ทฤษฎีจิตวทิยาเด็กท่ีส าคญั  พฒันาการของเด็ก
วยัแรกเกิดจนถึง 6 ปี  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางบุคลิกภาพและการปรับตวัของเด็ก  การจดัส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อส่งเสริมพฒันาการและบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัวยั 
 
 1051103 จิตวทิยาวยัเด็ก 2(2-0-4) 
  Children  Psychology  
            ศึกษาความหมายและความส าคัญของวยัเด็ก   พัฒนาการของวยัเด็ก  ทฤษฎีพัฒนาการ  และ                   
การประยกุตใ์ชเ้พื่อส่งเสริมพฒันาการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวยัเด็ก  ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาวยั
เด็ก 
 
 1051104 จิตวทิยาพฒันาการ 2(2-0-4) 
  Developmental Psychology    
           ศึกษาความหมายและความส าคญัของพฒันาการของมนุษยท่ี์มีต่อการศึกษา  อิทธิพลต่าง ๆ  ท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของบุคคล  ทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการ ศึกษาพฒันาการทางร่างกาย สติปัญญา  
อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์  บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ์ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวยัชรา  
การประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นการช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาการของบุคคล 
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  1052203 การประยุกต์จิตวทิยาเพือ่การเรียนรู้ 2(1-2-3) 
  Applied Psychology for Learning  
           ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติและพัฒนาการของผู ้เรียน เป้าหมายการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้และ                   
การประยุกตใ์ช ้ การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน   กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบคน้ความรู้  ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเรียนรู้  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม 2(2-1-3) 
  Theories and Group Dynamics Practice  
           ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม 
ทฤษฎีการแลกเปล่ียน ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เป็นตน้  องคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่ม การส่ือ
ความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผูน้ ากลุ่ม และปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การ
ประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การเรียนรู้องค์กรและการแกปั้ญหากลุ่ม 
เนน้การฝึกปฏิบติั 
 
 1051604 การเพิม่สมรรถภาพทางการเรียน 2(2-1-3) 
  Methods of Effective Study  
           ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิธีการเรียน เทคนิค และวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ี มี
ประสิทธิภาพ  การฝึกทักษะวิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีขจดัส่ิงรบกวนสมาธิ  การเพิ่มอตัรา
ความเร็วในการอ่าน  การวางแผนการเรียน เทคนิคการฝึกผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกงัวล  การสืบคน้หา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ   เนน้การฝึกปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั 
 
 1051703 การจัดบริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 2(2-1-3) 
  Psychological and School Guidance Services  
           ศึกษาความหมาย  หลักการ กระบวนการ  เทคนิคและเคร่ืองมือในการให้บริการทางจิตวิทยาและ               
การแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา ตั้งแต่การศึกษาระดบั
ปฐมวยั จนถึงระดบัอุดมศึกษา   บทบาทของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการให้บริการ  จรรยาบรรณนกัแนะแนว 
การติดตามและประเมินผลการจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 
 
 1051704 บริการสารสนเทศทางจิตวทิยาและการแนะแนว 2(2-1-3) 
  Psychological and School Guidance Information Services 
            ศึกษาความหมายและความส าคัญของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว   ประเภทของ
สารสนเทศ การจดัหา  จดัท า  จดัระบบสารสนเทศ การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ การให้บริการ
และประเมินผลการใหบ้ริการ 
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  1052106 จิตวทิยาแรงจูงใจ 2(2-0-4) 
  Psychology of Motivation  
           ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ  ส่ิงแวดล้อม  และองค์ประกอบทางจิตใจ ท่ีส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรม การประยุกตแ์นวคิด  และหลกัการจูงใจมาใชใ้นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และการสร้าง
ขวญัก าลงัใจในการท างานดา้นการศึกษา 
 
 1052107 จิตวทิยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 
  Psychology of Personality and Adjustment  
           ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ  การวเิคราะห์และการจ าแนกบุคลิกภาพ  การพฒันาบุคลิกภาพ วธีิการ
วดับุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีส าคญั  วิธีการปรับตวัแบบต่าง ๆ พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  การป้องกนัและ
แกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  ความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพกบัสังคมและวฒันธรรม 
 
 1052201 จิตวทิยาเด็กและการให้บริการ 2(2-0-4) 
  Children  Psychology and Service  
            ศึกษาพฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแ้ก่  สภาพทางสรีระ การเคล่ือนไหว  ภาษา สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพ อิทธิพลและองค์ประกอบของพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีมี
บทบาทต่อพฤติกรรมของเด็ก  ส่งเสริมความสนใจ เจตคติ และนิสัย การมีระเบียบวินยัในตน ส่งเสริมสุขภาพ
และการปรับตวัของเด็ก  ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ  จนย่างเขา้สู่วยัรุ่น  เสนอโปรแกรมการจดับริการส าหรับเด็กและ
ครอบครัว 
 
 1052801 มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers and Educators  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู  หลกัการ  องคป์ระกอบ  กระบวนและ
เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู  บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในโรงเรียนและ
ชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู  เน้นการฝึกปฏิบติัสร้างมนุษยสัมพนัธ์เพื่อเสริมบรรยากาศ              
การเรียนรู้ท่ีดีและเสริมสร้างสัมพนัธภาพแห่งการช่วยเหลือนกัเรียน 
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  1052503  สุขภาพจิตในโรงเรียน 2(2-0-4) 
  Mental Health in School  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของสุขภาพจิตในโรงเรียน  สุขภาพจิตกบัการพฒันาบุคลิกภาพในวยั
ต่าง ๆ  ของผูเ้รียน องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน ไดแ้ก่ องคป์ระกอบเก่ียวกบับุคคล  เง่ือนไข
ทางสังคมและสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตวัของบุคคลท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิต 
และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูท่ีมีสุขภาพจิตดีและสุขภาพจิต
บกพร่อง  ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน 
 
 1052602 การทดสอบทางสติปัญญากบัการแนะแนว 2(2-1-3) 
  Intelligence Assessment in School Guidance Services  
           ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปัญญา แบบทดสอบทางสติปัญญา ความจ ากดัของแบบทดสอบ  
การฝึกใช้แบบทดสอบทางสติปัญญา ฝึกการให้คะแนนแปลผล  การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทาง
สติปัญญา การใชผ้ลการทดสอบทางสติปัญญาในการแนะแนว 
 
 1052701  การวางแผนชีวติและอาชีพ 2(2-1-3) 
  Life and Career Planning  
           ศึกษาพฒันาการทางอาชีพและทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันาอาชีพ  เพื่อการน าไปใช้ในการวางแผน               
การเลือกอาชีพ  ท าความเขา้ใจตนเองด้วยการส ารวจความถนัดความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
ตอ้งการ คา่นิยม แรงจูงใจ การส ารวจคน้ควา้  ขอ้มูลทางอาชีพ  การตดัสินใจอยา่งฉลาดในการวางแผนชีวติและ
อาชีพการตั้งเป้าประสงค ์เพื่อบรรลุความส าเร็จในชีวติและอาชีพ 
 
 1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกจิการ

นักเรียนนักศึกษา 
2(2-0-4) 

  School Guidance and Student Affairs Management  
            ศึกษาวิธีการบริหารงานแนะแนวเชิงระบบ  บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทางการแนะแนว การท า
แผนปฏิบติังานแนะแนว การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการแนะแนว การใชก้ระบวนการแนะแนว
ในงานกิจการนกัเรียนและนกัศึกษา การจดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา การท าแผนปฏิบติังานการให้บริการนกัเรียน
และนกัศึกษา 
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  1053302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวทิยาสังคม 2(2-0-4) 
  Theories and Practical in Social Psychology  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์ของจิตวิทยาสังคม  กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สังคมประพฤติ  ปฏิบติัการทางจิตวิทยา บทบาทและการคล้อยตาม  เน้นบทบาทของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน  
จิตวิทยาส าหรับการบริหารโรงเรียน  การส่ือความหมายและการรับรู้ทางสังคม  เจตคติและการยอมรับ
นวตักรรม การสร้างก าลังใจในการท างานให้ส าเร็จ  แรงจูงใจในทางสังคม การร่วมมือ การแข่งขัน การ
แกปั้ญหาความขดัแยง้  ความเป็นผูน้ า  การน าความรู้ทางจิตวทิยาสังคมไปใชใ้นการเรียนการสอน 
 
 1053303  มนุษยสัมพนัธ์ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษา 2(2-0-4) 
  Human Relations of Teacher Educator  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานการศึกษานอกระบบ  การสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ในโรงเรียนและชุมชน  สภาพความเป็นอยูแ่ละพฤติกรรมของบุคคลในทอ้งถ่ิน กระบวนการของ
มนุษยสัมพนัธ์  ส่วนประกอบของมนุษยสัมพนัธ์ หลักการและวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การประเมิน              
มนุษยสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานการศึกษานอกระบบ 
 
 1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 2(2-1-3) 
  Behavior Modification in School  
            ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน  และเทคนิค            
การสร้างแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา จรรยาบรรณของผู ้
ท  างานดา้นน้ี ศึกษาทดลองจดัโปรแกรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน 
 
 1053402  จิตวทิยาเด็กกลุ่มพเิศษ 2(2-0-4) 
  Special Children  Psychology  
            ศึกษาความหมาย ขอบข่าย  และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ  สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก
กลุ่มพิเศษ องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ  ชีวภาพและสังคมท่ีมีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กกลุ่มพิเศษ 
การดูแลสุขภาพของเด็กกลุ่มพิเศษ  องคก์ารและหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ 
 
 1053501 จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น 2(2-0-4) 
  Adolescence Guidance Psychology  
            ศึกษาเก่ียวกบัวยัรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของวยัรุ่น  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฒันาการ ปัญหาเฉพาะวยั บทบาทของครูกบัการแนะแนวเด็กวยัรุ่นในโรงเรียน  การจดับริการแนะแนวเพื่อ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของวยัรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตวั แนวทาง            
การพฒันาความสามารถและศกัยภาพของวยัรุ่นโดยใชก้ระบวนการแนะแนว 
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  1053502 จิตวทิยาการแนะแนว 2(2-0-4) 
  Guidance Psychology  
             ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ปรัชญาและหลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว  บริหาร         
แนะแนวท่ีจดัข้ึนในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจดับริการแนะแนว คุณสมบติัและ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความส าเร็จของการแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพฒันา
ความสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
 1053504 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2(2-1-3) 
  Creative Thinking Process                                     
           ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด  และขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค ์ ลกัษณะบุคคล
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์  ลกัษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การจดับรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์  ทกัษะส าหรับครู
และบุคคลในครอบครัวในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์การใช้แบบทดสอบเพื่อวดัผลความคิดสร้างสรรค ์ 
ฝึกหดัสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 
 1053505  เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวยัรุ่น 2(2-1-3) 
  Group Counseling for Adolescence 
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  จุดมุ่งหมายของบริการปรึกษากลุ่ม  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการกลุ่ม 
หน้าท่ีของผูน้ ากลุ่ม ลกัษณะของผูน้ ากลุ่มท่ีดี  ลกัษณะสมาชิกกลุ่มประเภทต่าง ๆ เทคนิคต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการ
ปรึกษากลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของวยัรุ่น ฝึกปฏิบติัการจดับริการปรึกษาแบบกลุ่ม 
 
 1053506   จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 2(2-0-4) 
  Elementary School Children Psychology and Guidance 
            ศึกษาธรรมชาติและพฒันาการของเด็กวยัประถมศึกษา วิธีการศึกษาพฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา 
การให้หลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การรับรู้การเรียนรู้ความต้องการ ความสนใจของเด็กวยั
ประถมศึกษา บทบาทของบ้าน โรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สุขภาพจิตกบัการพฒันาบุคลิกภาพในวยัเด็ก การปรับตวัของ
เด็กปกติ  และเด็กท่ีมีปัญหา  การแกปั้ญหาพฤติกรรมในวยัเด็ก 
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  1053601   การทดสอบทางบุคลกิภาพกบัการแนะแนว 2(2-1-3) 
  Personality Assessment in School Guidance Services 
            ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ  แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ  ความจ ากดัของแบบทดสอบ 
การฝึกใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ  ฝึกการให้คะแนน แปลผล การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทาง
บุคลิกภาพ  การใชผ้ลการทดสอบทางบุคลิกภาพในการแนะแนว 
 
 1053603 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0-4) 
  Child’s Behavior Observation 
           ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย   ประเภทและความส าคญัของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  สภาพปัจจุบนั  
ปัญหาและความเป็นมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก วิวฒันาการเทคนิค  เคร่ืองมือในการปฏิบติัการในการ
สังเกตพฤติกรรมเด็ก การวเิคราะห์แปลความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
 
 1053604 กจิกรรมกลุ่มในโรงเรียน 2(2-0-4) 
  Group Work in School  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  ประเภทและความส าคญัของการท างานกลุ่มในโรงเรียน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งกิจกรรม  ปัจเจกบุคคลกบักิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน  คุณลกัษณะของผูน้ าและผูต้าม  การสร้างความเป็น
ผูน้ า  ผูต้าม การบริหาร การจดัการและการประเมินผลการจดักิจกรรมกลุ่มโรงเรียน ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรม
กลุ่มในโรงเรียน 
 
 1053702 การจัดกจิกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาชีวติ 2(2-1-3) 
  Guidance Activities for Life Development 
  ศึกษาหลักการส่งเสริมพฒันาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  เทคนิคการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาตน เช่น การพฒันาความคิด การตดัสินใจท่ีดี  การกล้าแสดงออก  ทกัษะชีวิต  การท างาน
กลุ่ม การพัฒนาทางอาชีพ  และการพัฒนาคุณธรรม เป็นต้น การประเมินผลกิจกรรม เน้นการเสริม
ประสบการณ์ดว้ยการจดักิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 
 1054202 การให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 2(2-1-3) 
  Parents  Education 
  ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลต่อวฒันธรรมประเพณี  ความส าคัญของ
ครอบครัว การวางแผนครอบครัว  รูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการและบุคลิกภาพเด็ก การให้
ความรัก ความอบอุ่นและการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติแก่เด็กในครอบครัว การประสานงานและ
การใหค้วามร่วมมือกบัครูและสถาบนัอ่ืนๆ   ท่ีมีผลต่อการอบรมเล้ียงดูและการใหก้ารศึกษาแก่บุตร 
 



177 

    1061101 หลกัการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
  Principles of Educational Administration  
            ศึกษาความหมาย  การบริการการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา                 
มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหาร ภาวะผูน้ ากบัการบริหารการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานทางการศึกษา การนิเทศ
การศึกษาการพฒันาหลกัสูตร  ปัญหาต่าง ๆ  และวธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาของไทย 
 
  1061103 พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Behavior for Education Leaders  
           ศึกษาหน้าท่ีและลกัษณะของผูน้ า  อนัไดแ้ก่  แนวความคิดเก่ียวกบับทบาทของผูน้ าในโรงเรียน หรือ
หน่วยงานเก่ียวกบัการศึกษา พฤติกรรมผูน้ าเก่ียวกบังานบริหารการศึกษา  มนุษยสัมพนัธ์ของผูน้ า  ความคิด
ริเร่ิม การแกปั้ญหา ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา  โดยเฉพาะทางการบริหาร 
 
  1064104 สถาบันวชิาชีพครูและการพฒันาวชิาชีพครู 2(2-0-4) 
  Institutions and Development of Teaching Profession  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายทางสถาบนัวิชาชีพครู  องคก์ารวชิาชีพครูของไทยและของ
ต่างประเทศ  บทบาทของทอ้งถ่ิน  องค์การวิชาชีพท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา นโยบาย ปัญหา
อุปสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันาวิชาชีพครูและแนวทางแกปั้ญหา  การส่งเสริมและการพฒันาครูก่อนประจ าการ 
และครูประจ าการ  ตามแนวโน้มนโยบายการพฒันาวิชาชีพครู  ปัญหาด้านการผลิต การใช้และการควบคุม
มาตรฐานวชิาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  การประกนัคุณภาพและประเมินคุณภาพครู 
 
 1063107 ธุรกจิการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Business  
           ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  ประเภทและประโยชน์ของธุรกิจการศึกษา  วิวฒันาการของธุรกิจ
การศึกษา  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใช้ประโยชน์จากสถิติทางการศึกษา การระดม
ทรัพยากรมาใช้ในการจดัการศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัธุรกิจ  การบริหารและการจดัการทาง
ธุรกิจศึกษาในโรงเรียน การจดัโครงการท่ีมีคุณค่าทางการศึกษา  การควบคุมการด าเนินการประเมินผลและ
ติดตามผลการจดัการศึกษา การศึกษาผลงานและปัญหาเก่ียวกบัธุรกิจดา้นการศึกษา 
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  1063108 การอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 
  Vocational Education  
            ศึกษาหลกัการ  จุดมุ่งหมาย  และวิธีการจดัการอาชีวศึกษา และการฝึกวิชาชีพ  การบริหารและการ
จดัการ  วสัดุ  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานท่ีและงบประมาณ  ประวติัความเป็นมาและการเปรียบเทียบการ
อาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศ  ปัญหาแรงงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
    1063105 การบริหารงานบุคคล 2(2-0-4) 
  Personnel Administration  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล  ระบบบริหารงานบุคคล             
การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย  การสรรหา  การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การยา้ย  การพฒันา
บุคลากร  การบ าเหน็จความดีความชอบ  การสร้างขวญัและการจูงใจ  การลงโทษ  การรักษาระเบียบวินัย             
การประเมินบุคลากร 
 
  1064106 การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ 2(2-0-4) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและขอบข่ายของงานธุรการ  การเงินและพสัดุ แนวคิดและหลกัการ
เก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ  การเงินและพสัดุ  ระเบียบและการปฏิบติัเก่ียวกบังานธุรการ การเงินและพสัดุ 
 
   1071001 จิตวทิยาพฒันาการและการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั 3(3-0-6) 
  Child Care and Child Development  
           ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของพ่อแม่  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฒันาการเด็กปฐมวยั หลักการและวิธีอบรม การจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัย  และส่งเสริมให้เด็กสามารถ
พฒันาและปรับตนเองดว้ย มีความเช่ือมัน่ในการท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 
 1073002 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 3 (3-0-6) 
  Early Childhood Curriculum  

ความหมาย จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรปฐมวยั ประเภทของหลกัสูตรและกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
การวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัของประเทศไทยในปัจจุบนั  และการศึกษาเปรียบเทียบหลกัสูตรปฐมวยัของไทย
และต่างประเทศ 
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  1073003 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 2 (2-0-4) 
  Parents Guidance for Pre-School Children  

ความหมายและความส าคญัของการแนะแนว ความสัมพนัธ์ระหว่างการแนะแนวกบัการศึกษา สภาพ
สังคมไทยกับความจ าเป็นต้องมีการแนะแนวผูป้กครอง ธรรมชาติของเด็กปฐมวยัต่อบทบาทหน้าท่ีของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความร่วมมือ ประสานสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ยทุธวธีิการจดักิจกรรมแนะแนวผูป้กครองเด็กปฐมวยัในเขตเมืองและชนบท 
 
 1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม  3 (3-0-6) 
  Inclusive Education  
           ศึกษา ค้นควา้ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ  การปรับเปล่ียนเพื่อการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน  การจดัการพฤติกรรมและ
บริการสนบัสนุน  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 
 1162004 พลศึกษาและนันทนาการส าหรับครู  2 (1-2-3) 
  Physical Education and Recreation for Teachers  

ศึกษาถึงความจ าเป็นและความตอ้งการในการออกก าลงักายของเด็กแต่ละวยั เจตคติเก่ียวกบัความ  มี
น ้ าใจนกักีฬาและการแข่งขนักีฬา การจดัโปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
เขา้จงัหวะ  เกมเบ็ดเตล็ด  กรีฑาเลือกฝึกปฏิบติัและจดัการแข่งขนักีฬาประเภทเด่ียวหรือประเภททีมอยา่งน้อย
ประเภทละ 1 ชนิด  ศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความส าคัญของ
นนัทนาการท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั ประเภทของนนัทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเนน้การฝึก
ปฏิบติั 
 
   1073501 จิตวทิยาการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
  Psychology  of  Music  Teaching  
             พฒันาการทางดนตรีของเด็ก  การประยุกตท์ฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการสอนดนตรี  ปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ดนตรี  ปัญหาดา้นจิตวทิยาดนตรี  ผลงานวจิยัทางจิตวทิยาดนตรี 
 
   1023601 หลกัการและวธีิการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
  Principle  and  Method  in  Music  Teaching  
            หลกัการและวิธีการสอนดนตรี  แนวคิดและหลกัการสอนดนตรีของนกัการศึกษาทางดนตรี  การเรียน
การสอนดนตรีในโรงเรียนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน  (15(2)) 
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 1023602 การสอนเคร่ืองลมไม้                                                                              3(3-0-6) 
Woodwind  Pedagogy 

                          ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองลมไม ้ ประวติัและววิฒันาการวธีิการสอนของแต่ละทฤษฎี สังเกต
การสอนเคร่ืองลมไม้  ส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ส่ือ  การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับผู ้เรียน  ศึกษา
ส่วนประกอบและการใชง้านของเคร่ืองดนตรี ศึกษาเทคนิคของเคร่ืองลมไม ้ การทดลองสอน 
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  1.3  วชิาประสบการณ์วชิาชีพ  14  หน่วยกติ 
 1005501 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน  1        2(1-2-3) 
   Practicum  1 
 ศึกษา  สังเกต  และฝึกการเป็นผูช่้วยครู เก่ียวกับธรรมชาติและพฒันาการการเรียนรู้ของนักเรียน               
การบริหารจดัการสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้ในระดบัก่อนประถมศึกษาหรือตามหลกัสูตรการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานโดยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการสังเกตและมีส่วนร่วมท่ีสถานศึกษาอยา่งนอ้ย  2  สัปดาห์ 
 
 1005502 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน  2              2(1-2-3) 
   Practicum  2 
 ศึกษา  สังเกต  และฝึกการเป็นผูช่้วยครู วางแผนและจดัท าแผนการเรียนรู้  วเิคราะห์  อภิปราย  แผนการ
เรียนรู้ในระดบัก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชาในช่วงชั้นท่ี  1,2,3 และ  4  น ามา
ทดลองใชใ้นสถานศึกษาอยา่งนอ้ย  2  สัปดาห์  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขภายใตก้ารนิเทศของผูท้รงคุณวุฒิดา้น
วชิาชีพครู 
 
 1005503   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           5(450) 
   Internship  1 
 การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใชใ้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัหรือ
คุรุสภาก าหนด  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดักระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช ้ 
การผลิตส่ือและนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  การใชเ้ทคนิคและยทุธวิธีในการจดัการเรียนรู้  การ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้  การท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียน  การน าผลการประเมินมาพฒันาการ
จดัการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้  การปฏิบติังานครูด้ าน         
ต่าง ๆ ไดแ้ก่  งานครูประจ าชั้น  งานธุรการชั้นเรียน  งานบริการ  งานแนะแนว  งานกิจกรรมนกัเรียนและงาน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน  การสัมมนาทางการศึกษา 
 
 1005504   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2         5(450) 
   Internship  2 
 ปฏิบติังานในสถานศึกษาต่อเน่ืองจากการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  1  หรือปฏิบติังานในสถาน
อ่ืนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัหรือคุรุสภาก าหนด   น าปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนมาวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจยัในชั้นเรียน  วิเคราะห์รายงานผลการปฏิบติัในด้านการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
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   3.  ค าอธิบายหมวดวชิาเฉพาะ 
วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั (บังคบั) 

 1071201 การศึกษาปฐมวยั            3(2-2-5) 
   Early  Childhood  Education 
 ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด  หลักการ  ปรัชญาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวยั             
นกัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั  ประวติัความเป็นมาของการศึกษาปฐมวยัในต่างประเทศ    
ประวติัความเป็นมาของการศึกษาปฐมวยัของไทย  รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัของไทย  หน่วยงานท่ีจดั  
ลกัษณะการด าเนินงาน  แนวโนม้และความเคล่ือนไหวทางการศึกษาปฐมวยั 
 
 1071101 จิตวทิยาพฒันาการเด็กปฐมวัย     3(3-0-5) 
   Pre-geological  Development  of  Early  Childhood  Children 

ความหมาย  ความส าคญั  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง  พฒันาการเด็ก
ในช่วงอายุต่าง ๆ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวยั  ความส าคญัของการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีผลต่อพฒันาการเด็ก  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัเด็ก  ความส าคญัของพอ่แม่และสมาชิกในครอบครัว  
การจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ 
 
 1072102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Early  Childhood  Children  Behavioral  Study 

หลกัการ  แนวทาง  รูปแบบการศึกษาพฤติกรรมเด็ก  การฝึกปฏิบติัสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์
จริง  การบันทึก  การแปลความหมายพฤติกรรม  การแก้ไขและส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก  การรายงานผล
พฤติกรรมเด็ก 
 
 1072202 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
   Arts  for  Early  Childhood  Children 
      ความหมาย  ความส าคญั  จุดมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  พฒันาการทาง
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  หลกัการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง
กิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่มการจดักิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะ
ของเด็กปฐมวยั  ฝึกปฏิบติัและทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
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  1072203 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Creative  Thinking  for  Early  Childhood  Children 

ความหมาย  ขอบข่าย  และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์  กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั  หลกัการส่งเสริมและการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  การวดัและประเมินความคิดสร้างสรรค ์ บทบาทของโรงเรียนและ
ผูป้กครองในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 
 1072204 ทกัษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2-5) 
   Thinking  Skills  for  Early  Childhood  Children  
      ความหมาย  ความส าคญั  จุดมุ่งหมายและประเภทของความคิดกระบวนการคิด  เคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมการคิด  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดพฒันาการการท างานของสมอง
เด็กปฐมวยั  ทกัษะการคิดพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวยั  การบูรณาการการคิดในการจดัประสบการณ์และการ
ส่งเสริมทกัษะการคิดของเด็กปฐมวยั  การวดัและประเมินทกัษะการคิดของเด็กปฐมวยั  งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
คิดของเด็กปฐมวยั 
 
 1072205 กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
   Movement  Activities  for  Early  Childhood  Children 
      ทฤษฎี  ความหมาย  ความส าคญัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั  
รูปแบบกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั  หลกัการจดัและฝึกปฏิบติักิจกรรมเคล่ือนไหว
จงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั  การผลิตส่ือและเคร่ืองประกอบจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั   
 
 1073209 หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั   3(2-2-5) 
   Early  Childhood  Education  Curriculum  and  Curricula  Development 

ความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร  องคป์ระกอบในการพฒันาหลกัสูตร  ประเภทของหลกัสูตร  
ววิฒันาการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนั  การวเิคราะห์สาระการเรียนรู้
หลกัสูตรในดา้นปรัชญา  วสิัยทศัน์  หลกัการ  คุณลกัษณะท่ีตอ้งการเนน้  การจดัการเรียนรู้  การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา  และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  และการประเมินผลหลกัสูตร 
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  1073207 กจิกรรมพลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็กปฐมวยั  3(2-2-5) 
   Physical  Education  Activities  and  Recreation  for  Early  Childhood   

Children 
แนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎีเก่ียวกบัพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั  พฒันาการและความพร้อมทางร่างกาย

ของเด็กปฐมวยั  ประโยชน์การเคล่ือนไหวพื้นฐาน  เกม  และการเล่นแบบไทย  การสร้างเกมการเล่นในร่มและ
กลางแจง้ส าหรับเด็กปฐมวยั  การวดัและประเมินพฒันาการ 
 
 1073208 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
   Mathematics  Skills  for  Early  Childhood  Children 

ความหมาย  ความมุ่งหมาย  หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั  ขอบข่ายเน้ือหา  และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  กระบวนการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 
 1073210 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5) 
   Sciences  Skills  for  Early  Childhood  Children 

ความหมาย  ความมุ่งหมาย  ประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ขอบข่ายเน้ือหา  ทกัษะพื้นฐาน  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  กระบวนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะทางวิทยาศาสตร์  การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็ก 

 
 1073501 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Organization  and  Educational  Management  in  Early  Childhood  Children 

ความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวยั  ประเภทของสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั  บทบาทห้าท่ีและบุคลิกภาพของผูบ้ริหารทฤษฎีการบริหาร  หลกัเบ้ืองตน้ของการบริหารสถานพฒันา
เด็กปฐมวยั  การจดัสภาพแวดลอ้มกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวยั  
การขออนุญาตจดัตั้ งสถานเล้ียงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน  การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  การท างานร่วมกนักบัผูป้กครองและชุมชน  การจดัโครงสร้างขององค์การและการจดัระบบงาน
บริหารดา้นต่าง ๆ มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัอาย ุ 3 – 5  ปี  และการจดัระบบงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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  1074402 การประเมินผลพฒันาเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Developmental  Assessment  of  Early  Childhood  Children 

ความหมาย  ความส าคัญและขอบข่ายของการประเมินผลพัฒนาการเด็ก  ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการการประเมินและจุดมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  หลกัการ  วิธีการและ
เกณฑ์การประเมินพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กปฐมวยั  การประเมินตามสภาพจริงและการไตร่ตรองสะทอ้น
ตนเอง  เทคนิคการประเมินในระดบัปฐมวยัแบบการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยั  การจดัท าสาระนิทศัน์และ
พอตโฟลิโอ  ฝึกปฏิบติัการการประเมินพฒันาการ  การสรุปน าเสนอผลการประเมิน  และการร่วมมือกับ
ผูป้กครองในการประเมินผลพฒันาการเด็ก 
 
 1074401 การวจัิยในช้ันเรียนของการจัดการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
   Research  in  Classroom  of  Early  Childhood  Education  Arrangement 

ความหมาย  ความส าคญั  แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการวิจยัการศึกษาปฐมวยั  และวิจยัใน
ชั้นเรียนระดบัปฐมวยั   ประเภทของการวิจยั  ทกัษะและกระบวนการทางการวิจยัในการแสวงหาจรรยาบรรณและ
คุณธรรมในการวิจยั  การวจิยัเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั  ฝึกปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนระดบัปฐมวยั 
 
 1071403 ส่ือสร้างสรรค์เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Creative  Materials  for  Early  Childhood  Children 

แนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎี  ความหมาย  ความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
ประเภทประโยชน์ของส่ือสร้างสรรค์การเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  การเลือกซ้ือและการผลิตส่ือ
สร้างสรรคจ์ากวสัดุในทอ้งถ่ิน  และวสัดุเหลือใช ้ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพส่ือ 
 
 1073213 กระบวนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั   3(2-2-5) 
   Learning  and  Experience  Managing  Process  for  Early Childhood  Children 
       ความหมาย  ความส าคญั  แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั  จิตวิทยาการเรียนรู้  การวิเคราะห์หลกัสูตรปฐมวยั  เพื่อน าไปสู่การเขียนแผน  การจดั
ประสบการณ์  ฝึกการจดัประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ  การประเมินผลการเรียนรู้หลักการจดั
กิจกรรมใน  1  วนั  ส าหรับเด็กปฐมวยั  การจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
 
 1072202 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั      3(2-2-5) 
   Arts  for  Early  Childhood  Teachers 
      ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ  หลกัการจดัป้ายนิเทศ  หลกัการจดัและตบแต่งห้องเรียน  ฝึกทกัษะการเขียน
ภาพลายเส้น  การเขียนการ์ตูน  การจดัป้ายนิเทศ  การตบแต่งห้องเรียน  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประดิษฐข์องเล่นจากวสัดุในทอ้งถ่ิน  และการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
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  1074105 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Parent  Education  for  Early  Childhood  Children 

ความหมายและความส าคญัของครอบครัวต่อพฒันาการเด็กปฐมวยั  บทบาทหนา้ท่ีและการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้
การศึกษาแก่ผูป้กครอง  การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในเขตเมืองและชนบท  การจดัโครงการ
ให้ความรู้ระหวา่งบา้นและโรงเรียน  และองคป์ระกอบในชุมชน  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้การศึกษาและมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองเด็กปฐมวยั    ฝึกปฏิบติั  การจดัรูปแบบการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 
 1074214 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
   Seminar  in  Early  Childhood  Education 
       ศึกษารวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวยัจากการคน้ควา้  สัมภาษณ์  สังเกต  อภิปรายน าเสนอแนวทางใน
การแกปั้ญหา  จดัสัมมนาทางวิชาการโดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสัมมนา  จดัท ารูปแบบของการท า
รายงานการจดัสัมมนา 

 วชิาเอกการศึกษาปฐมวยั (เลือก) 
 1071301 การประดิษฐ์ตุ๊กตาส าหรับเด็กปฐมวยั    2(1-2-5) 
   Production  of  Dolls  for  Early  Childhood  Children 
       ความหมาย  ความส าคญั  และประโยชน์ของตุ๊กตาท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั  ประเภทของตุ๊กตาส าหรับเด็ก  
หลกัการคดัเลือกวสัดุ   การสร้างแบบและการผลิตตุ๊กตาประเภทต่าง ๆ เช่น  คน  สัตว ์ ผกั  ผลไม ้ การน าตุก๊ตา
ไปใชเ้พื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
 
 1072001 ภาษาองักฤษส าหรับครูปฐมวยั     3(2-2-5) 
   English  for  Early  Childhood  Teachers  
       ศึกษาลกัษณะและฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษ  การลงเสียงเนน้หนกัในตวัและระดบัเสียงสูงต ่าในประโยค
อยา่งถูกตอ้ง  การอ่านสัทอกัษร  การวิเคราะห์และฝึกออกเสียงท่ีเป็นปัญหา  ศึกษารูปแบบและวฒันธรรมการใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้  ฝึกการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 
 1072302 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Books  for  Early  Childhood  Children 
 ความหมาย  คุณค่าและประเภทของหนงัสือเด็ก  ลกัษณะหนงัสือส าหรับเด็กปฐมวยั  พฒันาการดา้น
การอ่าน  ความสนใจหนังสือของเด็ก  วิธีอ่านและประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  ศึกษาวิเคราะห์
หนังสือเด็ก  การเขียนและสร้างหนังสือส าหรับเด็ก  การส่งเสริมการอ่านและการรักษาหนังสือส าหรับเด็ก
ปฐมวยั  การเลือกหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัระดบัปฐมวยั  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือส าหรับเด็กปฐมวยั 
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  1072206 การจัดโปรแกรมเพือ่พฒันาเด็กระดับบริบาล   3(2-2-5) 
   Infant  and  Toddler  Programs 
 ความหมาย  ความส าคญั  จุดมุ่งหมายและนโยบายการจดัการศึกษาส าหรับเด็กอายุต  ่ากวา่  3 ปี  ประวติัความ
เป็นมาของการจดัการศึกษาระดบับริบาล  ทฤษฎีพฒันาการเด็ก  การเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กแรกเกิด – 3  ปี  
การสังเกตและการบนัทึกพฤติกรรมระดบับริบาล  ทิศทางและวธีิการอบรมเล้ียงดู  หลกัการและแนวคิดในการจดั
โปรแกรมเพื่อพฒันาเด็กระดบับริบาล  ส่ืออุปกรณ์และการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเล้ียงดูเด็กระดบับริบาล  
บทบาทครูและผูเ้ก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้เด็กระดบับริบาล  การจดับริการและบริหารสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยัอายตุ  ่ากวา่  3  ปี  กฎหมายและระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบับริบาลมาตรฐานสถาน
เล้ียงเด็กปฐมวยั 
 
 1073103 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก    3(2-2-5) 
   Health  for  Mother  and  Child 
 ความหมายและความส าคญัของสุขภาพส าหรับมารดาและเด็กปฐมวยั  ภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ
ของเด็กแรกเกิด – 5 ปี  อุบติัเหตุการป้องกนัและการปฐมพยาบาล  เวชภณัฑใ์นบา้นและโรงเรียน  การใหบ้ริการ
ดา้นสุขภาพส าหรับมารดาและเด็กปฐมวยั  การวางแผนครอบครัวการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กปฐมวยั  
การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 1073211 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Stories  and  Puppets  for  Early  Childhood  Children 
 ความหมายและความส าคญัของนิทานและหุ่น  ประโยชน์ของนิทานและหุ่นท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั  ประวติั
นกัแต่งนิทานท่ีส าคญัของโลก  ประเภทของหุ่น  ฝึกปฏิบติัการแต่งนิทานและการสร้างหุ่นเพื่อน ามาใชแ้สดง
ประกอบการเล่านิทาน 
 
 1073212 นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2-5) 
   Dramatics  Activities  for  Early  Childhood  Children 
 การศึกษาการจดันาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เทคนิคในการจดัและเลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับ
โอกาสต่าง ๆ หลกัการแต่งหนา้  ท าผมและการเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัการแสดง  การประดิษฐ์ท่าร า
ประกอบเพลงส าหรับเด็กปฐมวยั  การจดักิจกรรมนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกบัวยั  ฝึกปฏิบติัการจดัการแสดง
นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
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  1074002 คอมพวิเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-5) 
   Computer  for  Early  Childhood  Education 
 แนวคิด  หลกัการ  คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยัความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
การสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  การเลือกและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกประสบการณ์การ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 
 1074104 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-5) 
   Nutrition  for  Early  Childhood  Children 
 ความหมาย  ความส าคญัของโภชนาการท่ีมีต่อสุขภาพอนามยั  และสติปัญญาของเด็กปฐมวยัปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการ  การเฝ้าระวงัโภชนาการเด็ก  เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางโภชนาของเด็ก
ปฐมวยั  การก าหนดรายการ  การเลือก  การประกอบอาหารและอาหารวา่งให้มีคุณค่าทางอาหารครบถว้น  การ
ส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวยั 
 
 1074305 นวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั     3(2-2-5) 
   Innovation   of  Early  Childhood  Education 
 แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมทางการศึกษา  ความหมาย  ความส าคญัของ
นวตักรรมทางการศึกษา  ประเภทรูปแบบของนวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั  การน านวตักรรมทางการศึกษา
ปฐมวยัมาปรับใช้ในการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก  การประเมินผลการใช้นวตักรรม  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเน้น
นวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
 
 1074215 ส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Environmental  Studies  for  Early  Childhood  Children 
 แนวคิดเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมศึกษา  ประเภทส่ิงแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับ
ชีวิตประจ าวนั  การปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การจดัประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาระดบัปฐมวยั  บทบาทของครู  ผูป้กครอง  ในการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 1074306 การเล่นเคร่ืองดนตรีของเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
   Musical  Instrument  Playing  for  Early  Childhood  Children 
 ศึกษาความรู้พื้นฐาน  เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองดนตรีประเภทประกอบจงัหวะชนิดต่าง ๆ ศึกษาและฝึก
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  1  ชนิด  โดยเฉพาะ  กีตาร์  เปียโน  ออร์แกน 
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  1074106 จิตวทิยาเด็กพเิศษ      3(2-2-5) 
   Psychology  of  Exceptional  Childhood 
 ลกัษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภทลกัษณะความบกพร่องท่ีมีผลต่อพฒันาการดา้นจิตใจ
ของเด็กพิเศษแต่ละประเภท  บุคคลในครอบครัวท่ีมีผลท่ีดีต่อการปรับตวัของเด็กพิเศษทางดา้นจิตใจ  สังคม
และอาชีพ 
 
 1074216 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางภาษา     3(2-2-5) 
   Thai  Language  of  Early  Childhood  Children 
 ความหมาย  แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั  การ
สังเกต  การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะ  การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  การผลิตส่ือและของเล่น  เพื่อส่งเสริม
ทกัษะทางภาษาของเด็กปฐมวยับทบาทของครูและผูป้กครองในการส่งเสริมและประเมินพฒันาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวยั 
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 วชิาเอกการศึกษาพเิศษ (บังคบั) 
 รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      หน่วยกติ   
 1081101 ความรู้เกีย่วกบัการศึกษาพเิศษ     3(3-0-6) 
   Introduction  to  Special  Education 
 ความหมาย  ประวติั  ปรัชญา  บทบาทและความส าคญัของการศึกษาพิเศษ  ลักษณะสาเหตุ  และ
ประเภทของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา  การจดัการศึกษาพิเศษในประเทศไทย  การจดัการศึกษา
พิเศษในต่างประเทศ  องค์กร   และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษ  การเคล่ือนไหวในปัจจุบนัด้าน
การศึกษาพิเศษและแนวโนม้ 
 
 1081102 จิตวทิยาเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ    2(2-0-4) 
   Psychological  and  Social  Aspects  Conceming  Person  with   

Special  Needs 
ลกัษณะทางจิตวทิยาของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ความบกพร่องและปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลกระทบ

ต่อจิตใจ  ความส าเร็จในการปรับตวัของบุคคลพิการ  หลักการ  กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจบุคคลพิการ  
กิจกรรมเพื่อพฒันาความเขา้ใจตนเองและพฤติกรรมของสังคมท่ีมีต่อบุคคลพิการ  การให้ค  าปรึกษาส าหรับผู ้
พิการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
 1081103 คุณธรรม  จริยธรรม  ส าหรับครูการศึกษาพเิศษ   2(2-0-4) 
   Ethical  Values  for  Teacher  of  Children  with  Special  Needs 

แนวคิด  ปรัชญา  คุณธรรม  จริยธรรม  หลกัธรรมของศาสนาหลกัของประเทศ  บูรณาการสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาจรรยาบรรณของครู  แนวทางการจดัการกบัความคิด  ทศันคติ  ค่านิยมท่ีจ าเป็นต่อการท างาน  
วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเหมาะสมเขา้ใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ปฏิบติักิจกรรมเพื่อสร้างความเขม้แข็งของ
อาจารยแ์ละจิต 

 
 1081104 พฒันาการทางภาษาและปัญหาของเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 3(3-0-6) 
   Language  Development  and  Language Disorders 
       พฒันาการทางภาษาของเด็กปกติ  ความส าคญัของภาษาในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต  ผลกระทบของ
ความบกพร่องท่ีมีต่อพฒันาการทางภาษาของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท  ปัจจยัท่ีสงเสริมการ
เรียนรู้ภาษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาภาษาและแกไ้ขปัญหาทางภาษาของเด็ก 
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  1081105 ความรู้เกีย่วกบัความพกิารซ้อน     2(2-0-4) 
   Introduction  to  Children  with  Multipie  Disabilities 
       ความหมาย  สาเหตุ  ประเภทของความพิการซ้อน  ผลกระทบจากสภาวะความบกพร่องการประเมิน
ทกัษะและการวางแผนการจดักิจกรรมตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อพฒันาทกัษะการด ารงชีวิต  (Functional  
Skill)  ทกัษะการส่ือความหมายและเทคนิคการช่วยเหลือส าหรับผูป้กครองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 1082001 ภาษาองักฤษส าหรับครูการศึกษาพเิศษ  1    3(3-0-6) 
   English  for  Special  Education  Teacher 1 
       บญัชีค าศพัทแ์ละอภิธานศพัท ์ การสืบคน้ข่าว  บทความ  เอกสาร  และต าราเรียนภาษาองักฤษเก่ียวกบั
การศึกษาพิเศษ  จากสารานุกรมเวป็ไซตแ์ละแหล่งขอ้มูลทางวิชาการอ่ืน ๆ   ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ
ดว้ยส่ือวธีิการและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 
 1082002 ภาษาองักฤษส าหรับครูการศึกษาพเิศษ  2    3(3-0-6) 
   English  for  Special  Education  Teacher 2 
 ศพัท ์ อภิธานศพัท ์ ขอ้ความค าจ ากดัความเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ  ศพัท ์ ขอ้ความสั้น  ข่าวค านิยามทาง
วชิาการ  ข่าว  ขอ้ความเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ  แหล่งสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเชิง
วชิาการ 
 
 1082301 การให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม    3(2-2-5) 
   Provision  of  Early  Intervention  Services 
      ความหมาย  ความส าคยั  ปัญหาและความตอ้งการเฉพาะของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท  
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม หลกัและวิธีการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษการให้การ
ปรึกษาและท างานร่วมกบัพ่อแม่และครอบครัว  บทบาทของครอบครัว  องค์กร  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
 1083302 การตรวจสอบเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ    3(2-2-5) 
   Assessment  of  Children  with  Special  Needs 
       ความหมาย  ความส าคญั  หลักการ แ ละกระบวนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบการวางแผนจดั
รวบรวมข้อมูล  การประเมิน  และประมวลข้อมูลเพื่อเสนอรายงานเด็กเฉพาะกรณี  การเสนอแนวทางการ
ใหบ้ริการ  และการจดัโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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  1083304 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพกิารโดยชุมชน    2(2-1-3) 
   Community  Based  Rehabilitation  for  Children  with  Disabilities   
 ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ  ลักษณะและกระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน  หลกัการท างานร่วมกบันกัสหวิชาชีพ  บทบาทความส าคญัขององคก์รในระดบั  ต่าง ๆ 
การส่งเสริมบทบาทชุมชนเพื่อด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการการน าทรัพยากรจากแหล่งชุมชนมาใชเ้พื่อ
งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ  การฝึกปฏิบติังานฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน 
 

1083401 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพเิศษ     2(1-2-3) 
Methods of Teaching Children with Special Needs 

   หลกัและวธีิสอนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การจดัท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) การใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
 1083402 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน  2(1-2-3) 
   Inclusive  Education  and Support  Services 

ความเป็นมา  ปรัชญา  ความหมายแนวคิด  ทฤษฎีและกระบวนการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  การ
ใหบ้ริการและการจดัหาส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์  และส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
 1084403 กจิกรรมเสริมหลกัสูตรส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ  2(1-2-3) 
   Suplementary  Activities  for  Children  with  Special  Needs 

ศึกษาแนวคิดของกิจกรรม  ลกัษณะของกิจกรรมเสริมเพื่อพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  และการ
วางแผนการออกแบบการจดักิจกรรม  เกม  ศิลปะ  กิจกรรมเขา้จงัหวะ  ดนตรี  ร้องเพลง  ค่ายพกัแรม  งาน
อดิเรก  ทศันศึกษา  ส่งเสริม  เสริมสร้าง  การพฒันาทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  โดยฝึกและ
ปฏิบติัการจดักิจกรรม 
 
 1084404 สัมมนาทางการศึกษาพเิศษ     2(1-2-3) 
   Seminar  in  Special  Education 

ความหมาย  ความส าคญั  ประเภทของการสัมมนา  วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโนม้ในการศึกษา  
ฝึกปฏิบติัการจดัสัมมนาทางการศึกษาพิเศษ 
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 1084405 พฤติกรรมการสอนเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ   3(2-2-5) 
Teaching Skills for Teachers of Children with Special Needs 

   หลกัและวธีิการสอนเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การปรับหลกัสูตร กิจกรรมการ
เรียนการสอน การใชส่ื้อ การจดัชั้นเรียน ฝึกปฏิบติัการเขียนโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
จดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล การประเมินผลฝึกปฏิบติัการสอนแบบจุลภาค 

 
1083406 การจัดการพฤติกรรมเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ   3(3-0-6) 

Behavior Management for Children with Special Needs 
   เป้าหมายของการจดัการพฤติกรรม ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาครูและปัจจยัอ่ืนท่ีท า
ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา วธีิการจดัการพฤติกรรมเพื่อป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคแ์ละส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์การน าทฤษฎีการเรียนรู้ และหลกัการจดัการพฤติกรรมมาใชใ้นการเรียนการสอนเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ จรรยาบรรณของการจดัการพฤติกรรม 
 
 1082901 ความรู้เกีย่วกบัภาวะออทสิซึม     3(3-0-6) 
   Introduction  to  Autism 
 ความหมาย  สาเหตุ  ลกัษณะของเด็กออทิสติก  และเด็กท่ีอยู่ในกลุ่ม  PDD – NOS  (แอสเพอร์เกอร์  
สมาธิสั้น  ไฮเปอร์แอคทีฟและแรท  ซินโดรม)  เกณฑ์การประเมิน  การช่วยเหลือและบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
การจดัการศึกษา  การท างานร่วมกบัผูป้กครองเด็กออทิสติก 

 
1082902 การพฒันาภาษาและการพูดของเด็กออทสิติก 
  Developing  Language  and  Speaking  of  Children with Autistic 

     ความหมาย  ความส าคญั  ประเภท  กระบวนการ  และการออกแบบการวจิยั  บทบาทของครูกบัการวจิยั
ในชั้นเรียน  ฝึกปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้เด็กออทิสติก 

 
 1082903 การบูรณาการประสาทสัมผสั     2(1-2-3) 
   Sensory  Integration 
 ความหมาย  ความส าคญั  และหลกัการของระบบประสาทสัมผสั  ผลกระทบของความบกพร่องท่ีมีต่อ
การใชป้ระสาทสัมผสั  การบูรณาการการใชป้ระสาทสัมผสัในการเรียนรู้ฝึกปฏิบติัการสังเกตและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดจากความบกพร่องในการใชป้ระสาทสัมผสัแบบบูรณาการ 
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  1082904 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กออทสิติก    2(1-2-3) 
   Action  Research  to  Children  with  Autistic 
     ความหมาย  ความส าคญั  ประเภท  กระบวนการ  และการออกแบบการวจิยั  บทบาทของครูกบัการวจิยั
ในชั้นเรียน  ฝึกปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้เด็กออทิสติก 

วชิาเอกการศึกษาพเิศษ (เลอืก) 
 รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      หน่วยกติ   
 1081106 การศึกษาแบบเรียนรวม      3(3-0-6) 
   Inclusive  Education 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการศึกษาแบบเรียนรวม  ลกัษณะ  และประเภทเด็กมีความตอ้งการพิเศษ           
การปรับเปล่ียนเพื่อการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอน  การจดัการพฤติกรรมและบริการสนบัสนุน 

 
1083303 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ   3(3-0-6) 

Practicum in Assessment of Children with Special Needs 
   ฝึกปฏิบติัการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ฝึกใชแ้บบทดสอบอรูปนยั แบบประเมิน
ทกัษะ แบบฟอร์มท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล การสังเกตและวธีิการอ่ืนในการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเด็ก น าเสนอ
รายงานการศึกษาและตรวจสอบเด็กเป็นรายกรณี จดัท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อแกไ้ขปัญหาเด็ก 

 
 1082501 โสตสัมผสัวทิยา       3(3-0-6) 
   Audiology 

ธรรมชาติและทฤษฎีของเสียง  กายวิภาคและหน้าท่ีของหู  กระบวนการในการได้ยินเสียง  ความ
บกพร่องทางการได้ยิน  การวดัและการจดัระดบัการได้ยิน  บทบาทของนักโสตสัมผสัวิทยา  การอ่านแบบ
บนัทึกระดบัการไดย้นิ  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการไดย้นิ 
 
 1082502 การสอนภาษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  1(0-2-4) 
   Teaching  Language  for  Children  with  Hearing  Impaired  Children 
       ความหมาย  ความส าคญัของภาษาและการส่ือความหมาย  วิธีการส่ือความหมายของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน  พฒันาการและปัญหาทางภาษาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  การสอนภาษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการส่งเสริมทกัษะทางภาษา  
การฝึกปฏิบติัการสอนภาษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
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 1083503 ภาษามือ 1       1(0-2-4) 
Sign Language 1 

  ความหมาย ความเป็นมา ประเภทและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของภาษามือไทยโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษามือไทย ฝึกปฏิบติัการส่ือสารดว้ยภาษามือในชีวติประจ าวนั 
 

1083504 ภาษามือ 2       2(1-2-3) 
Sign Language 2 

  ไวยากรณ์ภาษามือไทย หลกัและวธีิการสอนภาษามือ ฝึกปฏิบติั การส่ือสารดว้ยภาษามือในการเรียน
การสอน 
 

1083505 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็ก   2(1-2-3) 
ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ    
Methods of Teaching Basic Subjects to Children with Hearing Impairments 

  หลกัและวธีิการสอนทัว่ไปส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ หลกัสูตร เน้ือหา การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ วทิยาศาสตร์และสังคม
ศึกษา การใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม การฝึกปฏิบติัทดลองสอนบทเรียนในวชิาพื้นฐาน 
 

1083506 การฝึกฟัง ฝึกพูด และแก้ไขการพูดส าหรับเด็ก        3(2-2-5) 
ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ            
Speech and Auditory Training for Children with Hearing Impairments 

  ความหมาย องคป์ระกอบของการฟังและการพดู อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งการสังเกต การประเมินความ
ผดิปกติทางการพดู หลกั วธีิการและฝึกปฏิบติัการฝึกฟัง ฝึกพดูและแกไ้ขการพดู 
 

1084507 ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาส าหรับเด็ก                      2(1-2-3) 
ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ      
Materials and Technology for Children with Hearing Impairments 

  ความหมาย บทบาท ความส าคญัของส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ประเภท การใช ้การจดัหา และบ ารุงรักษาส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองช่วยและเทคโนโลย ีการฝึก
ปฏิบติัการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี
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 1084508 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ      2(1-2-3) 
Action  Research  to  Dvevlop  Learning  of  Children  with  Hearing   
Impairments 

  ความหมาย ความส าคญั  ประเภท  กระบวนการและการออกแบบการวิจยับทบาทของครูกบัการวจิยัใน
ชั้นเรียน  ฝึกปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 
 1082601 ความรู้เกีย่วกบัความบกพร่องทางการเห็น    3(3-0-6) 
   Introduction  to  Visual  Impairments 

โครงสร้างและหนา้ท่ีของตา  สาเหตุ  และการป้องกนัความบกพร่อง  ค  าจ  ากดัความความบกพร่องท่ีมี
ผลต่อการด ารงชีวติและการศึกษา  การตรวจวดัการเห็น  กิจกรรมส่งเสริมการเห็นส าหรับเด็กท่ีเห็น  เลือนราง 

 
 1082602 ทกัษะการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว     2(1-2-3) 

ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 
   Orientation  and  Mobility  for  Children  with  Visual  Impairments 

ความหมาย  ปรัชญา  การพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือ  ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเองและการใชป้ระสาท
สัมผสั  หลกัและวิธีการสอนทกัษะการส ารวจและรับรู้ส่ิงแวดลอ้ม  การใช้อุปกรณ์ช่วย  การฝึกปฏิบติัการท า
ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวดว้ยตนเอง 
 
 1082603 การสอนทกัษะการด ารงชีวติส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น   2(1-2-3) 
   Teaching  Life  Skill  for  Children  with  Visual  Impairments 

ความหมาย  ความส าคญั  ของการด ารงชีวิตประจ าวนัภายในบา้น  ชุมชนและสังคมของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น  การพฒันาบุคลิกภาพ  ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือ  เคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 1083604 อกัษรเบรลล์          3(2-2-5) 
   Braille 

วิวฒันาการของอกัษรเบรลล์  ประวติัความเป็นมาของอกัษรเบรลล์องักฤษและเบรลล์ไทย  การใช้
อกัษรเบรลล์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือความหมายในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์และดนตรี  รูปแบบการอ่าน  การเขียน  และการพิมพ์อกัษรเบรลล์องักฤษ  และเบรลล์ไทย  รูป
แบบเบรลล์ไทยมาตรฐาน  การใช้กระดาษเขียนอกัษรเบรลล์  เคร่ืองพิมพ์ดีดเบรลล์  และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  การฝึกปฏิบติัการอ่านเขียนและพิมพอ์กัษรเบรลล ์
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 1083605 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง 2(2-0-4) 
ทางการเห็น    
Teaching Basic Subjects to Children with Visual Impairments 

 การเตรียมทกัษะการอ่าน เขียนอกัษรเบรลล ์การสอนวชิาคณิตศาสตร์และวชิาภาษาไทย การผลิตและ
การใชส่ื้อในการเรียนการสอน 
 

1084606 ส่ือและอุปกรณ์พเิศษส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 2(1-2-3) 
Materials and Assistive Technology for Children with Visual Impairments 

  ส่ือการเรียนการสอน ส่ือท่ีใชด้ ารงชีวิต การผลิต จดัหา ดดัแปลงส่ือ 
 

1084607 การเขียนอกัษรเบรลล์ไทย     2(1-2-3) 
Writhing  Thai  Braille 

 การใชเ้คร่ืองเขียนและเคร่ืองพิมพดี์ดเบรลล ์ ฝึกปฏิบติัการอ่าน  เขียน  พิมพ ์ อกัษรเบรลลไ์ทย  และ
หนงัสือเบรลล ์
 

1083608 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 2(1-2-3) 
Action  Research  to  Develop  Learning  of  Children  with  Visual   
Impairments 

 ความหมาย  ความส าคญั  ประเภท  กระบวนการ  และการออกแบบการวจิยับทบาทของครูกบัการวจิยั
ในชั้นเรียน  ฝึกปฏิบติัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
 

1082701 ความรู้เกีย่วกบัภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา   3(3-0-6) 
Introduction to Children with Mental Retardation 

  ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การสังเกต การคดัแยก
เด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็ก การจดัการศึกษาและการใหบ้ริการ 
 

1082702 การจัดหลกัสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  3(2-0-4) 
Curriculum Development for Children with Mental Retardation 

 หลกัการและโครงสร้างของหลกัสูตรโดยทัว่ไป แนวทางการพฒันาหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ลกัษณะและวิธีการจดั และปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ทักษะทางวิชาการ  และทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวนั (functional skills) ตามระดับพัฒนาการ  และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล 
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 1083309 เทคนิคการสอนอ่าน ภาษาและคณติศาสตร์    3(2-2-5) 
ทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา      
Teaching Reading and Mathematics to Children with Mental Retardation 

 ขั้นตอนของพฒันาการไปสู่การอ่านและเรียนรู้เลขคณิต เทคนิคและวิธีการสอนอ่าน การสอนเลขคณิต
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การฝึกปฏิบติัการสอน สร้างส่ือทกัษะการอ่าน และทกัษะเลขคณิต
เพื่อมุ่งเนน้ทกัษะในการด ารงชีวติประจ าวนั 
 

1083704 การเสริมสร้างทักษะทางการส่ือความหมาย และทางสังคมส าหรับ  2(2-0-4) 
เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา    
Development of Communication and Social Skills for Children with Mental 
Retardation 

 ปัญหา ความส าคญั พฒันาการในการส่ือความหมาย  การสังเกตพฤติกรรมการส่ือความหมาย  และ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา วิธีการเสริมสร้างทกัษะการส่ือความหมาย และ
ทกัษะทางสังคม 
 

1083705 การเตรียมอาชีพและการด ารงชีวติในชุมชนส าหรับบุคคล  2(1-2-3) 
ทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา      
Preparation for Work and Independent Living for Persons with Mental  
Retardation 

 ทกัษะและการฝึกนิสัยท่ีจ  าเป็นส าหรับการน าไปสู่อาชีพ ขั้นตอนในการจดัประสบการณ์ฝึกงานอาชีพ 
ปัญหาอุปสรรคของการเขา้ท างาน ผลของการมีงานท า การด ารงชีวิตในชุมชนของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา การเดินทาง รูปแบบการพกัอาศยั เพศศึกษา การมีครอบครัว การดูแลตนเอง การป้องกนัอนัตราย 
การฝึกปฏิบติัวเิคราะห์งาน และคุณภาพของการด ารงชีวติในชุมชน 
 
 1084706 กจิกรรมและส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง        2(1-2-3) 

ทางสติปัญญา     
   Activities  and  Materials  for  Teaching  Children  with  Mental  Retardation 
      ความหมาย  ความส าคญั  การจดักิจกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  วสัดุ  อุปกรณ์
พิเศษท่ีใช้ในการเสริมสร้างทกัษะและพฒันาการ  การดัดแปลง  การผลิต  การฝึก  การจดัระบบ  และการ
ประเมินผลการใช ้
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  1084707 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 2(1-2-3) 
   Action  Research  to  Children  with   Mental  Retardation 
      ความหมาย  ความส าคญั  ประเภท  กระบวนการ  และการออกแบบการวจิยั  บทบาทของครูกบัการวจิยั
ในชั้นเรียน  ฝึกปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 
 1082801 ความรู้เกีย่วกบัปัญหาทางการเรียนรู้    3(3-0-6) 
   Introduction  Learning  Disability 
      ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาทางการเรียนรู้  ลกัษณะเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เทคนิคการคดักรอง  
ปัญหาทางด้านการอ่าน  เขียนคณิตศาสตร์  เทคนิคพื้นฐานการจดัการเรียนการสอน  การจดัสภาพแวดล้อม
อุปกรณ์  การส่งเสริมการเรียนรู้  ปฏิบติัออกแบบการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียน 
 
 1082802 การช่วยเหลือเฉพาะด้านส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
   Specific  Interventions  for  Children  with  Learning  Disabilities 
      กระบวนการเรียนรู้  ปัจจยัช่วยส่งเสริม  ปัญหาและขอ้จ ากดั  ในการเรียนรู้  วธีิการฝึกทกัษะการคิดและ
กลวธีิการเรียน  วธีิการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวฒิุภาวะทางสังคมและพฒันาการดา้นอ่ืนๆ  
 
 1082803 การจัดหลกัสูตรส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  2(2-0-4) 
   Curriculum  Development  for  Children  with  Learning  Disabilities 
      หลกัการและโครงสร้างหลกัสูตรโดยทัว่ไป  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้  ลกัษณะและวิธีการจดัและปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดทกัษะทางวิชาการ  
และทกัษะในการด ารงชีวติประจ าวนัตามระดบัพฒันาการและความสามารถเฉพาะบุคคล 
 
 1083804 เทคนิคการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้   3(2-2-5) 
   Teaching  Technigue  for  Learning  Content  Groups  for  Childrcn  with   

Learning  Disabilities 
      หลักการและวิธีการสอน  หลกัสูตร  เน้ือหา  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้  ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  การฝึกปฏิบติัทดลองสอนทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อ
เป็นพื้นฐานส าหรับผูเ้รียนทุกคนท่ีตอ้งเรียนรู้ทกัษะหรือกระบวนการคิด  กลยุทธ์ในการแกปั้ญหาและสร้าง
ศกัยภาพในการคิด  การท างานอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งการเรียนรู้และคุณลกัษณะหรือค่านิยม  คุณธรรมและ
จริยธรรม 
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  1083805 การปฏิบัติงานกบัครอบครัวและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัเด็กทีม่ี 2(1-2-3) 
ปัญหาทางการเรียนรู้ 

   Collaboration  between  Professionals  and  Families  of  Children  with   
Learning  Disabilities 

ปัญหาและผลกระทบต่อพ่อแม่และครอบครัวของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  การสร้างความร่วมมือ  
การให้การปรึกษา  การแนะแนว  การประสานงานการจดัโปรแกรมท่ีบา้นและฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาเด็กร่วมกบั
พอ่แม่  ครอบครัวและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
 1084806 กจิกรรมส่ือและเทคโนโลยสี าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
   Activities  Materials  and  Assistive  Technology  for   

Children  with  Learning  Disabilities   
ความหมาย  ประโยชน์  ประเภทของกิจกรรมส่ือ  และเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมี

ปัญหาทางการเรียนรู้  การเลือก  การจดัหา  การใชกิ้จกรรมส่ือและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
 

 1084807 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้เด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้  2(1-2-3) 
   Action  Research  to  Chidren  with  Learning  Disabilities 
       ความหมาย  ความส าคญั  ประเภท  กระบวนการ  และการออกแบบการวจิยั  บทบาทของครูกบัการวจิยั
ในชั้นเรียน  ฝึกปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
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 วชิาเอกพลศึกษา (บังคบั) 
1161101 ประวตัิและหลกัการพลศึกษา                                                                        2(2-0-4) 

History and Principles of Physical Education 
 ศึกษาประวติัและวิวฒันาการ ปรัชญาแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการพลศึกษาวฒันาการและความ
เป็นมาของพลศึกษาในประเทศไทย   นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ปัญหาและการแก้ไข การพฒันา          
พลศึกษา แนวโนม้ของการพลศึกษา 
 
1161201 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา                                                                      3(2-2-5) 
 Anatomy and Physiology 
 ศึกษาเก่ียวกับร่างกายมนุษย ์โครงสร้าง รูปร่าง ต าแหน่งท่ีตั้ ง ส่วนประกอบ และหน้าท่ีของเซลล ์
เน้ือเยื่อ อวยัวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ  เช่น วิทยาศาสตร์
การเคล่ือนไหวสรีรวทิยาการออกก าลงักาย รวมทั้งน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หส้ัมพนัธ์กบัการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬา 

 
1161301 จิตวทิยาการกฬีา                                                                                            2(2-0-4) 
 Sports  Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาเพื่อน ามาประยุกต์ในการสอน การฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมทางดา้นจิตใจในการ
แข่งขนั  อิทธิพลของสังคม  และส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อจิตใจขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการแข่งขนั 
 
1162101 การจัดและการบริหารพลศึกษา                                                               2(2-0-4) 
  Organization and Administration of Physical Education 
 ศึกษาปรัชญาขอบข่าย และความมุ่งหมายของพลศึกษาในโรงเรียน ความสัมพนัธ์ของวิชาพลศึกษากบั
วิชาอ่ืนๆ  และการศึกษาทัว่ๆ  ไป  พลศึกษากบัหลกัการประชาธิปไตย พฒันาการของเด็กแต่ละวยักบัความ
ตอ้งการทางพลศึกษา   สภาพทัว่ไปของพลศึกษาในเมืองและในชนบทของประเทศ   การวางโครงการของ           
พลศึกษาในโรงเรียน การผลิตดดัแปลงปรับปรุง  อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกทางพลศึกษา การจดั
โปรแกรมกีฬา ปัญหาการบริหารพลศึกษาในระดบัการศึกษาต่าง ๆ 
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 1162201 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย                                                                           3(2-2-5) 
  Physiology of Exercise 
 ศึกษาหน้าท่ีการท างานของระบบต่างๆ  ของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกก าลงักายและเล่นกีฬา  ผล
และการเปล่ียนแปลงของระบบของระบบต่างๆ  จากการฝึก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประสิทธิภาพในการท างานของ
ร่างกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การศึกษาถึงวิธีการทดลอง  เพื่อศึกษาผลการศึกษาคน้ควา้และทดลอง
ในหอ้งปฏิบติัการ  น าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 
1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                    2(1-2-3) 
  Physical Fitness Testing 
 ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือในการทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกาย เช่น เคร่ืองมือวดัความดนัโลหิต วดัความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ วดัความจุปอด ความ
อ่อนตวั ไขมนัท่ีผิวหนงั วดัระบบไหลเวียนของโลหิตขณะออกก าลงั วดัสมรรถภาพของหัวใจ และครอบคลุม
ถึงการวดัและประเมินผลสมรรถภาพของร่างกายและจดัโปรแกรมการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น 
 
1162301 กฬีาเวชศาสตร์                                                             3(2-2-5) 
  Sports  Meaicinc 
 ศึกษาถึงความหมาย ขอบข่าย และประวติัความเป็นมาของกีฬาเวชศาสตร์ชนิดของอนัตราย สาเหตุของ
การบาดเจ็บ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บทางกีฬา การป้องกนัการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยวิธีต่าง ๆ 
วิธีการและหลกัการบ าบดัการบาดเจ็บ เช่น การใช้ความเยน็ ความร้อน การใชห้ลกั RICE เป็นตน้ การฝึกความ
แขง็แรง การฝึกความอดทน การใชก้ายภาพบ าบดัหลงัการบาดเจบ็ เช่น กายภาพบ าบดัเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ เป็นตน้ รวมไปถึงการศึกษาวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพให้ดีข้ึน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อใหร่้างกายกลบัสู่สภาพปกติ 

 
1163103 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา                                                          3(3-0-6) 
  Test and Evaluation in Physical Education 
 ศึกษาความหมายการทดสอบ การวดัผลและประเมินผลทางพลศึกษา หลกัการทดสอบและวดัผลทาง
พลศึกษา ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการวดัผล และประเมินผลแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  การเลือก
แบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบพลศึกษา การด าเนินการทดสอบ การแปลและการวเิคราะห์ผล   
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 1163206 วทิยาศาสตร์การเคลือ่นไหว                                                                          2(2-2-5) 
Kinesiology 

 ศึกษาโครงสร้างของระบบท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวร่างกายของมนุษย ์เช่น ระบบกลา้มเน้ือ กระดูก  
ขอ้ต่อ เป็นตน้ หลกัการของกลศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหว กลไกของการท างาน การเคล่ือนไหวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1164101 หลกัและการฝึกกฬีา 2(1-2-3) 
  Principles and Sports Coaching 
 ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกกีฬา หลกัการฝึกทกัษะ  
สมรรถภาพทางกาย  และจิตใจของนกักีฬา  การจดัโปรแกรมการฝึกซ้อม  และการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก  
การฝึกหดัตามโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกายดา้นต่างๆ ของนกักีฬา 
 
1164405 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม  3(2-2-5) 

 Recreation Leadership and Camping 
 ศึกษาความหมายความส าคญัขอบข่ายของกิจกรรมนนัทนาการคุณลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ีของผูน้ า
นนัทนาการ  การวางแผนและการด าเนินโครงการนนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการเป็นผูน้ ากิจกรรมนนัทนาการ
ด้านต่างๆ ประวติัความมุ่งหมายชนิดของค่ายพกัแรม  การจดัและด าเนินการในการอยู่ในค่ายพกัแรมการ
ปฏิบติัการอยูค่่ายพกัแรม   
  
1162102 การเรียนรู้ทางกลไก  2(2-0-4) 
  Motor Learning 
 ศึกษาเก่ียวกับพฒันาการทกัษะทางกลไกของมนุษย์  องค์ประกอบของทางกลไก  พฤติกรรมและ
รูปแบบของการเรียนรู้ทางกลไก  ทฤษฎีการเรียนรู้  การฝึกหดัการเรียนรู้ทกัษะทางกลไก 
 
1163104 หลกัสูตรพลศึกษา  2(2-0-4) 
  Physical Curriculum 
 ศึกษาความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญาการศึกษากบัหลกัสูตร 
องค์ประกอบของหลกัสูตร หลกัการเลือกเน้ือหาและกิจกรรม  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลกัสูตร
ไปใช ้ การออกแบบหลกัสูตร การวดัและประเมินผลหลกัสูตร 
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 1162103 การส่งเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 
  Health Promotion 
 ศึกษาพฒันาการ และสภาวะสุขภาพบุคคลวยัต่าง ๆ  หลกัการและกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ  วิถีการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีสุข  สังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาทางสุขภาพ  และการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
เหมาะสมกบัเพศและวยั  
 
1163901 การสัมมนาทางพลศึกษา  2(2-0-4) 
  Seminar in Physical Education 
 ศึกษา คน้ควา้ อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหา  
ฝึกการคิดวเิคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค ์  ตลอดจนน าความรู้ไปใชใ้นการท างานวิชาชีพครูพลศึกษา 
 
1161406 กจิกรรมเข้าจังหวะ                                                                                      2(1-2-3) 
  Rhythmic Activities 
 ศึกษาถึงหลกัการเตน้ร าเบ้ืองตน้ กิจกรรมสร้างสรรคท์างกิจกรรมเขา้จงัหวะ  เทคนิคการเตน้ร าพื้นเมือง
ทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใชส้อนกิจกรรมเขา้จงัหวะ การเตน้ร าแบบแอโรบิก กาย
บริหารประกอบจงัหวะ และการลีลาศ 
 
1161501 กรีฑา    2(1-2-3) 
  Track and Field 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะกรีฑาประเภทลู่และลาน ประเภทลู่ ได้แก่ การวิ่งระยะสั้ น 
ระยะกลาง ระยะไกล วิ่งขา้มร้ัว และวิ่งผลดัประเภทลาน ไดแ้ก่ การทุ่มน ้ าหนัก ขวา้งจกัร พุ่งแหลน กระโดด
ไกล กระโดดสูง กระโดดค ้ า เขย่งกา้วกระโดด ศึกษาเทคนิคในการฝึกซ้อม ตลอดจนการแกไ้ขท่าทางต่าง ๆ 
ของการเล่นกรีฑาท่ีไม่ถูกตอ้ง และใหมี้ความช านาญเฉพาะอยา่งเพิ่มข้ึน รวมทั้งการแข่งขนักรีฑาแต่ละประเภท 
 
1161504 เทเบิลเทนนิส   2(1-2-3) 

Table Tennis 
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการฝึกทกัษะต่าง ๆ การจบัไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ  การรับลูกแบบต่าง ๆ 
วิธีการเล่น หลกัและกลยุทธ์ของการเล่นทั้งประเภทเด่ียว  และประเภทคู่ การเป็นเจา้หน้าท่ีการด าเนินการแข่งขนั 
หลกัวธีิการสอน ฝึกการแข่งขนัประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาการแข่งขนั การตดัสิน การสอน 
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 1161505 ว่ายน า้                                                                               2(1-2-3) 
  Swimming 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอน การฝึกหดัวา่ยน ้าประเภทต่าง ๆ กฎกติกาลกัษณะและขนาดของสระน ้า การ
เก็บ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  หลกัเกณฑแ์ละกลยทุธ์ในการจดัการแข่งขนั  ฝึกการช่วยเหลือตนเองเม่ือ
อยูใ่นน ้าลึกหรือน ้าทะเล 
 
1161601 ฟุตบอล   2(1-2-3) 
  Foot ball 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการฝึก ขั้นตอนและรูปแบบการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และทกัษะขั้นสูง ต าแหน่งหนา้ท่ี
ของผูเ้ล่น การเล่นเป็นทีม การอบอุ่นร่างกาย การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมอุปกรณ์และ
สนามแข่งขนั  กติกาและมารยาทในการแข่งขนั 
 
1161602 บาสเกตบอล                                    2(1-2-3) 
  Basketball 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการฝึก ขั้นตอนและรูปแบบการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และทกัษะขั้นสูง  ต าแหน่งหนา้ท่ี
ของผูเ้ล่น การเล่นเป็นทีม  การอบอุ่นร่างกาย  การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมอุปกรณ์และ
สนามแข่งขนั  กติกาและมารยาทในการแข่งขนั 
 
1161603 วอลเลย์บอล                                                           2(1-2-3) 

Volleyball 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการฝึก  ขั้นตอนและรูปแบบการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้  และทกัษะขั้นสูง  ต าแหน่ง
หน้าท่ีของผูเ้ล่น  การเล่นเป็นทีม  การอบอุ่นร่างกาย  การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมอุปกรณ์
และสนามแข่งขนั  กติกาและมารยาทในการแข่งขนั 

 
1161609 ตะกร้อ                                                                                                            2(1-2-3) 
  Takraw 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการฝึก ขั้นตอนและรูปแบบการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และทกัษะขั้นสูง  ต าแหน่งหนา้ท่ี
ของผูเ้ล่น  การเล่นเป็นทีม กีฬาตะกร้อประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อเตะทน   การ
อบอุ่นร่างกาย  การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การเตรียมอุปกรณ์และสนามแข่งขนั กติกาและมารยาทใน
การแข่งขนั 
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 1161701 กระบี่กระบอง                                                     2(1-2-3) 
  Sword and Poles Fighting 
 ศึกษาประวติั ประโยชน์ของกีฬากระบ่ีกระบอง ประเพณีการแสดง การถวายบงัคมข้ึนพรหม ร าลดล่อ  ตีลูกไม ้
ตีแสดง ตีลูกไมต่้าง ๆ ในการต่อสู้ การปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีมีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย 
 
4081503 แบดมินตัน   2(1-2-3) 
  Badminton 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ การจบัแร็กเก็ต การตีลูกมือบนและล่าง การตบ การ
รับ การส่งลูก กติกาการแข่งขนัประเภทเด่ียว  และประเภทคู่ของกีฬาแบดมินตนัการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
แบดมินตนั 

 วชิาเอกพลศึกษา  (เลอืก) 
1161502 ยมินาสติก   2(1-2-3) 
  Gymnastics 
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะต่างๆ ของยิมนาสติกไปท่าพื้นฐานและการเล่นท่าติดต่อ 
ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการฝึกการช่วยเหลือ การป้องกนั
อุบติัเหตุในกีฬายมินาสติก กติกาการแข่งขนั และการตดัสิน 
 
1161105 การบริหารกาย                                                                                                  2(1-2-3) 
  Body Conditioning 
 ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ หลกัการบริหารกาย การจดัโปรแกรมการฝึกการบริหาร
กาย ผลของการบริหารกาย การเลือกกิจกรรมและการจดัโปรแกรมการฝึกส าหรับวยัต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และวยัสูงอายุ การทดสอบ และการตรวจสอบบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพทางกาย 

 
1161405 ยุวกาชาด                                                                                                           2(1-2-3) 
  Youth Red Cross 
 ศึกษาถึงประวติัยุวกาชาด องค์การกาชาดสากล สภากาชาดของไทย ขอบข่ายของหลกัสูตรยุวกาชาด 
ระเบียบขอ้บงัคบัยุวกาชาดกบัชุมชน การบ าเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด การฝึกการเป็นผูน้ า การด าเนินการ
สอน อุปกรณ์การวดัผล เคร่ืองแบบยวุกาชาด 
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 1161407 เกมเบ็ดเตลด็                                                                                                      2(1-2-3) 
  Minor Games 
 ศึกษาบทบาทของการเล่นท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ความหมาย  ความมุ่งหมายของเกมเบ็ดเตล็ด หลกั
และวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด  ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด  ฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าเกมท่ีดี มารยาทและความ
ปลอดภยัในการเล่น 
 
1161506 ยูโด    2(1-2-3) 
  Judo 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะและเทคนิคเบ้ืองตน้ หลกัการวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา
ยโูด ทกัษะ และหลกัในการลม้ การทุ่มแบบต่าง ๆ การแข่งขนั และกติกาเบ้ืองตน้การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬายโูด 
 
1161507 เทนนิส    2(1-2-3) 
  Tennis 
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะการจบัไม้  การตีลูกแบบต่างๆ การดูแลรักษาสนามและ
อุปกรณ์การเล่นเทนนิส มารยาทในการเล่น วธีิการเล่น กติกาการแข่งขนั การเล่นประเภทเด่ียวและคู่ 
 
1161508 มวยสากล   2(1-2-3) 
  Boxing 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ของมวยสากล การชกลกัษณะต่าง ๆ ชั้นเชิงการชก
และการป้องกนั กติกาการแข่งขนั วธีิการตดัสิน และการจดัการแข่งขนั 
 
1161509 ยงิปืน                                                                                                           2(1-2-3) 
  Shooting 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะการยงิปืนเบ้ืองตน้ หลกัความปลอดภยั และประโยชน์ของกีฬา
ยงิปืน กฎ กติกาการแข่งขนั ตลอดจนการตดัสิน และการจดัการแข่งขนักีฬายงิปืน 
 
1161510 มวยไทย                                                                                                        2(1-2-3) 
  Thai Boxing 
 ศึกษาประวติั หลักการและขั้นตอน ฝึกทกัษะเบ้ืองต้น ความรู้ความเขา้ใจเทคนิคต่าง ๆ การเตรียม
อุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจและเจตคติท่ีดีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การฝึกทกัษะเฉพาะ  การไหว้
ครู แม่ไม ้ และลูกไมม้วยไทย  กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขนั และการตดัสิน    
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 1161511 มวยปล า้                                                                                                        2(1-2-3) 
  Wrestling 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ ความรู้ความเขา้ใจเทคนิคต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์ 
การปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจและเจตคติท่ีดี การฝึกทกัษะเฉพาะ  กฎ กติการะเบียบการแข่งขนั และการตดัสิน  
 
1161512 ยกน า้หนัก                                                                      2(1-2-3) 
  Weight Lifting 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะการยกน ้าหนกัท่าต่างๆ การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การ
รักษาอุปกรณ์   เทคนิค การสอน กติกาการแข่งขนั ตลอดจนระเบียบการจดัการแข่งขนัและด าเนินการแข่งขนั 
 
1161513 จักรยาน                                                                                                              2(1-2-3) 
  Cycling 
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการฝึกทกัษะและเทคนิคเบ้ืองต้น การแข่งขนัและการเล่นเป็นทีมและ
ประเภทบุคคลศึกษา กฎ กติกา ระเบียบวิธีการแข่งขนั การให้คะแนน การตดัสิน ตลอดจนวิธีการสอน การจดั
และด าเนินการแข่งขนั 

 
1161514 กอล์ฟ   2(1-2-3) 
  Golf 
 ศึกษาประวติัความเป็นมา สนามและอุปกรณ์การเล่น ประเภทของไมตี้ ทกัษะเบ้ืองตน้ การเล่น การจบั
ไม ้การทรงตวั การตี การเล่นลูกแบบต่าง ๆ ทกัษะการใช้เหล็กขนาดต่างๆ    การแนะน าและการสอนทกัษะ
เบ้ืองตน้  กฎ  กติกาการแข่งขนั 
 
1161515 ยงิธนู                                                                                                                  2(1-2-3) 
  Archery 
 ศึกษาเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ์การยิงธนู  หลกัความปลอดภยัในการยิงธนู ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ การประกอบลูกธนู การติดหวัธนู  การติดขนหรือปักลูกธนู  ตลอดจนการศึกษา กฎ กติกา 
การตดัสิน 
1161516 ดาบสากล  2(1-2-3) 
  Fencing 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะ เทคนิค กลวิธีการเล่นดาบสากล ฝึกการต่อสู้ เทคนิคการสอน 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบ ารุงรักษามารยาทและความปลอดภัย กฎ กติกาและ
ระเบียบการแข่งขนัตลอดจนการเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสินการจดัและการด าเนินการแข่งขนั 
 



209 

 1161519 เปตอง                                                                             2(1-2-3) 
  Payton 
 ศึกษาประวติัความเป็นมาหลกัการฝึก  ทกัษะเบ้ืองตน้ของกีฬาเปตอง  กติกาการเล่น และการแข่งขนั 
เทคนิคและวิธีการเล่น การเป็นเจา้หน้าท่ี และการตดัสินการสร้างและดดัแปลงอุปกรณ์ ตลอดจนการท าสนาม  
เปตอง 
 
1161520 หมากรุกไทย                                                                                                       2(1-2-3) 
  Thai Chess 
 ศึกษาประวติั วิวฒันาการและประโยชน์ของการเล่นหมากรุกไทย ทกัษะเทคนิคและกลวิธี มารยาทใน
การเล่นหมากรุก กติกาและการจดัการแข่งขนักีฬาหมากรุกไทย 
 
1161521 โบว์ลิง่                                                                                      2(1-2-3) 
  Bowling 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะการเล่นโบวล่ิ์ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ กติกาและระเบียบการแข่งขนั  หลกัการสอน และการเป็นผูฝึ้กสอน มารยาทความ
ปลอดภยัในการเล่น การเป็น   เจา้หนา้ท่ี ผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนั 
 
1161604 รักบีฟุ้ตบอล                                                                                                      2(1-2-3) 
  Rugby Football 
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการฝึกทกัษะเบ้ืองต้น เทคนิคการเล่นทีม หลักการเล่น  แบบฝึกต่าง ๆ    
หนา้ท่ีต าแหน่งในการเล่น  กฎ  กติกาการแข่งขนั ตลอดจนการเป็นผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ี การฝึกทกัษะและการ
ฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับนกักีฬารักบ้ี 
 
1161605 แฮนด์บอล                                                                                                          2(1-2-3) 
  Handball 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ เทคนิคและวธีิการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม รูปแบบ
การเล่นเป็นทีม กฎ กติกาการแข่งขนั การตดัสิน ตลอดจนหลกัการสอนและการจดัการแข่งขนักีฬาแฮนด์บอล  
การฝึกทกัษะและการฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับนกักีฬาแฮนดบ์อล 
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 1161606  โปโลน า้                                                                                                              2(1-2-3) 
  Water Polo  
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ ฝึกการเล่นเป็นทีมเพื่อแข่งขนัศึกษากติกาการแข่งขนั 
ฝึกการตดัสินและการสอน ตลอดจนการจดัการแข่งขนัโปโลน ้ า การฝึกทกัษะและการฝึกสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนกักีฬาโปโลน ้า 
 
1161607 ฮอกกี ้  2(1-2-3) 
  Hockey  
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ วิธีการจบัไม ้การพลิกไม ้การส่งลูกและการรับลูก
แบบต่าง ๆ ศึกษาการเล่นเป็นทีมและการแข่งขนั วิธีการเล่นแบบตั้งรับ วิธีการรุก กติกาการแข่งขนั การปฏิบติั
ตวัส าหรับเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน  หลกัวธีิการสอนและการจดัการแข่งขนั 

 
1161608 เซปักตะกร้อ                                                                                                      2(1-2-3) 
  Sepak Takraw 
 ศึกษาประวติัความเป็นมา ประโยชน์ของเซปักตะกร้อหลกัการและขั้นตอน การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ การ
เล่นเป็นทีม กฎ  กติกาการเล่นและเซปักตะกร้อ การตดัสินและการจดัการแข่งขนั  การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับนกักีฬาเซปักตะกร้อ 
 
1162401 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองข้ันความรู้ข้ันสูง                                              2(1-2-3) 
  Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C.) 
 ศึกษาจุดประสงคข์องการฝึกอบรมตวัเองกบักองลูกเสือส ารอง การลูกเสือ ส ารองกบัเด็กชาย การสาธิต
วิชาชาวค่ายและการประกอบการ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือ เคร่ืองหมายวิชา
พิเศษ ธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์การฝีมือ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม การบนัเทิง การเล่นเกม การเล่า
เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ การลูกเสือนานาชาติ ทกัษะลูกเสือส ารองตามท่ีสมคัรใจเลือก พิธีการลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง 
ส่ิงสนบัสนุนกองลูกเสือส ารอง การด าเนินการในกองลูกเสือ การเดินทางส ารวจการด าเนินการในกองลูกเสือ 
การเดินทางส ารวจ แผนปฏิบติังานส่วนตวั แนวฝึกอบรมเพื่อรับเคร่ืองหมายวุดแบดจ ์
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 1162402 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรู้ข้ันสูง                                              2(1-2-3) 
  Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C.) 
 ศึกษาถึงจุดประสงคข์องการฝึกอบรมตวัเองและกองลูกเสือสามญั การตรวจ  การเชิญธง การสวดมนต์ 
สาธิตวิชาชาวค่าย ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การบนัเทิงของกองลูกเสือสามญั บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือ 
แนวการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ของลูกเสือสามญั  หมู่ลูกเสือภาคปฏิบติัการฝึกอบรมอยา่งมีความหมาย การ
ติดต่อกบัเด็กชาย การพกัแรมคืนโดยมีอุปกรณ์ขนาดเบา การฝึกทกัษะทางลูกเสือการฝึกอบรมนายหมู่ การ
ส ารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนก าหนด การฝึกอบรม กิจกรรมเก่ียวกบัการผจญภยั 
การเดินทางไกลและพกัแรม    การท าโครงการการวางแผนก าหนดโครงการ การเสนอโครงการ แผนปฏิบติังาน
ส่วนตวั แนวการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ 

 
1162403 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้ช้ันสูง                                  2(1-2-3) 
  Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C.) 
 ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามญั ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ค่านิยม สาธิตอุปกรณ์การอยูค่่าย
พกัแรม บทบาทของผูก้  ากบักลุ่มใหค้  าปรึกษา การพฒันาทกัษะ ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แบบของการเป็นผูน้ าการ
บนัเทิงในกองลูกเสือ การท างานร่วมกบัคณะกรรมการประจ ากอง การให้การสนับสนุนกองลูกเสือ การเขา้
ร่วมกบัชุมชน  กิจกรรมในกิจการลูกเสือสามัญ   (ผจญภยั)    อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่งทรัพยากร 
กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามญั 2 (งานเชือก) การหาสมาชิกใหม่และความสัมพนัธ์กบักองลูกเสือ เหตุการณ์
ปัจจุบนั วิธีการของลูกเสือ การส ารวจตนเอง และพิธีการเขา้ประจ ากอง การท าก าหนดการฝึกอบรม  การสาธิต  
การประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางส ารวจ การลูกเสือนานาชาติ  แผนท่ีและเขม็ทิศ  การชุมนุมรองกอง
ไฟ วฒันธรรม และประเพณีการเดินทางไกลและพกัแรมฟังธรรมเทศนา โครงการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ 
แผนปฏิบติัส่วนตวังานเล้ียงสังสรรค ์ปัญหาหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัวชิาในการฝึกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ 
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 1162404 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีวสิามัญข้ันความรู้ช้ันสูง                                            2(1-2-3) 
  Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course (R.A.T.C.) 
 ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามญั ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ค่านิยมสาธิตอุปกรณ์การอยูค่่าย
พกัแรม บทบาทของผูก้  ากบักลุ่มใหค้  าปรึกษา การพฒันาทกัษะ ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แบบของการเป็นผูน้ าการ
บนัเทิงในกองลูกเสือ การท างานร่วมกบัคณะกรรมการประจ ากอง การให้การสนับสนุนกองลูกเสือ การเขา้
ร่วมกบัชุมชน กิจกรรมในกิจการลูกเสือวสิามญั (ผจญภยั) อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่งทรัพยากร กิจกรรม
ในกิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ 2 (งานเชือก) การหาสมาชิกใหม่และความสัมพันธ์กับกองลูกเสือ  
เหตุการณ์ปัจจุบนั  วิธีการของลูกเสือ  การส ารวจตนเอง  และพิธีการเขา้ประจ ากอง การท าก าหนดการฝึกอบรม 
การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางส ารวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนท่ีและเข็มทิศ การชุมนุม
รอบกองไฟ วฒันธรรมและประเพณีการเดินทางไกล และพกัแรมฟังธรรมเทศนา  โครงการฝึกอบรมวิชา              
ผูก้  ากบัลูกเสือ แผนปฏิบติัส่วนตวั งานเล้ียงสังสรรค์ ปัญหาหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัวิชาในการฝึกอบรม และ
กิจกรรมลูกเสือ 

 
1162405 ประวตัิและหลกัการนันทนาการ                                                                      2(2-0-3) 
  History and Principles of Recreation 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ทางปรัชญา ปรัชญาและแนวความคิดท่ีมีต่อนนัทนาการ  ประวติั และพฒันาการ
ของนันทนาการ ความจ าเป็นและความส าคัญของนันทนาการท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม    
ความหมาย   ความมุ่งหมาย คุณลักษณะ ประโยชน์ และขอบข่ายของนันทนาการ การศึกษาเร่ืองเวลาว่าง 
ความส าคญัและลักษณะการใช้เวลาว่างของมนุษย์ ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ ความสัมพันธ์ของ
นนัทนาการกบัวชิาการสาขาต่าง ๆ ความเขา้ใจผดิทางนนัทนาการ และปัญหานนัทนาการในประเทศไทย 
 
1162407 การเต้นร าพืน้เมืองของไทยและนานาชาติ                                                        1(0-2-1) 
  Thai and International Folk Dance 
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของกิจกรรมการเตน้ร าพื้นเมืองของไทย และนานาชาติกิจกรรมสร้างสรรค ์
การเตน้ร าพื้นเมือง วิธีการสอน อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการสอน กิจกรรมการเตน้ร าพื้นเมือง การ
เคล่ือนไหวเป็นกลุ่ม การแปรขบวนกลางแจง้ หรือสถานท่ีในร่มประกอบเพลง 
 
1162409 กายบริหาร                                                                                                        1(0-2-1) 

Physical Exercises 
 ศึกษาหลกัการ ความมุ่งหมาย ความส าคญั วิธีการของกายบริหาร แนวทาง ในการจดัด าเนินการกาย
บริหาร การพิจารณาเลือกกิจกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว การจดัระเบียบแถวรูปแบบต่าง ๆ การเดินแถว 
(Parade) และการปรับรูปขบวน หรือแปรขบวนลกัษณะต่าง ๆ 
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 1162517 ศิลปะการป้องกนัตัว                                                                                          2(1-2-3) 
  Self  Defence 
 ศึกษาประวติัและประโยชน์ของศิลปะป้องกนัตวั ทกัษะและกลวิธีของการป้องกนัตวัการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเป็นผูฝึ้กสอน  มารยาทและความปลอดภยัในการเล่น การปฐม
พยาบาล การน าไปใชใ้นการต่อสู้ป้องกนัตวั 

 
1162518 กระโดดน า้                                                                                                         2(1-2-3) 
  Diving 
 ศึกษาหลกัการฝึก  ขั้นตอนและรูปแบบการฝึกทกัษะและเทคนิคเบ้ืองตน้ เช่น การลงสู่น ้า ท่าน าไปสู่ท่า
กระโดด การมว้นตวั การหมุนตวั ฯลฯ  กติกาการแข่งขนั การด าเนินการแข่งขนั 
 
1162519 ไอกโิด                                                                                                              2(1-2-3) 
  Aikido 
  ศึกษาประวติัความเป็นมา หลักการขั้นตอนและรูปแบบการ ฝึกทักษะและเทคนิคเบ้ืองต้น การ
เคล่ือนไหวจุดส าคญัในร่างกาย การตอบโตด้ว้ยแบบต่าง ๆ กติกาการแข่งขนั การฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับ
นกักีฬาไอกิโด 
 
1162520 หมากรุกฝร่ัง                                                                                                      2(1-2-3) 
  Chess 
 ศึกษาประวติั วิวฒันาการ และประโยชน์ของการเล่นหมากรุกฝร่ัง คุณค่า ความส าคญัและหน้าท่ีของ
หมากรุกแต่ละตวั เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก อุปกรณ์และการบ ารุงรักษา  มารยาทในการเล่นหมากรุก 
กติกาและการจดัการแข่งขนัหมากรุกฝร่ัง 

 
1162521 ด าน า้                                                                                                             2(1-2-3) 
  Scuba Diving 
  รายวชิาท่ีตอ้งมาก่อน : 4081505  วา่ยน ้า  
 ศึกษาประวติัความเป็นมา ประโยชน์ของการด าน ้ า การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ อนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน และการป้องกนั กฎระเบียบขอ้ห้ามของการด าน ้ า การฝึกทกัษะในการด าน ้ าเบ้ืองตน้และขั้นสูง หลกั
ฟิสิกส์และสรีรวิทยาของการด าน ้ า การค านวณระยะพกัการศึกษาสภาวะแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อนักด าน ้ า 
การศึกษาชีวติความเป็นอยูข่องสัตวน์ ้ าในทะเลและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใตน้ ้ า และการปฐมพยาบาล
จากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการด าน ้า 
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 1162522 สนุ้กเกอร์                                                                                                           2(1-2-3) 
  Snooker 
 ศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์การเล่น  และเคร่ืองมือในการเล่นสนุ้กเกอร์แบบมาตรฐาน ลกัษณะท่าทางและ
มารยาทในการเล่น  การใชอุ้ปกรณ์ กฎและกติกาการนบัคะแนนในการแข่งขนั ศึกษาเก่ียวกบัทิศทางการท ามุม
ของการกระทบของลูกในลกัษณะต่าง ๆ การแทงลูกให้หยดุ  ถอยหลงั  ลูกเล้ียว การวางสนุก้และการแกส้นุก้ใน
สถานะการณ์ต่าง ๆ 
 
1162523 เทควนัโด                                                                                                          2(1-2-3) 
  Taekwondo 
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัเทควนัโด ้บทบญัญติัเทควนัโด ้หลกัการฝึก 
ขั้นตอนและรูปแบบการฝึกทกัษะ  การฝึกร่างกาย อวยัวะของร่างกายท่ีใชต่้อสู้ การใช้ส่วนของมือชก การเตะ 
และแบบการเตะ การป้องกนั การต่อสู้ท่ายนืในการต่อสู้ กติกาการแข่งขนัและการตดัสินกีฬาเทควนัโด ้
 
1162609 ซอฟท์บอล                                                                                                        2(1-2-3) 
  Softball 
 ศึกษาประวติัประโยชน์ของกีฬาซอฟท์บอล กฎ กติกาพื้นฐาน การฝึกทกัษะ และเทคนิคในการเล่น
ส่วนบุคคลและเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาท และความปลอดภยั
ในการเล่นกีฬาซอฟทบ์อล 

 
1163204 โภชนาศาสตร์การกฬีา                                                                                      2(2-0-4) 
  Nutrition  for  Sports  Science 
 ศึกษาเก่ียวกบัอาหารหลกัและสารอาหารท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกายเม่ือออกก าลงักาย  การสะสมและการ
ใช้พลงังาน  คุณค่าและปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมกบัการเสริมสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาประเภทต่างๆ  
ความรู้เก่ียวกบัการใชส้ารกระตุน้  อาหารเสริม ส าหรับบุคคลทัว่ไปเพื่อสุขภาพท่ีดี 
 
1163301 บรรดิการทางพลศึกษา                                                                                      2(2-0-4) 
  Adapted  Physical  Education 
 ศึกษาความหมายและความส าคญัของบรรดิการ สาเหตุและอาการของความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และสังคม  ประเภทของเด็กผิดปกติหลกัการจดัโปรแกรม  และการจดักิจกรรมการออกก าลงักายให้
เหมาะสมกบับุคคลท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ เพื่อพฒันาขีดความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล 
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 1163302 กายภาพบ าบัด                                                                                                   2(1-2-3) 
  Physical  Therapy 
 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมายในการท ากายภาพบ าบดัดว้ยวิธีต่าง  ๆ เช่น  การนวด การดดั 
การดึง การเคล่ือน การฟ้ืนฟูดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ การเคล่ือนไหวช่วยใหก้ลบัสู่สภาพปกติไดเ้ร็วข้ึน 
 
1163303 การช่วยชีวติและความปลอดภัยทางน า้                                                             2(1-2-3) 
  Life  Saving  and  Aquatic  Safety  Education 
 ศึกษาทฤษฎีของความปลอดภยัทางน ้ า  ทกัษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน ้ าในลักษณะต่าง ๆ 
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ช่วยการปฐมพยาบาลคนจมน ้ า การป้องกนั การกอดรัด การแกไ้ขการกอดรัด การพา
ผูป่้วยเขา้สู่ฝ่ัง การน าผูป่้วยข้ึนบนบก การปฐมพยาบาลคนจมน ้ า  ผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุ ทกัษะการสอน การจดัและ
บริหารสระวา่ยน ้า การน าเอาความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
1163308 การเสริมสร้างและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย                                              2(1-2-3) 
  Conditioning  and  Rehabilitation 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเสริมสร้างและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายท่ีช่วยปรับปรุงแก้ไขความ
บกพร่องในการท างานของร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางดา้นกายวิภาควิทยาศาสตร์   และสรีรวิทยาของมนุษย ์
ความบกพร่องในการท างานของร่างกายหลงัการฝึก อุณหภูมิ อาหาร  การนวด  การส่งเสริมสมรรถภาพทาง
ร่างกาย  การจดักิจกรรมเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนเคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  
เพื่อปรับปรุงออกก าลงักายและสถิติการแข่งขนัใหดี้ข้ึน 

 
1163403 ลลีาศ                                                                                                             2(1-2-3) 
  Social  Dances 
 ศึกษาประวติัการลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาททางสังคมของการลีลาศ  ประโยชน์
ของการลีลาศ  การจดังานลีลาศ  การรู้จกัจงัหวะของดนตรีและเพลง การฝึกทกัษะ การจบัคู่  การน า  การพา  
และลวดลายในการเตน้ร า  จงัหวะต่าง ๆ  
 
1163405 โมเดอร์นดานซ์                                                                                                 1(0-2-1) 
  Modern  Dances 
 ศึกษาฝึกทกัษะเบ้ืองตน้  เทคนิคการเคล่ือนไหว  การแสดงออกประกอบเสียง และจงัหวะเพลง  หลกั
และวิธีการเต้นร า  การเตรียมอุปกรณ์  การเลือกเพลง ความหมายของเพลง  การแปลความหมายแห่งการ
เคล่ือนไหว  ตลอดจนใหส้ามารถฝึกผูอ่ื้นได ้
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 1163406 การจัดและการบริหารนันทนาการ                                                                    1(0-2-1) 
  Organization  and  Administration  in  Recreation 
 ศึกษาหลกัและทฤษฎีการจดั   และบริหารนนัทนาการ  การวางโครงการกิจกรรมนนัทนาการ  อุปกรณ์
และส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานศูนยเ์ยาวชนหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจดัและ
บริหารงานดา้นนนัทนาการ  อิทธิพลต่าง  ๆ ท่ีมีผลต่อการจดัและบริหารนนัทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
 
1163408 แอโรบิคดานซ์                                                                                                   2(1-2-3) 
  Aerobic  Dances 
 ศึกษาประวติั  ความหมาย  ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์  รวมทั้งอนัตรายท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ ลกัษณะส าคญัของแอโรบิคดานซ์ ล าดบัขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมแอโรบิค
ดานซ์ประเภทต่าง   ๆ  
 
1162522 การฝึกด้วยน า้หนัก 2(1-2-3) 
  Weight Training  
 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและทกัษะของการฝึกโดยใช้แรงตา้นเพื่อพฒันาสมรรถภาพ ขนาด รูปร่างของ
กล้ามเน้ือ การน าหลักการของการฝึกโดยใช้แรงตา้นในการแนะน าผูอ้อกก าลังกายโดยทัว่ไป และนักกีฬา
ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบติัการยกน ้ าหนกัในท่าต่างๆ เพื่อพฒันาสมรรถภาพของกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การฝึก 
 
1164101 หลกัการเคลือ่นไหวเบือ้งต้น  2(1-2-3) 
  Fundamental Movement 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมายประเภทต่างๆ  ของการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้  การฝึกการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้  
วิธีสอนหลกัการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้  การฝึกเพื่อพฒันาระบบของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเคล่ือนไหวในทกัษะกีฬาประเภทต่างๆ  
 
1161401 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองข้ันความรู้เบือ้งต้น                                           1(0-2-1) 
  Cub  Scout  Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.) 
 ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม กิจการของลูกเสือ สาระส าคญัของการลูกเสือ ภูมิหลงั
ของการลูกเสือและกิจการขององคก์ารลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือส ารอง วินยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกอง
ลูกเสือส ารอง ความรู้เก่ียวกบัการเล่นเกม แนวการฝึกอบรมลูกเสือส ารอง การร้องเพลง ประวติัโครงสร้างของ
ลูกเสือไทย  พิธีการ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการชุมนุมรอบกองไฟ   การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม  ค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง การเล่าเร่ืองท่ีเป็นคติ การแสดงเงียบ วิธีการบริหารในกองลูกเสือ
ส ารอง 
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 1161402 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรู้เบือ้งต้น                                            1(0-2-1) 
  Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.) 
 ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ สาระส าคญัของการลูกเสือ ภูมิหลงั
ของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จกัลูกเสือสามญั การร้องเพลง วิธีการท่ีใชใ้นการฝึกอบรม
ลูกเสือสามญั วินยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามญั ความรู้ในการ
เล่นเกม บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวติัและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ชุมนุมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพกัแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามญั   ทกัษะการลูกเสือ-การสอน   การ
วางแผนก าหนดการประชุมนายหมู่ ประชุมกองลูกเสือสามญั ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผูก้  ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามญั การเดินทางไกล 
โครงการฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารี 
 
1161403 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้เบือ้งต้น                               1(0-2-1) 
  Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.) 
 การปฐมนิเทศและการศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือ  กิจการลูกเสือ สาระส าคญัของกิจการ
ลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรู้จกัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และธรรมชาติของเด็ก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สัญญาณ ระบบหมู่ท่ีประชุมนายหมู่ การ
ประชุมภายในหมู่และกอบการสวนสนาม ขอ้เสนอแนะในการชุมนุมรอบกอบไฟ เกมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามญั บทบาทการท างานร่วมกบัคนอ่ืน 
และชุมชน  เง่ือนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ภูมิหลงัของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย แผนท่ีเข็มทิศ ส่ิงแวดลอ้ม 
การอนุรักษ ์การประชุมกองลุกเสือสามญัรุ่นใหญ่คร้ังท่ี 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาลการบริหารงาน
ในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ การวางแผนจดัท าก าหนดการฝึกอบรมการประชุมกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่คร้ังท่ี 
2 (การทดสอบสมรรถภาพ) โครงการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ 

 
1161404 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีวสิามัญข้ันความรู้เบือ้งต้น                                         1(0-2-1) 
  Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.) 
 ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระส าคญัของกิจการลูกเสือ 
คนวยัหนุ่มสาวในปัจจุบนักิจการลูกเสือวิสามญั วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือ   
ภูมิหลงัของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย ข้อแนะน าในการชุมนุมรอบกองไฟ หลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ
วสิามญั การบริหารงานในกองลูกเสือวสิามญั ลูกเสือวสิามญักบัชุมชน     แผนท่ีเขม็ทิศ การวางแผนก าหนดการ
ฝึกอบรม กิจกรรมท่ีเส่ียงภยั ความรับผิดชอบของผูน้ า หลกัเกณฑ์การอภิปราย บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามญั   
แนวฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ 
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 1164517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่รีฑา                                                          2(1-2-3) 
  Track  and  Field  Coaching  and  Officiating   

ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกกรีฑา วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นกักีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีกรีฑา 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก  เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
 
1164518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีายมินาสติก                                           2(1-2-3) 
  Gymnastics Coaching and Officiating 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกยิมนาสติก  วิธีการฝึกหลกัการคดัเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ี
ยมินาสติก จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก  เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
 
1164519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาแบดมินตัน                                          2(1-2-3) 
  Badminton  Coaching  and  Officiating  

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกแบดมินตนั  วิธีการฝึกหลกัการคดัเลือกนกักีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ี
แบดมินตนั จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   

  
1164520 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาเทเบิลเทนนิส                                       2(1-2-3) 
  Table  Ttennis Coaching  and  Officiating  

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกเทเบิลเทนนิส วธีิการฝึกหลกัการคดัเลือกนกักีฬา  
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใชจิ้ตวทิยาในการฝึกซอ้มและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อน
ของนกักีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีเท
เบิลเทนนิส จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา  
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 1164521 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาว่ายน า้                                                 2(1-2-3) 
        Swimming Coaching and Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกว่ายน ้ า วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นกักีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีวา่ยน ้ า 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   

 
1164522 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาเทนนิส                                               2(1-2-3) 
  Tennis Coaching and Officiating 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทนนิส วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ี
เทนนิส  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก  เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
 
1164523 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีามวยสากล                                           2(1-2-3) 
  Boxing Coaching and Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกับหลกัการและเทคนิคในการฝึกมวยสากล วิธีการฝึกหลกัการคดัเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นกักีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีมวย
สากล  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก  เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
 
1164524 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีามวยไทย                                             2(1-2-3) 
  Muay Thai Coaching and Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกมวยไทย  วิธีการฝึกหลักการคดัเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นกักีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีมวย
ไทย  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก  เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
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 1164609 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาฟุตบอล                                              2(1-2-3) 
  Soccer Coaching and Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการคดัเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลักการจดัการแข่งขนั การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ี
ฟุตบอล  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้กเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
 
1164610 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีารักบีฟุ้ตบอล                                        2(1-2-3) 
  Rugby  Football  Coaching  and  Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกรักบ้ีฟุตบอล วิธีการฝึกหลกัการคดัเลือกนกักีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นกักีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ีรักบ้ี
ฟุตบอล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   

 

1164611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาบาสเกตบอล                                        2(1-2-3) 
Basketball Coaching and Officiating 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกบาสเกตบอล วิธีการฝึกหลกัการคดัเลือกนกักีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ี
บาสเกตบอล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา 
 

1164612 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาวอลเลย์บอล                                        2(1-2-3) 
  Volleyball Coaching and Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกวอลเลยบ์อล วิธีการฝึกหลกัการคดัเลือกนกักีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั  การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลักการจดัการแข่งขนั การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ี
วอลเลยบ์อล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
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 1164613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาตะกร้อ                                                 2(1-2-3) 
  Takraw Coaching and Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกตะกร้อ วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ี
ตะกร้อ  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก  เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
 
1164525 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าทีก่ฬีาเทควนัโด  2(1-2-3) 
  Taekwondo Coaching and Officiating 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคในการฝึกเทควนัโด วิธีการฝึกหลักการคดัเลือกนักกีฬา  การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั การประเมินและแกไ้ขจุดอ่อนของ
นกักีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขนั หลกัการจดัการแข่งขนั  การเป็นผูต้ดัสินและเจา้หน้าท่ีเท
ควนัโด  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝึ้ก  เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารงานกีฬา   
 
1162001         ภาษาองักฤษส าหรับครูพลศึกษา      3(2-2-5) 
  English  for  Physical  Teachers 

ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานพลศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพส่ื์ออิเล็คทรอนิกส์ 
ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์  บทความทางพลศึกษา  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ  การใชอุ้ปกรณ์ฝึกการใชพ้จนานุกรม
เพื่อการอ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอดว้ยวาจาและ
ลายลกัษณ์อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
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 วชิาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา (บังคบั) 

 1183202   โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                               3(2-2-5) 
  Programming  Language  in  Education  

 หลกัการเกี่ยวกบัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื ่อพฒันา
โปรแกรมทางการศึกษา   
 

 1181201  หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Principles of Computer Language Programming   
 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์  องค ์ประกอบและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์  ชนิดของ
ภาษาคอมพิวเตอร์   การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี   การเขียนผงังาน   และการพฒันา
โปรแกรม  หลกัการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
 

 1182303   แฟ้มข้อมูลและการประมวลผล   3(2-2-5) 
  Data File and Processing  
  ความหมาย  ขอ้มูลการจดัการขอ้มูล   หลกัการประมวลผลขอ้มูล  แฟ้มขอ้มูลและการจดัการ
แฟ้มขอ้มูล  การเขา้ถึงโครงสร้างข้อมูลที่จดัในระบบแฟ้ม  

 

 1181102   ระบบปฏิบัติการ  คอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6) 
  Computer  Operating Systems 1   
 ความหมายและวิวฒันาการของระบบปฏิบตัิการ  บทบาท  หน้าที่ของระบบปฏิบตัิการ โครงสร้าง
ของระบบคอมพิวเตอร์  กระบวนการและการประสานงานของกระบวนการการจ่ายงาน   การจดัสรร
หน่วยประมวลผลกลาง การบริหารและการจดัการหน่วยความจ า การจดัคิวงานและการจดัสรรทรัพยากร
การจดัการขอ้มูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม 
 

 1182204   โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี     3(3-0-6) 
  Data Structure and Alqorithms   
  ศึกษาเกี่ยวกบัทฤษฎีโครงสร้างพื้นฐาน  ขอ้มูลแบบคิว  สแตก  ลิงค้ีลิสต้ี  อาริเรย ์ เรคคอร์ด  
พอยน์เตอร์  ตน้ไม ้ กราฟ  การเวียนเกิด  เทคนิคและขั้นตอนวิธีของการจดัเรียงล าดบัของขอ้มูล  การ
คน้หาขอ้มูลแบบต่าง ๆ  
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  1181101   ดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  Introduction to Digital  Electronics  
  ศึกษาวงจรดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์  รหัสแบบเลขฐานต่าง ๆ พืชคณิตแบบบูลีนและการออกแบบ
วงจร  ดิจิตอลอิเล็คทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
 

 1181103   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
  Computer Systems and Architecture  
 ระบบคอมพิวเตอร์  หน่วยความจ าและการจดัหน่วยความจ า  วงจรและตรรกะ  ระบบสัญญาณ 
สั ่งการและวงจรควบคุม   สถาปัตยกรรมแบบ  RISC  และ  CISC  ระบบมลัติโพรเซสเซอร์   และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ 
 

 1183302   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
  Information  System  Analysis  and  Design  
  กระบวนการพฒันาระบบงานสารสนเทศ  การศึกษาความเป็นไปได ้ของโครงการ  ศึกษา           
ถึงกระบวนการและเค ร่ืองมือที ่ใช ้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้ม ูล   การวิเคราะห์ระบบงาน                  
การออกแบบ  ระบบงาน  การพฒันาระบบงาน  การทดสอบและแก ้ไข  การติดตั้งและสน ับสนุน  
ระบบงาน  การประเมินระบบงาน 
 

 1182301   ฐานข้อมูลและการจัดการ 3(2-2-5) 
  Database System  
 ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีพื้นฐาน  ฐานขอ้มูล  สถาปัตยกรรม  ประเภทของฐานขอ้มูล  การออกแบบ
ระบบฐานขอ้มูล  การฟ้ืนสภาพ  การควบคุมล าดบัการเรียกใช้  การจดัการความปลอดภยัและความ               
คงสภาพที่ถูกตอ้งของขอ้มูล  แนวโน้มระบบฐานขอ้มูลในอนาคต  เช่น  ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย  
ฐานขอ้มูล  Client / server  ฐานขอ้มูลแบบออปเจ็กและภาษาฐานขอ้มูล  SQL  ภาษาส าหรับนิยามขอ้มูล  
(DDL)  ภาษาส าหรับเรียกใช้ขอ้มูล  (DML)  ภาษาส าหรับควบคุมข้อมูล  (DCL) 
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  1182304   ระบบการส่ือสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา      

3(2-2-5) 

  Data  Communication  System  and  Computer  Network  for  Education   
  ทฤษฎีพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูล  ประเภท  และส่วนประกอบส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระเบียบและวิธีการในเครือข่ายขอ้มูลและการควบคุมสายส่ือสาร  พาหะใน
การส่ือสาร  การออกแบบข่ายงานส่ือสาร  การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจดัการศึกษา  และ
เทคโนโลยีการส่ือสารและระบบเครือข่ายในอนาคต 
 

 1182615   ภาษาอังกฤษส าหรับครูคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
  English for Computer  Teacher  
  ความรู้พื ้นฐานทางภาษาองักฤษส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์  และครูผูส้อน
คอมพิว เตอร์ใน เร่ืองต่างๆ   ด งั น้ี  การใช ้คอมพิวเตอร์ในชีว ิตประจ าวนั   ความ รู้เบื ้องตน้ เกี ่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการส่ือสารขอ้มูล อินเทอร์เน็ต  โปรแกรมประยุกต์ มลัติมีเดีย การเขียน
โปรแกรม  แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคตและการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์  
 

 1182601     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    3(2-2-5) 
  Development of Computer - Assisted Instruction  
  วิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของระบบนิพนธ์บทเรียน (Authoring Systems) ต่างๆ  สภาพและ
สาเหตุของปัญหาในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บุคลากรในการผลิต วิจยัและพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีศกัยภาพยิ่งข้ึน ด้วยโปรแกรมภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหวต่างๆ ฯลฯ 
 

 1183406   เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  Multimedia Application  for  Education  
 แนวคิด หลกัการและการปฏิบตัิการในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารโดยใช้ส่ือประเภทมลัติมีเดีย 
การบนัทึกเสียง   การประมวลภาพ  การท าภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ การน าอุปกรณ์หรือเค ร่ืองมือ
อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกนั หรือการแลกเปล่ียนข่าวสารและการน าเสนอขอ้มูล ฐานขอ้มูลของ
มลัติมีเดีย และศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของงานด้านมลัติมีเดีย 
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  1183602   การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์      3(2-2-5) 
  E-learning  
 ความ รู้พื ้นฐาน เกี ่ยวกบัอิเล ิร์นนิง  (e-learning) เช ่น  ประวตั ิของ เทคโนโลย ีเพื ่อการเรียน รู้ 
ความหมายและประโยชน์ของอีเลิร์นนิ ง   รากฐานของอีเลิร์นนิง  การจดัการความ รู้  (Knowledge 
management) ร ะบ บบ ริห ารจ ดั ก าร ร าย ว ิช า  (LMS) ก ารอ อก แบ บ ก ารส อน ส าห ร ับ อ ีเล ิร ์น น ิง                          
การออกแบบเวป การเลือกเคร่ืองมือ 
 

 1184604  ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยส่ืออิเล็คทรอนิกส์  3(2-2-5) 
  Learning Management System for Electronic Media  
 ทฤษฎ ีก ารอ อกแบบ ระบบ ก าร เรี ย น ก ารส อน  ก ารจ ดั ก ารด ้าน ห ล กั ส ูต รก ารต ิด ต าม                      
การประเมินผลการเรียนการสอน ศึกษาการเรียน รู้อย ่างมีปฏิส ัมพนัธ์ (Interactive Learning) และ       
การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) บนระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบตัิออกแบบและสร้างบทเรียน 
หลกัสูตรออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม  เช่น Moodle, Blackboard, Web CT, Chula Online และอ่ืน ๆ  
 

 1184621   โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
  Teaching  Computer  Project  
 การน าความรู้ที ่ได ้ศึกษามาสร้างโครงงานด ้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โดยมุ ่ง เน ้น           
การจดัท า  อาทิ  โครงงานการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  หรือโครงงานการจดัตั้งสถาบนัทางเรียนการสอน  
จดัฝึกอบรมจริงหรือจดัเก็บขอ้มูลจริง 
 

 1182401   คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
  Computer Graphics            
  แนวคิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิก  ลกัษณะงานกราฟิก  แบบราสเตอร์และเวคเตอร์ ความ
ละเอียดของรูปภาพ   อุปกรณ์ ฯลฯ  หลกัการใช ้สี  เช ่น  RGB, HSB, HSL,YMCK ฯลฯ   การแก ้ไข
เปลี่ยนแปลงภาพและไฟล์ การบีบอดัไฟล์ รูปแบบของไฟล์กราฟิก รูปอิสระทางเรขาคณิตและภาพ   2 
มิติ รวมทั้งการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
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  1183402   ศิลปดิจิตอล     3(2-2-5) 
  Digital  Art  
 ศึกษาการสร้างงานศิลปะโดยคอมพิวเตอร์  การถ่ายภาพดิจิตอลและการตกแต่งด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  การจดัการเสียงด้วยคอมพิวเตอร์และการน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ  
 

 1183105   การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Troubleshooting  and  Maintaining  Microcomputer   
 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการแก้ปัญหา  ซ่อมบ ารุง  ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับไมโครคอมพิวเตอร์  ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์  ตลอดจนสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบ  เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพของ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 

 1183603   การพัฒนาเวปเพือ่การเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  Web Development  for  Teaching  
 ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเวิลค์ไวค์เวป (World Wide Web: WWW) การเขียนเน้ือหา
บนเวป การออกแบบเวปไซต์ ขั้นตอนการสร้างเวปไซต์ เคร่ืองมือที่ตอ้งใช้ โดเมนเนม  (domain name)   
การประชาสัมพนัธ์เวปไซต์ การเลือก ISP และการฝากเวปไซต์ เป็นตน้ 
 

 1184618   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer  Teaching  Behavior  
 ศึกษา  วิธีสอน  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  การก าหนด  วตัถุประสงค์  บริบท  การก าหนด
จดัแบ่งเนื้อหา  การออกแบบกิจกรรม  การประเมินผลการสอน  การส ารวจและสังเกตการสอน
คอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถาบนั  สังเคราะห์วิจารณ์และน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้เพื ่อเตรียมการ
สอนคอมพิวเตอร์รวมทั้งการจ าลองและการบนัทึกการสอน 
 

 วชิาเอกคอมพวิเตอร์ศึกษา  (เลอืก) 

 1181501   โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
  Software Package for Education  
  พฒันาการ  แนวคิด   โครงสร้างการใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์   และ                
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในวงการศึกษา ฝึกปฏิบติัการออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริการจดัการ เช่น  ตดัเกรด จดัท าฐานขอ้มูล ครู เป็นตน้ 
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  1183502   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Application  Program  for Statistics and Education  Research  
  การค านวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกบัการค านวณค่าร้อยละ การวดัแนวโน้ม
เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกบัเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   การวดัความสัมพนัธ์ การวดัความเช่ือมัน่และเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่นไคสแควร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิจยั 
 

 1182503   โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุดใน
สถานศึกษา   

3(2-2-5) 

  Application for Libraries  School  
  งานห้องสมุด  ดชันีรายช่ือหนังสือ ดชันีผูแ้ต่ง ดชันีหัวเร่ืองการจดัหมวดหนังสือ การยืม การส่ง
หน ังสือ และระบบงานห้องสมุดต่าง ๆ ฝึกเขียนโปรแกรมและใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกบังาน
ห้องสมุด 
 

 1184504   โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชีในสถานศึกษา  3(2-2-5) 
  Application for Libraries  school  
  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเงิน
และบญัชีในสถานศึกษา 
 

 1183505   โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคล และการจ่าย
เงินเดือนในสถานศึกษา  

3(2-2-5) 

  Application for Personal Record and Payroll  in  School  
  ขอ้มูลพื้นฐานทางด้านทะเบียนบุคคล  และการจ่ายเงินเดือน  เช่น ประวติับุคคล   การบนัทึกเวลา
เขา้ – ออก การค านวณค่าล่วงเวลา การจดัท าเงินเดือน และการออกแบบรายงานผลทางด้านน้ี ฝึกเขียน
โปรแกรมและน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กบังานด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
ในสถานศึกษาได้ 
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  1183506     โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

  Application for School Registration and Records   
  เกี ่ยวกบัการจดัตารางสอน ตารางสอบ การวางแผนการเปิดวิชา การลงทะเบียนวิชาเรียน               
การตรวจขอ้สอบ  การวดัและการประเมินผล การแจง้ผลการเรียน และการฝึกเขียนโปรแกรมตลอดจน
การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ให้เหมาะสมกบังาน 
 

 1183507   โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา  3(2-2-5) 
  Application    for School Administration   
  การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
บุคลากร ระบบควบคุมพสัดุครุภณัฑ์ ระบบควบคุมงบประมาณ  
 

 1183508   โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
  Application for School  General Affairs   
 การท างานในส านักงานเกี่ยวกบัโครงสร้างการเก็บเอกสารเคร่ืองมือ เพื ่อจดัให้เขา้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และการจดัท าเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 

 1184307   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา   3(2-2-5) 
  Programming Application in Management Information System   

for  Education 
  ศึกษาขอ้มูล  ที่มาขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูลเพื ่อให้ได ้สารสนเทศ  ลกัษณะสารสนเทศท่ี
เหมาะสม  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  
 

 1184407   ความจริงเสมือนส าหรับการศึกษา      3(2-2-5) 
  Virtual Reality in Education   
 คอมพิวเตอร์กราฟิก  การสร้างภาพสามมิติ  การสร้างภาพแอนนิเมชั่น  ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบส าหรับการสร้าง การใช้โปรแกรมความจริงเสมือน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปความ
จริงเสมือนในการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการประเมินผลโปรแกรมความจริงเสมือน  
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  1183612   เกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
  Game and Simulation in Education   
 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ประเภทเกมและสถานการณ์จ าลองที่ใช้ในวงการศึกษา การศึกษาวิจยั
เกี่ยวกบัเกมและสถานการณ์จ  าลอง การสร้างโปรแกรม ตอลดจนการใช้และการประเมินผลเกมและ
สถานการณ์จ าลองในการศึกษา 
 

 1183403   คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ   3(2-2-5) 
  Computer – Aided Design  
 หลกัการทางด้านหลักการออกแบบ เช่น องค์ประกอบของการออกแบบ ทฤษฎีสี ฯลฯ  วิธีใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนกราฟ  รูปเรขาคณิตและเทคโนโลยี  แผนภูมิสถิติ รูปลายเส้น ภาพ
การ์ตูน งานเขียนแบบ ฯลฯ 
 

 1182605   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    3(2-2-5) 
  Designing of Computer – Assisted Instruction  
 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื ่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์   บทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ 
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ใช ้ระบบนิพนธ์บทเรียน(Authoring  Systems) ทดลองสร้างและใช้
บทเรียน รวมทั้งหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 

 1184606   ระบบส่ือการสอนอัจฉริยะ    3(2-2-5) 
  Intelligent  Media  System  
  หลกัการและทฤษฎีของ Artificial Intelligence, Expert  System, Intelligent  Tutoring  System, 
Active  Hypermedia  รวมทั้งทฤษฎีและหลกัการของระบบส่ือการสอนอจัฉริยะอื่น ๆ   ฝึกทกัษะการ
ประยุกต์การใช้โปรแกรมเพื่อพฒันาระบบส่ือการสอนอจัฉริยะ  การน าไปทดสอบการใช้งานและการ
ประเมินผลจากการใช้งานจริง  
 

 1181616   ภาษาอังกฤษส าหรับอินเทอร์เน็ตและการส่ือสาร     3(3-0-6) 

  English for Internet and Communication   
 การใช้ภาษาองักฤษเกี่ยวกบัอินเทอร์เน็ตและการส่ือสารในหัวขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี     การท่องเวป            
อีเมล  บุคคลส าคญัของโลก  การศึกษาต่างประเทศ การซ้ือสินคา้ การดูภาพยนตร์  การท่องเที่ยวพกัผ่อน
ต่างประเทศ การอ่านข่าวออนไลน์  เป็นตน้ 
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  1183607   การออกแบบเวปไซต์      3(2-2-5) 
  Web   Design  
 หลกัการ ทฤษฎีที ่เกี ่ยวขอ้งกบัการออกแบบหน ้าจอ  เช่น  การใช ้ต วัอกัษร (Type Graphy)   
หลกัการจดัภาพ หลกัการใช้สี สัดส่วน น ้ าหนัก องค์ประกอบของภาพ  การออกแบบ  User Interface 
ฯลฯ เพื ่อน ามาใช้ในการออกแบบเวปเพจรูปแบบต่าง ๆ  และใช้เคร่ืองมือในการสร้างเวปไซด์ เช่น 
Dreamweaver , Firework, Photoshop , Flash  ฯลฯ 
 

 1184609   การสอนบนเวป      3(2-2-5) 
  Web-Based Instruction  

ความหมาย  คุณลกัษณะ ขอ้ดี  และประเภทของการสอนบนเวป ความแตกต่างระหว่างการสอน
บนเวป (WBI) กบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การจดัการเรียนการสอน การประเมินการเรียนการสอน
บนเวป การออกแบบเวปการสอน การประเมินเวป 

 

 1182404   การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Computerized Photography  Improvement  
 ความส าคญั  คุณค่าของการตกแต่งภาพที่มีต่อการศึกษาและโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ วิธีการ         
น าภาพเขา้สู่ระบบดิจิตอลด้วยเคร่ืองมือประกอบต่าง ๆ โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ระบบการ
ท างาน น าความรู้เร่ืองทฤษฎีสี การจดัองค์ประกอบภาพมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไข
และตกแต่งภาพ การเตรียมภาพเพื่อใช้งานในระบบงานพิมพ์แบบออฟเซต  หรือระบบดิจิตอลในลกัษณะ
อ่ืน ๆ  ต่อไป 
 

 1183405   ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 
  Three-Dimensional  Image  and  Animation  
 หลกัการ วิธีการสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว  กรรมวิธีและขั้นตอนการสร้าง เช่น การ
ท าโมเดลลิ่งและการสร้างเท ็กซ์เจอร์  และฝึกฝนการใช ้โปรแกรมที ่สอดคล ้องกบั เนื้อหา เช่น  3D 
MaxStudio, Maya ฯลฯ  
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  1184407   โปรแกรมด้านภาพน่ิงและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

3(2-2-5) 

  Program for Still Picture and Digital Television Production  
 หลกัการและทฤษฎีการถ่ายภาพ  และการผลิตรายการโทรทศัน์เบื้องตน้ เคร่ืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการผลิตระบบดิจิตอล ฝึกทกัษะการใช้กล้องถ่ายภาพน่ิง และกล้องวิดีโอดิจิตอล   การตกแต่ง
รูปภาพ การตดัต่อวิดีโอ การจดั เก็บขอ้มูลด ้วยส่ือดิจิตอล รวมทั้งการน าเสนอด้วย   ส่ือดิจิตอลด ้วย
โปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง   เช่น Adobe  Photoshop, Adobe Premiere, Macromedia Director ฯลฯ 
 

 1184617   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาพิเศษ     3(2-2-5) 
  Computer in Handicapped Education   
 การน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาพิเศษในด้าน         
ต่าง ๆ เช่น การสร้างบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์  การผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  เกมและ
สถานการณ์จ  าลอง  การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบมลัติมีเดีย  การใช้ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน เป็นตน้  
 

 1184408   การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิตอล     3(2-2-5) 
  Audio and Visual Digital System Processing   
 กระบวนการในการสร้าง การบนัทึก การปรับแต่ง การตดัต่อเสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
 

 1184611   ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
  Computer System and Applications for Educational Technology  
 พฒันาการ ส่วนประกอบและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
การบริหารและการจดัการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน การผลิตส่ือโดยใช้คอมพิวเตอร์  เช่น 
การน าเสนอข้อมูล  การผลิตแผ่นใส   การผลิตรายการโทรทศัน์  การบนัทึกและตดัต่อเสียง ฯลฯ 
 

 1183610   การเขียนโปรแกรมบนเวปเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
  Computer Programming on Web for Education  
  หลกัการเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัองค์ประกอบและลกัษณะค าสั่งการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ส าหรับอิน เทอร์เน็ต เช่น HTML, JAVA, PHP, ASP เพื ่อสร้าง Webboard, chat, counter  กระดานซื้อ
ขายสินคา้ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ   ของเวปเพจ 
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  1181106   ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
  Microprocessor  
  พฒันาการของไมโครโปรเซสเซอร์  โครงสร้างระบบ  หน่วยความจ า และการถอดรหัสเขา้ออก 
การจดัองค์กรของหน่วยความจ า  การเช่ือมต่อ อินพุตและเอาต์พุต การแปลรหัสขอ้มูลฐานสอง รหัสตวั
อกัขระ รหัสค าสั่ง รีจิตสเตอร์ของซีพียู หน่วยค านวณและตรรก หน่วยควบคุม แฟล็กสถานะ การเอ็กซีคิว
ค าสั่ง การโปรแกรม การอินเทอร์รัพต์ ระบบ DMA ฯลฯ ปฏิบตัิพื้นฐานการโปรแกรมภาษาที่เกี่ยวขอ้ง 
การอา้งแอดเดรสของหน่วยความจ าแบบต่างๆ และชุดค าสั่งของซีพียู 
 

 1184409   โปรแกรมประยุกต์ด้านเส้นภาพและภาพประกอบ   3(2-2-5) 
  Programming Application in Graphics and Picture   
 หลกัการเขียนกราฟ  รูปเรขาคณิตและโทโพโลยี   รูปหลายเส้น  แผนภูมิทางสถิติ  ภาพการ์ตูน  
ภาพเคล่ือนไหว  การออกแบบโปรแกรมเขียนภาพอย่างง่าย  และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านภาพ
และภาพประกอบ 
 

 1184206   โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 3(2-2-5) 
  Advanced  Programming  Language   
 หลกัการเกี ่ยวกบัองค ์ประกอบลกัษณะค าสั ่งและการเขียนโปรแกรมภาษาระดบัสูงอื ่น  ๆ 
หลกัการเขียน  รูปแบบไวยกรณ์  ภาษาคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบและลกัษณะค าสั่งการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดบัสูง  เพื่อพฒันาเป็นโปรแกรมประยุกต์ส าหรับใช้งานด้านต่าง ๆ  
 

 1183306   การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย    3(2-2-5) 
  Administration and Management of Network System  
 การท างานของโปรโตคอลส าหรับการบริหารเครือข่าย วิธีการเลือก การติดตั้งและการควบคุม
อุปกรณ์เครือข่าย หลกัการท างานของโปรแกรมส าหรับบริหารจดัการระบบเครือข่าย  หน้าที่และความ
รับผิดชอบในฐานะผูดู้แลระบบเครือข่าย  การรักษาความปลอดภยัและวินัยในการปฏิบตัิงานในฐานะ
ผูดู้แลระบบเครือข่าย 
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  1182305   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอ้ม ูลและคอมพิว เตอร์  การใช ้งาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การประมวลผลขอ้มูลฐานขอ้มูล การจดัการและการใช้งาน
ขอ้มูลอิน เทอร์เน็ต  การสื่อสารขอ้มูลบนระบบเคร่ืองข่าย  การใช ้โปรแกรมระบบและโปรแกรม
ส าเร็จรูป   และการสืบคน้ขอ้มูลจากระบบ เครือข่ายและจากระบบฐานขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลต่างๆ  เช่น 
internet, LAN, CD-ROM, e-mail, FTP  ฯลฯ เช่น Word, PowerPoint, Excel ฯลฯ    
 

 1184613   การจ าลองและโมเดลทางการศึึกษา 3(2-2-5) 
  Simulation and Model  
 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัการจ าลอง  การศึกษาตวัอย่างโปรแกรมการจ าลองปัญหาเทคนิคการ
วิเคราะห์พื้นฐาน การเลือกภาษา  การทดลองปฏิบตัิ การจ าลองปัญหา เทคนิคการจ าลองระบบขอ้มูล
น าเขา้ กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจ าลอง (Continuous Sub System in Discrete 
Event Models) 
 

 1181509   การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน   3(2-2-5) 
  Using Computer in School  
  การศึกษาวิเคราะห์และจดัระบบการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้เหมาะสม  ทั้งด้านการบริหาร 
การบริการและการเรียนการสอน ศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมของห้องเรียนคอมพิวเตอร์และศึกษา การ
ท าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ  
 

 1182614   อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา      3(2-2-5) 
  Internet for Education  
 ความเป็นมา และแนวคิดของการส่ือสารในระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตกบัสังคมฐานความรู้  
(Knowledge-based Society) การศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ (E-education) การเขา้สู่ระบบ การใช้เค ร่ืองมือ         
ต่าง ๆ ของระบบอินเทอร์เน็ต การสร้างและการน าข้อมูลเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต 
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  1182203   หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล     3(2-2-5) 
  Principles  of  Pascal Programming  
  หลกัการเบื้องตน้   โครงสร้าง และค าสั ่งต่าง  ๆ   ของภาษาปาสคาล  การนิยามชนิดขอ้ม ูล          
เรคคอร์ด  พอยเตอร์ การเรียกใช้อาร์เรย ์ ฟังก์ชันและโพรซีเยอร์  การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์  รีเคอร์ชีพ  
การบนัทึกและอ่านขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล  การเขียนโปรแกรมเพิ่ม เรียงล าดบั คน้หา ลบ และแก้ไขขอ้มูล
ในแฟ้ม การออกแบบรายงานและกราฟิกอย่างง่าย 
 

 1182208   โปรแกรมควบคุมระบบ  3(2-2-5) 
  System Programming    
  ศึกษาด้านฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมระบบ  ชุดค าสั่งโครงสร้าง หน่วยน าขอ้มูลเขา้ – ออก
และอินเตอร์รัพท์ การจดัต าแหน่งขอ้มูล ไมโครโปรแกรมมิง การจดัหน่วยความจ า การเขียนโปรแกรม
ภาษาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบต่าง ๆ 
 

 1184510   โปรแกรมประยุกต์ด้านงานพัสดุและครุภัณฑ์ใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

  Application  for  School  Inventor Control 
 ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื ่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัท า
ระบบ  การจดัซ้ือจดัจา้งและควบคุมพสัดุและครุภณัฑ์ของสถานศึกษา 
 

 1183207   การสร้างตัวแปรภาษา   3(2-2-5) 
  Compiler Construction  
 วิธีการวิเคราะห์  ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างออบเจ๊กต์โคด้ที่มีประสิทธิภาพ             
การท างานของคอมไพเลอร์ และตวัอย่างการสร้างคอมไพเลอร์ขนาดเล็ก  
 
 

 1184205   การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
  Object – Oriented  Programming  
 ศ ึก ษ าแน วค ิด เช ิง ว ตั ถ ุ  อ งค ์ป ระ ก อบพื ้น ฐ าน ขอ งว ตั ถ ุ  ค ล าส แล ะต วั อ ย ่า งก รรม ว ิธี                    
โพลีมอร์ฟิซ่ึม  การถ่ายทอดคุณสมบติั  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  
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  1182104   ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์  2  3(3-0-6) 
  Operating System 2  
  หน ้าที ่และการด า เนินงานของระบบปฏิบ ตั ิก ารเกี่ยวกบัการจดัการหน่วยความจ า   หน่วย
ประมวลผลกลาง  การจดัแฟ้มขอ้มูล  หน่วยรับและแสดงผล ขอ้มูลของผูใ้ช้คนเดียว  งานเดียวใช้หลาย
คน  และหลายงานพร้อมกนั   มลัติโปรเซสเซอร์   ระบบแบบกระจาย  การป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยั รวมทั้งการส่ือสารระหว่างขบวนการ  (Inter Process Communication : IPC) 
 

 1184619   การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar in Computer Education  
 หลกัการสัมมนา  ความก้าวหน้า  แนวคิดที่แปลกใหม่ผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์จาก
เอกสาร  วารสาร  และงานวิจยัหรือการที่ปฏิบติังานจริง 
 

 1184620   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Special Topics in Computer  
 ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเร่ือง  เช่น  ขอ้สนเทศและขอ้มูล 
ซอฟต์แวร์   ทฤษฎีและการค านวณ  ระบบวิธีการ  การประยุกต ์ใช ้งานฮาร์ดแวร์และระบบเคร่ือง              
เป็นตน้ 
 

 1184511   โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

  Application  Program  for  Sciences  Teaching  
  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อื่น  ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ 
 

 1184512   โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Application  Program  for  Mathematic  Teaching  
  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
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  1184513   โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
  Application  Program  for  English  Teaching  
  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนด้านภาษาองักฤษ 
 

 1184514   โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
  Application  Program  for  Social  Study  Teaching  
  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษา 
 

 1184515   โปรแกรมประยุกต์ด้านการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
  Application  Program  for  Music  Teaching  
  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนด้านดนตรี 
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 วชิาเอกภาษาองักฤษ  (บังคบั) 

 1212101   วธีิสอนภาษาองักฤษ 1                 3(2-2-5) 
  Methods  of  Teaching  English   Language 1  
          ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  การวิเคราะห์หลักสูตร   
หลกัการจดัประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้   การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัการจดัรูปแบบการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ   ทกัษะการผลิตและการใชส่ื้อ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้   การทดลองสอนใน
ชั้นเรียน 
 

 1214102   วธีิสอนภาษาองักฤษ 2   3(2-2-5) 
  Methods  of  Teaching  English    Language 2  
              ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา     การวิเคราะห์หลักสูตร   
หลกัการจดัประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้   การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัการจดัรูปแบบการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ   ทกัษะการผลิตและการใช้ส่ือ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือในการจดั     การเรียนรู้   การทดลองสอน
ในชั้นเรียน 
 

 1213103  การเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ 3(2-2-5) 
  English  Language  Learning  Based  on  Learner  
          ศึกษาวธีิการเรียนภาษาองักฤษโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน 
และการประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 1213104 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือและแบบทดสอบทางภาษา  3(2-2-5) 
  Construction and Development of Language Tests and Tools  
 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการสรางพฒันาแบบทดสอบบทเรียนดว้ยการใช้วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ  ท่ีมี
วตัถุประสงคข์องการใชง้านท่ีแตกต่างกนัออกไป วา่จะเป็นการออกแบบ และการหมุนเวียนการใชเ้คร่ืองมือการ
ทดสอบทางภาษา (มาตรฐาน  บทเรียน  กระบวนการ  ความถูกตอ้งของค าตอบ การก าหนดรูปแบบของค าตอบ
ให้มีความแม่นย  าถูกตอ้ง  ขอ้สอบชนิดพิเศษ  และขอ้สอบทัว่ไป)  ศึกษาในดา้นของกระบวนการท่ีสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งเคร่ืองมือและแบบทดสอบทางภาษา  รวมถึง  ความหลากหลายในกระบวนการทดสอบทางภาษา 
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  1214105 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 
  Seminar in Teaching English   
          ศึกษาแนวคิดวิธีการจดัสัมมนาและฝึกปฏิบติัการจดัประชุมสัมมนาท่ีตอ้งใช้กระบวนการทางเทคนิคท่ี
หลากหลายและแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านการสอนภาษาองักฤษได้ดีข้ึนโดยนักเรียน และ
ชุมชนร่วมกนัจดักิจกรรมข้ึน 
 

 1212106 การจัดการห้องเรียนส าหรับครูภาษา   2(1-2-3) 
  Classroom Management for Language Teachers  
            ศึกษาภาษาวาทกรรมในชั้นเรียนส าหรับฝึกปฏิบติัสอนภาษาองักฤษโดยใชภ้าษาเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือ
ในการเรียนการสอนทุกระดบัชั้น  การศึกษาภาษาวาทกรรมในชั้นเรียนประกอบดว้ยกลวธีิ การใชภ้าษาองักฤษ
ในการอธิบายความรู้ทางภาษาองักฤษและกลวิธีการตั้งค  าถาม    การแสดงตวัอย่างประกอบการเรียนรู้พร้อม
บรรยายเน้ือหาประกอบและส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นกบันักศึกษา    การใช้ภาษาองักฤษสร้าง
สัญลกัษณ์และการจดัการองค์ประกอบอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการตอบสนองในชั้นเรียน/กลุ่มย่อยในชั้นเรียน    
การควบคุมและติดตามผลงานของกลุ่มยอ่ยและงานคู่    การจดัประชุมให้นกัศึกษาน าเสนอผลงานกลุ่มโดยใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารในท่ีประชุม 
 

 1212107 ความรู้เบือ้งต้นในการใช้ส่ือเพือ่สอนภาษา   2(1-2-3) 
  Introduction to Multimedia in the English Classroom  
            ศึกษาแนวคิด  หลกัสูตรและฝึกปฏิบติัการทดลองใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น เคร่ืองเสียง เคร่ืองเล่นวิดีโอ รวมไปถึงวิทยาการความก้าวหน้าล่าสุดของ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
 

 1213108 การผลติและปรับส่ือเพือ่ใช้สอนภาษา   2(1-2-3) 
  Material Adaptation and Production  
           ศึกษาวิธีการปรับส่ือการสอนประเภทเอกสารให้เหมาะสมกบัการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและตรงกบั
ความตอ้งการของนกัศึกษา บทเรียนจะมุ่งเนน้การผลิตส่ือการสอนท่ีใชใ้นกิจกรรมเชิงส่ือสาร (นกัศึกษาจะตอ้ง
ผ่านกระบวนวิชาการประเมินและใช้ ส่ือการสอนภาษา(Assessing and Exploiting Language Teaching 
Materials) ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิาน้ี )  
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  1214109 การวจัิยเบือ้งต้นในช้ันเรียน   2(1-2-3) 
  Introduction to Classroom Research     
            ศึกษา แนวคิด  หลกัการการวิจยัในชั้นเรียนและฝึกปฏิบติัการสร้าง  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การหา
คุณภาพเคร่ืองมือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจยัในชั้นเรียน  การเขียนรายงานการวิจยัและการ
น าเสนอผลการวจิยั   
 

 วชิาเอกภาษาองักฤษ  (เลอืก) 

 1214110 การทดสอบและการวดัผลส าหรับครูภาษา   2(2-0-4) 
  Tests and Measurements for Language Teachers  
          ศึกษาวิธีการทดสอบวดัความรู้ทางภาษาองักฤษท่ีมีการพฒันามาถึงปัจจุบนัและบทบาทของทดสอบวดั
ความรู้ทางภาษามีต่อชั้นเรียนภาษา ซ่ึงประกอบดว้ย โครงสร้างบทสอบทกัษะภาษาประเภทต่างๆรวมไปถึงบท
ทดสอบความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของภาษาประเภทต่างๆ   พร้อมทั้งจดัฝึกปฏิบติัสร้างขอ้สอบวดัและการ
วเิคราะห์ขอ้สอบ 
 

 1213111 การสอนภาษาองักฤษด้วยคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 
   Instruction of English with Computers  
          ศึกษาการสอนภาษาองักฤษดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์ ตามหวัขอ้ดงัน้ี  ขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีเบ้ืองตน้
ของคอมพิวเตอร์  การสอนภาษาอังกฤษด้วยส่ือการสอน อิเล็คทรอนิกส์   ความแตกต่างของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และการสอนภาษาองักฤษดว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส่ือสารคอมพิวเตอร์ 
 

 1214112 การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 
  Developing of Learning Units for English Lessons  
           ศึกษาวิธีการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาองักฤษ  การออกแบบโครงสร้างการสอน  
โครงสร้างของหน่วยเรียนท่ีเป็นมาตรฐาน (ความรู้พื้นฐาน  ความรู้พื้นฐานด้านทกัษะ  สังคมและจริยธรรม  
วธีิการสอนภาษาองักฤษ   ทั้งน้ีรวมถึงภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนภาษาองักฤษดว้ย 
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  1214113 การศึกษาอสิระในการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
  Independent Studies  in  Learning Process of English    
          ศึกษาและปฏิบติัการทดลองหรือคน้ควา้ในหัวขอ้ท่ีตนสนใจ  ซ่ึงอาจจะเป็น โครงการพิเศษ  งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายต่าง ๆ   หรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีวางแผนการจดัการเรียนรู้ไวก่้อนแลว้ เพื่อให้เหมาะสมกบั
ความสนใจในแต่ละรูปแบบท่ีนกัเรียนถนดัและทางสถาบนัการศึกษามีความตอ้งการดว้ย  โดยสามารถหาได้
จากแหล่งข้อมูลดังน้ี หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์นิตยสาร อินเตอร์เน็ต ผลงานวิจยั  บทสัมภาษณ์  ประชา
พิจารณ์แบบสอบถาม ฯลฯ 
 

 1213114 ค่ายภาษาเพือ่พฒันาทกัษะ       2(90) 
  Skills  Development  through  English  Camp  
          นักศึกษาฝึกปฏิบติัการเพื่อจดัตั้งค่าย (ปฐมนิเทศ  กิจกรรมแคม้ป์ การประเมินผล และการติดตามผล  
รวมทั้งการฝึกปฏิบติั)  และฝึกภาษาองักฤษตามธรรมชาติในสถานการณ์จริงกบัเจา้ของภาษา  นกัศึกษาจะไดรั้บ
และเพิ่มพนูทกัษะทางภาษาองักฤษดว้ย การปฏิบติัจริง  
 

 1213115 การประเมินและการใช้ส่ือการสอนภาษา   2(1-2-3) 
  Subject  Name  Assessing and Exploiting Language 

Teaching Materials  

 

              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา  เอกสารการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และ คู่มือสอนของ
อาจารย์ในโรงเรียนไทยโดยเน้นการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นพิเศษ     การประเมินจุดแข็ง / 
จุดอ่อนในเอกสารที่จัดท าขึน้ใช้ และพิจารณารูปแบบการน าเสนอส่ือการสอน  การพิจารณาเปรียบเทียบการ
น าเสนอหัวข้อบรรยายที่มีการจัดท าเป็นเอกสารการสอนขึ้นใช้ในรูปแบบต่างๆกัน (การสอนค าศัพท์/
โครงสร้างภาษา/หน้าทีต่่างๆ ของค าในภาษาอังกฤษ เป็นต้น)   การประเมินและใช้ส่ือการสอน เช่น การพฒันา
ขีดความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความแตกฉานในความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น  และการเช่ือมเนื้อหาของหัวข้อการบรรยายให้สอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาและโลกกว้างอนัอยู่นอกห้องเรียน 
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  1212116 หลกัและวธีิการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   2(2-0-4) 
  Subject  Name Current Developments in TOEFL   
           ศึกษากลยุทธ์การศึกษาภาษาองักฤษรูปแบบต่างๆ รวมถึงเทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ
จากแต่ละกลยทุธ์ท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษามีประสิทธิผล
สูงสุด  นกัศึกษาจะตอ้งผา่นกระบวนวชิาวธีิสอนภาษาองักฤษ  1  หรือ  วธีิสอนภาษาองักฤษ  2 
 

 1212201   การพูดส่ือสาร 1 3(3-0-6) 
  Oral Communication 1   
                ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั  รวมไปถึงความหลากหลายในรูปแบบการ
สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการพดูท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

 1212202 การพูดส่ือสาร 2  3(3-0-6) 
  Oral Communication 2  
           ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟังและพดูเพื่อประโยชน์ในการใชติ้ดต่อส่ือสารกนัภายในสถาบนัการศึกษา
และการสมคัรงาน การฟังจะเป็นการฟังเพื่อมุ่งเน้นการหาใจความหลกัและการจดบนัทึกการเรียน-การประชุม
ดว้ย 
 

 1213203 การพูดส่ือสาร 3 3(3-0-6) 

  Oral Communication 3  
           ศึกษาและฝึกฝนการฟังและพูดท่ีถูกเลือกบทสนทนาและเหตุการณ์และเหตุการณ์   มีการน าเสนอ
รูปแบบของการโตว้าทีและการรายงานผลหน้าชั้นเรียน  อุปกรณ์พิเศษถูกน ามาใช้ช่วยในการฟังจากบริบท  
วิเคราะห์ต าแหน่งของค าท่ีถูกใชใ้นภาษาองักฤษและสอดแทรกลกัษณะค าพูดท่ีเป็นวฒันธรรมทอ้งท่ีต่าง ๆ ท่ี
เจา้ของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแรก 
 

 1212204  กลวธีิการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6) 
  Paragraph Reading Strategies  
           ศึกษาและฝึกการอ่านย่อหน้าของบทความ และวิเคราะห์บทความท่ีไดอ่้าน รวมทั้งศึกษากลวิธีในการ
อ่านเพื่อใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงสุด รวดเร็วในการตีความ  
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  1213205   การเขียนตามรูปแบบ      3(3-0-6) 
  Guided Writing  
           ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนท่ีเป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางภาษาองักฤษการตีความ  วิเคราะห์
รูปแบบโครงสร้างของการเขียน  (ทางธุรกิจ  บตัรอวยพร  ในประกาศ  ใบปลิว  และอ่ืน ๆ)  ในคอร์สน้ียงั
มุ่งเนน้ในเร่ืองของโครงสร้างท่ีถูกตอ้งของไวยากรณ์  ภาษาองักฤษทั้งในดา้นการเขียน ซ่ึงตอ้งการการตอบกลบั
ทางจดหมาย 
 

 1213206 การเขียนอนุเฉท       3(3-0-6) 
  Paragraph Writing  
          ศึกษาเนน้เน้ือหาดา้นเขียนในระดบักลางและโครงสร้างทางการเขียนท่ีเป็นทางการไม่วา่จะเป็นการเขียน
ถึงองคก์รและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเนน้การศึกษาความถูกตอ้งของโครงสร้างทางบริบทและยอ่หนา้เป็นส าคญั 
 

 1212307 การอ่านเพือ่การตีความ    3(3-0-6) 
  Reading for Interpretation  
           ศึกษาและฝึกฝนการอ่านการบริบทท่ียาวมากยิ่งข้ึนจากบทความทางวิชาการและบทความทัว่ไป โดยใน
คอร์สน้ีจะมุ่งเนน้ท่ีการแสดงให้เห็นถึงการแสดงความคิดเห็นและความจริงวา่มีความแตกต่างกนัอย่างไร การ
สนทนาท่ีมีลกัษณะพิเศษ  การระบุถึงวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียน  การหาความหมายโดยนยัจากบริบท และความ
เขา้ใจถึงลกัษณะพิเศษทางภาษา 
 

 1212401 การแปล 1  3(3-0-6) 
  Translation 1  
          ศึกษาหลกัการพื้นฐานการแปลภาษาและเน้นการฝึกทกัษะอยา่งเป็นระบบในการแปลภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย  และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  ตั้งแต่ระดบัวลี  อนุประโยค  ประโยค  อนุเฉท  ถึงบทความสั้นๆ ใน
หลากหลายสาระความรู้และบริบท  และเอกสารตน้ฉบบัท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  หลากหลายแหล่งพร้อมกบัเนน้
ทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการแปล 
 

 1213402 การแปล 2 3(3-0-6) 
  Translation 2  
          ในรายวิชาน้ีจะต่อเน่ืองจากรายวิชาการแปล 1  นกัศึกษาจะไดฝึ้กฝนการแปลความ จากบริบทท่ีซับซ้อน
มากข้ึนจากภาษาองักฤษแปลเป็นไทยและจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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  1211208 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
  Thai Studies  
          ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศ  ประวติัศาสตร์ ชาติไทย วฒันธรรม ประเพณีไทย  ศาสนา และความ
เช่ือ ศิลปะการเมืองการปกครอง  การศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ลกัษณะของ
วฒันธรรมไทยท่ีเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้อ่ืน ๆ    
 

 1213403  การวเิคราะห์สัมพนัธสารเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Discourse Analysis   
          ศึกษาเก่ียวกบัแนวความคิดพื้นฐานในการวเิคราะห์ค าพดู ทั้งภาษาเขียนและภาษาพดู 
 

 1212209   การอภิปรายและการโต้วาท ี  3(3-0-6) 
  Discussion and Debate  
         ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดในชีวิตประจ าวนั  นกัศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะเรียนรู้ทกัษะทางการพูดและการ
เตรียมพร้อมตามสถานการณ์ 
 

 1212404 การเขียนเชิงวชิาการ 1   3(3-0-6) 
  Academic Writing  1  
            ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคการเขียนเชิงวชิาการ การเตรียมพร้อมการเขียนและการน าเสนอรายงานเฉพาะแบบ 
 

 1213405 การเขียนเชิงวชิาการ 2 3(3-0-6) 
  Academic Writing 2  
          ในรายวิชาน้ีจะต่อเน่ืองมาจากรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ  1  มุ่งเน้น  การวิเคราะห์และการน าเสนอ
บทความทางวจิยัเฉพาะดา้น 
 
 

 1213406 วจันปฏิบัติศาสตร์เบือ้งต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Pragmatics  
            ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีของวจันปฏิบติัศาสตร์เบ้ืองตน้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ความรู้ดา้นความแตกต่างของ
วฒันธรรม และบทบาททางสังคมของทั้งผูฟั้งและผูพ้ดู 
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  1212210 การน าเสนอ 1 3(3-0-6) 
  Oral Presentation 1  
            ศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบการน าเสนอรวมถึงเทคนิคการใช้ภาษาท่าทาง อาจจะดว้ยสายตาและเสียง  
นกัศึกษาท าการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยหวัขอ้ท่ีผูส้อนก าหนดให ้
 

 1213211 การน าเสนอ 2 3(3-0-6) 
  Oral Presentation 2  
 ศึกษาเทคนิคและวธีิการน าเสนอทั้งยงัมีการคิดสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าเสนอผูฟั้ง และการ
ตอบค าถามจากผูฟั้งนกัศึกษายงัจะไดรั้บความหลากหลายของการน าเสนอภายในสถาบนัการศึกษาและสังคม 
และบทความทางธุรกิจ 
 

 1213212 การอ่านเพือ่ความคิดเห็นและเจตคติ  3(3-0-6) 
  Critical Reading  
             ศึกษาและฝึกการอ่านประเภทของบทความท่ีหลากหลายในหน้าหนังสือพิมพ์  โฆษณา  บท
บรรณาธิการและการวพิากษว์จิารณ์  ท่ีตอ้งแสดงความคิดเห็นและทศันคติของผูเ้ขียน 
 

 1214213 การเขียนเรียงความ   3(3-0-6) 
  Essay Writing  
          ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  บท
สนทนาและกระบวนการทางความคิดท่ีสามารถปฏิบติัให้เห็นจริงได ้ ทั้งน้ีรวมถึง  วิธีการเขียน บทสรุปและ
การเขียนยอ่หนา้ดว้ย 
 

 1213301  วรรณคดีเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Literature  
           ศึกษาวิธีการการอ่านบทความอยา่งง่ายท่ีเก่ียวกบัวรรณคดี  ความคิดท่ีเป็นเบ้ืองตน้และค าศพัทเ์ฉพาะใน
วรรณคดี  ร้อยแกว้  ร้อยกรอง  บทประพนัธ์ และเลือกบทอ่านจากวรรณกรรมได ้
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  1213302 วฒันธรรมของประเทศทีพู่ดภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  Culture in the English Speaking World  
            ศึกษาถึงพื้นฐานทางวฒันธรรมภาษาของประเทศเจา้ของภาษาองักฤษ  โดยเทียบเคียงความเหมือนความ
ต่างของวฒันธรรมในการพดูติดต่อส่ือสาร 
 

 1212214  การอ่านงานด้านวฒันธรรมและศิลปะท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Selected Readings in Local Art and Culture  
           ศึกษาบริบทดา้นวฒันธรรมและศิลปะทอ้งถ่ิน เช่น ประวติัศาสตร์  ภาษา  ศิลปะ  กีฬาและวเิคราะห์ขอ้มูล 
ของหนา้ท่ีทางภาษาดว้ยค าศพัท ์ ส านวน  และค าอธิบายต่าง ๆ  ทั้งน้ีการพูดและการเขียนมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมี
ทกัษะทั้งสองในการอ่านงานดา้นวฒันธรรมและศิลปะทอ้งถ่ิน 
 

 1213303  เทวต านานและคติชนวทิยา  3(3-0-6) 
  Mythology and Folklore  
         นกัศึกษา  ส ารวจความเช่ือ และความล้ีลบัของวรรณคดีตะวนัตก เพื่อการอ่าน  จากเร่ืองเล่าโบราณ   
 

 1214304 นวนิยายสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Modern Novels  
          ศึกษานวนิยายจากประเทศองักฤษและอเมริกา ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1900  จนถึงปัจจุบนั  โดยเนน้องคป์ระกอบ
ของนวนิยายในเร่ืองรายละเอียดเร่ือง ความคิดเห็น  ตวัละคร  โครงสร้าง  ฉากและการวจิารณ์นวนิยายสมยัใหม่  
 

 1214305 นวนิยายและสังคม  3(3-0-6) 
  Novels and Society  
         ศึกษาและวเิคราะห์นวนิยายจากสังคม มีพื้นฐานการศึกษาจากผูเ้ขียน และระยะเวลาร่วมสมยัของนวนิยาย 
ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม   
 

 1214306 วรรณกรรมสตรี  3(3-0-6) 
  Feminism and Feminist Literature  
         ศึกษางานเขียนของผูแ้ต่งเพศสตรีจากหลากหลายวฒันธรรมและสถานภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนัของผู ้
แต่งและรวมถึงการวจิารณ์วรรณกรรมดว้ย 
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  1213307 ละครก่อนยุคศตวรรษที ่20 3(3-0-6) 
  Drama  Before the 20th Century  
         ศึกษาการอ่านท่ีหลากหลายในช่วง ค.ศ. 1900  โดยเนน้หนกัถึงผลกระทบท่ีมีต่อการละครและการประสบ
ความส าเร็จของละครเวที 
 

 1212305 ละครสมัยใหม่   3(3-0-6) 
  Modern Drama  
          ศึกษาและเรียนรู้ละครสมยัใหม่ของชาวองักฤษและชาวอเมริกนั 
 

 1213309 ร้อยแก้วภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
  Prose  
            ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานในเร่ืองร้อยแกว้ภาษาองักฤษโดยการอ่าน การสนทนาและการวเิคราะห์โดย
เลือกจากการวเิคราะห์ค าพดู  เรียงคาม ประวติับุคคล  วรรณกรรมเร่ืองสั้น และบทละคร เป็นตน้ 
 

 1212310 การเรียนภาษาด้วยการแสดง     3(3-0-6) 
  Language Learning  Through  Drama  
            ศึกษาและฝึกฝนการพดูต่อสาธารณชนดว้ยการใชน้ ้ าเสียงทั้งโทนสูงและต ่าและฝึกการควบคุมเสียงและ
พฒันาการออกเสียงดว้ยการแสดงละคร 
 

 1213311 ร้อยกรองภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
  Poetry  
          ศึกษาประเภทของร้อยกรองท่ีแตกต่างกนัในดา้นรูปแบบและศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบร้อยกรองดว้ย
การวเิคราะห์และวจิารณ์ 
 

 1212312 เร่ืองส้ันภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 
  Short Stories  
          ศึกษาวเิคราะห์และวจิารณ์การเรียนภาษาองักฤษดว้ยเร่ืองสั้นมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัดงัน้ี รายละเอียดเน้ือเร่ือง 
ตวัละคร  ฉาก  ความคิดเห็นขอ้ขดัแยง้ 
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  1213313 วรรณคดีส าหรับเด็ก    3(3-0-6) 
  Children’s Literature  
          ศึกษาเก่ียวกับขอบข่ายท่ีแตกต่างของวรรณคดีด้วยการอ่านและท่ีแสดงออกด้วยท่าทาง ศึกษาถึง
องคป์ระกอบและคุณค่าทางวรรณคดี  การวจิารณ์หนงัสือท่ีเหมาสมส าหรับเด็กในแต่ละช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

 1214314 วรรณกรรมร่วมสมัย    3(3-0-6) 
  Contemporary Literary Works   
          ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของภาษาวรรณคดีสมยัใหม่ และการแปลภาษา โดยการตีความตามรูปแบบการ
วิจารณ์วรรณคดีและงานดา้นวรรณกรรมท่ีมีแนวความคิดเก่ียวเน่ืองกบัสภาพสังคมและวฒันธรรม  ทั้งน้ี  ยงั
สามารถพฒันาและวจิารณ์วรรณกรรมไดด้ว้ยการอ่าน 
 

 1214315 วรรณกรรมเอเชีย  3(3-0-6) 
  Asian Literature  
           อ่านและวิเคราะห์งานด้านวรรณกรรมท่ีเป็นงานเขียนและถอดความจากนักเรียนชาวเอเชีย  รวมถึง
นกัเรียนสมคัรเล่น เพื่ออ่านจบัใจความท่ีแสดงถึง ผลกระทบของงานทางวฒันธรรมและเป็นการฝึกทกัษะการ
อ่านอีกดว้ย 
 

   1213316 ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศเจ้าของภาษาองักฤษ   2(2-0-4) 
  Subject Name Socio-cultural Backgrounds of English-speaking 

Countries 

 

การศึกษาภูมิหลงัทางสังคม (สังคมวิทยา) และทางวฒันธรรมของกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาแม่ หัวขอ้บรรยายประกอบด้วย ประวติัศาสตร์ แง่มุมความเช่ือทางศาสนา การเมือง ระบบสังคมต่างๆ 
โครงสร้างครอบครัวและกลุ่มความสัมพนัธ์ลกัษณะอ่ืนๆ  เทคโนโลย ีศิลปะ และดนตรี เป็นตน้ 

 

 1212407  ไวยากรณ์องักฤษ  3(3-0-6) 
  Introduction to Grammar  
           ศึกษาเก่ียวกับลักษณะพิเศษทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  และความถูกต้องแม่นย  าของไวยากรณ์
โครงสร้าง  ภาษาเขียนและภาษาพูดจะเป็นทักษะท่ีนักศึกษาได้ฝึกฝนในคอร์สน้ีและศึกษาถึงการน าเอา
ไวยากรณ์จะประยกุตใ์ชก้บัการตดัต่อส่ือสารอีกดว้ย 
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  1213408  วจีวภิาคและวากยสัมพนัธ์ 1 3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 1  
            ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างภายนอกของค า  การหาหัวขอ้เร้ืองท่ีแตกต่างกนัในประโยค  การวิเคราะห์หา
กฎ และโครงสร้างท่ียดึถือในทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จากเจา้ทฤษฎีส านกัต่างๆ  
   

 1213409   ภาษาศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
  Applied Linguistics  
          ศึกษาเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ประยุกตท่ี์แนะน าถึงองคป์ระกอบของภาษาศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กบัการแปล  การ
ใชค้  าศพัทภ์าษาถ่ิน และท่ีเก่ียวกบัการพดูในการติดต่อส่ือสาร ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัการสอนภาษาองักฤษ 
 

 1212410 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Linguistics   
          ศึกษาเก่ียวกับลกัษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชาภาษาศาสตร์ สัทธาสตร์ 
หน่วยเสียง หน่วยค า  โครงสร้างประโยค  วากยสัมพนัธ์ และปฏิบติันิยม นกัเรียนจะไดรั้บความรู้พื้นฐานเร่ือง
ของสังคมทางภาษาศาสตร์  จิตวทิยาทางภาษา  และการประยกุตก์ารใชใ้นภาษาองักฤษ 
 

 1213411 สัทศาสตร์และสัทวทิยา  1   3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 1  
            เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งต่อเน่ืองจากรายวิชาดา้นสัทศาสตร์และหน่วยเสียง 1 ซ่ึงจะเพิ่มรายละเอียดดา้น
การวิเคราะห์และทฤษฎีดา้นหน่วยเสียง  การออกเสียงท่ีถูกตอ้งและช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของบริบทเม่ือท า
การอ่านออกเสียงเป็นลกัษณะเสียงหนกั – เบา ครุและลหุ 
 

 1214412 วจีวภิาคและวากยสัมพนัธ์ 2 3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 2  
          ศึกษาถึงขอบข่ายของโครงสร้างแบบลึกของไวยากรณ์ท่ีตอ้งน าเอาประโยคในหลากรูปแบบมาวิเคราะห์
ในดา้นของตวัเช่ือม  ท่ีมีผลต่อประโยคและการติดต่อส่ือสาร  
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  1214413 อรรถศาสตร์  3(3-0-6) 
  Semantics  
          ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของภาษาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัภาษาศาสตร์และระดบัของภาษาท่ีเกิดข้ึนได้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งค  าและประโยคหวัขอ้ศึกษาไดแ้ก่  ขอบข่ายของอรรถศาสตร์ ช่ือ แนวความคิด  อา้งอิง
น าเสนอและยงัรวมไปถึงอรรถศาสตร์ค าศพัท์  ตรรกวิทยาภาษา ค าน้องเสียง – รูป  ค  าตรงกนัขา้มค าท่ีเขียน
เหมือนกนัแต่ความหมายแตกต่าง และองคป์ระกอบค าต่าง ๆ  
 

 1214414 ภาษาศาสตร์จิตวทิยาเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Psycholinguistics  
             ศึกษาเก่ียวกบัภาษาศาสตร์จิตวิทยา  กบัการวิเคราะห์วิวฒันาการทางภาษาของมนุษยแ์ละการเรียน – 
การสอนภาษาองักฤษฐานะเป็นภาษาท่ี 2  และเรียนรู้ถึงปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวกบัวิวฒันาการของมนุษยท์างดา้น
สังคม ทั้งดา้นภูมิส าเนามีผลต่อการพดูของมนุษยอ์ยา่งไร  
 

 1214415 ภาษาศาสตร์สังคมวทิยาเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Sociolinguistics  
           ศึกษาเก่ียวกบัพื้นฐานขอบข่ายของภาษาในสังคมในสังคม ดว้ยบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม  ประเด็นหลกั
คือสังคมท่ีผลต่อปัจจยั ดงัน้ีอยา่งไร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชนชั้นทางสังคม อาชีพ และลกัษณะการพดูท่ีแตกต่างกนั 
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 วชิาเอกสังคมศึกษา (บังคบั) 

 1231101 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
  Philosophy and Religion  

ศึกษาความหมาย   ขอบเขตเน้ือหา  และวธีิการคิดทางปรัชญา แนวคิดท่ีส าคญัของส านกัปรัชญาต่างๆ ทั้ง
ตะวนัตกและตะวนัออก  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญากบัศาสนาส าคญัของโลก  อาทิ พุทธศาสนา  
คริสตศาสนา  อิสลาม พราหมณ์- ฮินดู  เพื่อให้เขา้ใจศาสนาต่างๆ  ในแง่มุมปรัชญาและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 

 1232102 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
  Buddhism  

ศึกษาความหมาย   องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะของพุทธศาสนา  พุทธประวติัโดยสังเขป  หลกัธรรม  
อาทิ  หลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  กรรมและสังสารวฎั  อริยสัจ  ไตรสิกขา  และพุทธจริยธรรมใน
ฐานะท่ีเป็นธรรมนูญส าหรับด าเนินชีวติท่ีดีงาม  โดยเนน้การคิดวเิคราะห์หลกัธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัตนใน
ชีวติประจ าวนั  การรู้จกัตนเอง  การพฒันาตนและการพฒันาสังคม 
 

 1231301 ประวตัิศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 

  Thai  History   
ฝึกวเิคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางประวติัศาสตร์เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทยก่อน

สมยัสุโขทยั  ลกัษณะการปกครองเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศในสมยัสุโขทยั อยุธยา 
ธนบุรี   จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้โดยสังเขป การปรับตวัเขา้สู่ยุคใหม่นบั ตั้งแต่ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทั้งดา้นการเมือง   การ ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม จนถึงปัจจุบนั 
 

 1233201 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 3(3-0-6) 
  World  Society  Human Rights  
  ศึกษา  วิเคราะห์โดยใช้กระบวนคิดเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ  แนวคิด  และความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชน ประวติัศาสตร์การเคล่ือนไหวเพื่อเรี ยกร้องสิทธิมนุษยชนในส่วนต่าง ๆ ของโลก  
ประวติัศาสตร์ของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย กฎหมายท่ีควรรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน  
แนวทางการศึกษาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั 
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  1231801 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) 
  Local  Studies  

ศึกษาสภาพและปัญหาและการหาแนวทางพฒันาทางภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  ความเช่ือ  ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  วฒันธรรม  การเมือง  การปกครอง  และเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ิน  แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาทอ้งถ่ิน  ฝึกปฏิบติัภาคสนามในทอ้งถ่ิน 
 

 1233701 การวจัิยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Social Science Research   

ศึกษาเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละความหมายของการวิจยัทางสังคมศาสตร์ วธีิการต่าง ๆ ในการวจิยั  
การด าเนินการวิจยั  การใช้สถิติ  แหล่งขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูล การเขียนรายงาน  การอ่านผลการวิจยั  การ
เขียนโครงการวิจยั  การน าวิธีการและผลการวิจยัไปใชใ้นการปฏิบติังานฝึกปฏิบติัการด าเนินงานวิจยัภาคสนาม
ทุกขั้นตอน 
 

 1234702 สัมมนาสังคมศึกษา 3(3-0-6) 
  Seminar in Social Studies  

 จดัสัมมนาโดยศึกษาสภาพปัญหา  ดา้นสังคมศึกษา  เช่น  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การศึกษา  
และวฒันธรรม  โดยให้น าความเขา้ใจจากหลายสาขาวชิามาเป็นเคร่ืองมือศึกษาพิจารณาแบบ   สหวทิยาการและ
หาแนวทางการพฒันา 
 

 1231202 สารถะและหลกัการทางสังคมวทิยา 3(3-0-6) 
  Concept  and  Principles of Sociology  
          ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับนิยาม ขอบเขต ประวติัความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธี
การศึกษาสังคม-วิทยา  ความส าคญัของสังคมวิทยาในฐานะท่ีเป็นแขนงหน่ึงของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลกัของ
สังคมวิทยา  การจดัระเบียบทางสังคม การจดัช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบนัสังคม วฒันธรรม การขดั
เกลาทางสังคม   ศึกษาและวิเคราะห์  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู่  พฤติกรรมเบ่ียงเบน การเสีย
ระเบียบทางสังคม  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเนน้การศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวเิคราะห์ 
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   1232802 การบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human  Resource Administration  and  Management  
           ศึกษาความหมาย ความส าคญั แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาของผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการ
ปกครอง 
 

 1233803 ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) 
  Thai  Wisdom  Holder  and  Local  Wisdom  
           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ความหมาย หลกัการ ความส าคญัของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ววิฒันาการและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาไทย ความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา  ภูมิปัญญากบัการแกปั้ญหาทาง
สังคมไทย  ศึกษาแนวคิดในการปลูกฝังการสร้างจิตส านึกโดยเนน้กระบวนการสร้างค่านิยมในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

 1231401 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
  Physical Geography  
           ศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติอยา่งเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เก่ียวกบัการโคจรของโลก โครงสร้าง 
ภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปล่ียนแปลงของพื้นผิวโลก สภาพทางภูมิอากาศ น ้ า พืช สัตว์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการด ารงชีวิตมนุษย์  โดยเน้นทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 
 

 1232402 แผนทีแ่ละการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 
  Maps and Map Interpretation  

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัแผนท่ี องคป์ระกอบของแผนท่ี การอ่าน การตีความ การใชแ้ผนท่ี 
ภูมิประเทศมาตราส่วน ต่าง ๆ  ใหฝึ้กฝนการอ่าน การตีความและใหมี้การปฏิบติัการภาคสนามโดยใช้ 
แผนท่ีภูมิประเทศประกอบการศึกษา 
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  1233403 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Geo-informatics  
           ศึกษาความหมาย  ขอบข่ายของภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  การส ารวจ ขอ้มูลพื้นท่ีดว้ยเทคโนโลยีการ
ก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก การส ารวจขอ้มูลระยะไกล การประมวลผลขอ้มูลทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  
ประชากร  ดว้ยโปรแกรมประยกุตด์า้นสารสนเทศภูมิศาสตร์  การฝึกปฏิบติัและ   การส ารวจภาคสนาม 
 

 1231501 การเมืองของไทยและท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local  and  Thai  Politics    

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางการเมือง  ความเป็นมา  หน้าท่ีของรัฐ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบั
การเมือง   ประชาชนกบับทบาททางการเมืองพฤติกรรมทางการเมืองของไทย  ววิฒันาการทางการเมืองการของ
ไทย  สถาบนัทางการเมืองของไทย  วเิคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกบัการเมืองการของไทย
และการเมืองทอ้งถ่ิน 
 

   1231502 การปกครองของไทยและท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local  and  Thai  Government  
           ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีการปกครอง  ท่ีเป็นรากฐานของการปกครองและการพฒันาระบอบ
ประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวนัตก  และเน้นการปกครองทอ้งถ่ินไทย  ประวติัและพฒันาการ  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการปกครองทอ้งถ่ินกบัการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ  รูปแบบ  วเิคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่อ
การพฒันาสังคม  และการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบนั 
 

 1231503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
  Constitutional  Laws and Public Laws  
            ศึกษาหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญทัว่ไป  กฎหมายปกครองประวติัของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  
ประเทศท่ีเป็นตน้แบบรัฐธรรมนูญประเภทต่าง ๆ รัฐธรรมนูญของไทยและรัฐธรรมนูญของไทยฉบบัปัจจุบนั  
และกฎหมายปกครองท่ีประชาชนควรทราบ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชใ้นการอยูร่่วมกนัในสังคม 
 

 1231601 เศรษฐกจิประเทศไทย   3(3-0-6) 
  Economy of Thailand  
           ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ปัจจยัการผลิตทรัพยากร กลไกการตลาด รายได้
ประชาชาติ การคลงั การคา้ระหวา่งประเทศ และปัญหาของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 
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  1231602 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Economics  
          ศึกษาความหมายและความส าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตลาด 
ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร  การคลังและการค้า   ระหว่างประเทศ   โดยเน้น
กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 

 1232703 วธีิสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
  Methodology  of  Teaching  Social  Studies  
           ศึกษา เอกสารหลกัสูตรสังคมศึกษาในระดบัช่วงชั้นท่ี 1-4   การวเิคราะห์หลกัสูตร หลกัการและเทคนิค
วิธีการสอนต่าง ๆ ในการจดัประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ในวิธีสังคมศึกษาโดยการใช้ทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเหมาะสมโดยเน้นการคิดคน้เร่งสร้างสรรค์ นวตักรรมใหม่   การวดั และ
ประเมินผลทางสังคมศึกษา  การทดลองสอนในชั้นเรียน 

 วชิาเอกสังคมศึกษา  (เลอืก) 

 1231103 ปรัชญาเบือ้งต้น 2(2-0-4) 
  Introduction to Philosophy  
           ศึกษาความหมายลักษณะและขอบข่ายของแนวคิดทางปรัชญา  ปัญหาส าคัญในปรัชญา สาขา
อภิปรัชญา-ทฤษฎีความรู้ จริยศาสตร์และตรรกศาสตร์  ศึกษาและวิเคราะห์  ปรัชญาชีวิตของคนไทย ซ่ึงตั้งอยู่
บนพื้นฐานของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 

 1233104 ตรรกวิทยาทัว่ไป 2(2-0-4) 
  General  Logic  
 ศึกษา  วิเคราะห์และการประยุกตใ์ช้ลกัษณะของเหตุผล การวิเคราะห์ความหนกัแน่นของเหตุผลแบบ
อุปนยั และ แบบนิรนยั  การน าความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเหตุผลไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติเพื่อพฒันาตนเอง
และสังคม 
 

 1233105 ปรัชญากรีก 2(2-0-4) 
  Greek  Philosophy  
 ศึกษา  วิเคราะห์และการประยุกตใ์ชแ้นวคิดของปรัชญากรีก  ตั้งแต่ยุคก่อตวั  ยุครุ่งเรือง  และยุคเส่ือม
เก่ียวกบัทฤษฎีความรู้  ความจริง  และคุณค่า  ตลอดถึงบทบาทของนกัปราชญค์นส าคญั 
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  1234106 ปรัชญาจีนและญีปุ่่น 2(2-0-4) 
  Chinese and Japanese Philosophy  
           ศึกษา  วิเคราะห์และการประยุกตใ์ชแ้นวคิดของลทัธิเต๋า ลทัธิขงจ้ือ ลทัธิเซ็น และลทัธิบูชิโด เก่ียวกบั
หลกัการด าเนินชีวติท่ีดี อุดมคติของชีวติ ตลอดจนความเช่ือเร่ืองพิธีการ ระบบต่าง ๆ 
 

 1232107 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Ethics  
           ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีส าคญัทางจริยศาสตร์  ทฤษฎีท่ีตดัสินการกระท าดี–ชัว่ ถูก- ผิด และ
ทฤษฎีท่ีตดัสินถูกผดิท่ีเป็นผลของการกระท าในจริยศาสตร์ ปัญหาจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบนั อุดมคติของชีวิต
ท่ีมนุษยทุ์กคนควรแสวงหา หลกัการปฏิบติัต่อตนเอง และหน้าท่ีหรือและการประยุกต์ใช้หลกัการท่ีมนุษย์
จะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้น  
 

 1232108 พุทธปรัชญา 2(2-0-4) 
  Buddhist  Philosophy  
          ศึกษา วิเคราะห์และการประยุกตใ์ชค้วามหมายและขอบข่ายของพุทธปรัชญา ลกัษณะทัว่ไปของพุทธ
ปรัชญา โดยเปรียบเทียบกบัปรัชญาสาขาอ่ืน ๆ สาระส าคญัของพุทธปรัชญา โดยเฉพาะทรรศนะเก่ียวกบัโลก
และชีวติ ความสุข ความหลุดพน้ แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของจริยธรรม 
 

 1233109 ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม่ และร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  Mediaeval Modern and Contemporary Philosophy  
           ศึกษา  วิเคราะห์แนวความคิด   ความหมายของปรัชญายุคกลาง ยุคใหม่ และยุคร่วมสมยั  วิวฒันาการ
ความคิด เก่ียวกบัทฤษฎี ความรู้ ความจริง โดยมุ่งเนน้ความคิดของนกัปรัชญา และกระแสความคิดหลงันวยุค
นิยม (Postmodernism) ลทัธิท่ีมีช่ือเสียงของแต่ละยคุ 
 

 1234110 ญาณวิทยา 3(3-0-6) 
  Epistemology  
           ศึกษา  วิเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัญหา  ความหมายของญาณวิทยา  ก าเนิดความรู้
ตามแนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางญาณวิทยา ศึกษาความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับปัญหาญาณวิทยา  
คุณลกัษณะ ความรู้เก่ียวกบัโลกภายนอก เหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์   ทฤษฎี
ความรู้ในพุทธปรัชญา และการจดัการความรู้เพื่อชีวติและสังคม 
 



256 

  1234111 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม 3(3-0-6) 
  Philosophy of Politics , Economy and Society  
           ศึกษา  วเิคราะห์ความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม ระบบเศรษฐกิจ 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ปัญหาอนัเป็นผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย การใชจ้ริยธรรม
และศีลธรรมเป็นบรรทดัฐานในการแกปั้ญหา 
 

 1232112 จริยธรรมกบัชีวติ 2(2-0-4) 
  Ethics and Life  
           ศึกษา  วเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมกบัมนุษย ์จริยธรรมกบัการครองชีพ จริยธรรมแบบพุทธ 
วธีิการแห่งปัญญาในการพฒันาตนเองในดา้นคุณธรรม การฝึกปฏิบติัตนเองตามหลกัการของจริยธรรม  เพื่อให้
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

 1232113 พุทธจริยธรรมเพือ่ชีวติและสังคม 3(3-0-6) 
  Buddhist Ethics for Life and Society  
           ศึกษาและวิเคราะห์พุทธธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญส าหรับการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม เพื่อความเป็น
สมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ สังคมชุมชนและรัฐ ตามสภาวการณ์ปัจจุบนัของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ภาวะเส่ือมโทรมในวงการพระพุทธศาสนา สาเหตุและวธีิการแกไ้ข  การด าเนินชีวติท่ีดีงาม  การรู้จกัตนเอง การ
พฒันาตน  การพฒันาสังคม และบทบาทท่ีถูกตอ้ง ของผูค้รองเรือน  ครูอาจารย ์นักเรียน นักศึกษา อุบาสก 
อุบาสิกา และพระภิกษุสงฆ ์ ตลอดจนลกัษณะการด าเนินชีวติของผูบ้รรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน 
 

 1232114 พระพุทธศาสนากบัสถานการณ์ปัจจุบัน 3(3-0-6) 
  Buddhism  and  Current  Situations  
           ศึกษาและวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนา  ในประเทศไทยและในโลก    เช่น  
ศาสนาธรรม  ศาสนบุคคล  ศาสนวตัถุ  และศาสนพิธี  ว่ามีความสอดคล้อถูกตอ้งตามพระวินัยหรือไม่  และ
องคก์รต่าง ๆ   ทางพระพุทธศาสนามีความเขม้แขง็มากนอ้ยเพียงใด  ภาวะเส่ือมโทรมในวงการพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย  พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการแกไ้ข  ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนา  ในการ
แกไ้ขปัญหาส าคญั ๆ ของไทยและของโลก 
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  1233115 พุทธศาสนพธีิ 3(3-0-6) 
  Buddhist  Ceremonies  
           ศึกษา   วิเคราะห์พิธีกรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งการท าวตัรสวดมนตเ์ทศกาลและวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา  โดยให้ทราบถึงความเป็นมา  ความหมาย  ขั้นตอนและวิธีปฏิบติั  ตลอดจนการ
ปฏิบติัจริง  จนสามารถปฏิบติัไดเ้องอยา่งถูกตอ้ง  และน าผูอ่ื้นได ้ โดยเฉพาะให้เน้นเน้ือหาสาระ  ท่ีพิธีกรรม 
นั้น ๆ เป็นเคร่ืองส่ือความหมาย  เพื่อมิให้พิธีกรรม  เป็นเพียงรูปแบบท่ีว่างเปล่าทั้งน้ีรวมถึงข้อปฏิบติัและ
มารยาทของชาวพุทธ 
 

 1233116 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Buddhist  Political  Science  
           ศึกษาและวิเคราะห์การปกครองในอุดมคติตามหลกัพระพุทธศาสนา  ธรรมะส าหรับผูน้ ารัฐ  ธรรมะ
ส าหรับสมาชิกท่ีดีของรัฐ  ของสังคมและของชุมชน  หลกัอธิปไตย  3  การปกครอง  ทุกระบอบมีจุดสมบูรณ์ท่ี
ธรรมาธิปไตย  ลกัษณะของการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยแลว้  ความสัมพนัธ์อนัเหมาะสมระหวา่งรัฐกบั
คณะสงฆ์  และพระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบนั  แนวทางการแกปั้ญหาทางการเมืองดว้ยหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
 

 1233117 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Buddhist  Economics  
           ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดแบบพุทธเก่ียวกับกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์  พุทธจริยธรรมทางด้าน
เศรษฐกิจ  ฐานะทางเศรษฐกิจตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนาความส าคญัและความสัมพนัธ์ของเศรษฐกิจ
ในระบบพุทธธรรม  ความตอ้งการในทรรศนะของเศรษฐศาสตร์และพุทธศาสตร์  จากคุณค่าแท ้– คุณค่าเทียมสู่
พฤติกรรมในการบริโภคลกัษณะส าคญัของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธการแกปั้ญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ดว้ยหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
 

 1232118 ศาสนาเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
  Comparative   Religion  
           ศึกษาและวิเคราะห์หลกัค าสอน ทรรศนะ เป้าหมาย  วิธีการสอนของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งศาสดาโดย
การเปรียบเทียบความคลา้ยกนั และความแตกต่างรวมทั้งความคิดและขอ้ปฏิบติัทางศาสนาท่ีมีการนบัถือมากใน
ประเทศไทย  โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   คริสตศาสนา  ศาสนาพราหมณ์   ศาสนาขงจ้ือ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการของศาสนาต่าง ๆ ในแง่ปรัชญา  อุดมคติ  และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ 
 
 



258 

  1234119 พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 2(2-0-4) 
  Buddhism  in  English  
           ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเก่ียวกับค าสอนหลักของพระพุทธเจ้า  เช่น  อริยสัจจ์  4  ไตรลักษณ์  
และปฏิจจสมุปทาน  ใหผู้ศึ้กษาฝึกการเขียนและพดูธรรมะดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ 
 

 1232120 พุทธศาสนสุภาษิต 3(3-0-6) 
  Buddhist  Proverbs  
           ศึกษาและวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต  ทั้งภาคภาษาบาลี – ไทย – องักฤษ  ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
หมวดคน  ฝึกตน  รับผดิชอบตน  จิตใจ  การศึกษา  เล้ียงชีพ – สร้างตวั  เพียรพยายามท าหนา้ท่ีครอบครัว – ญาติ
มิตร  การคบหา  การเบียดเบียน  การช่วยเหลือกนั  สามคัคี  การปกครอง  บุญ – บาป  ธรรม – อธรรม  ความดี – 
ชัว่  กรรม  กิเลส  คุณธรรม  วาจา  ชีวิต – ความตาย  พน้ทุกข ์– พบสุข  โดยศึกษาหมวดละ  4 – 5  ภาษิต  เป็น
ตวัอยา่งใหรู้้ทั้งค  าแปล  ความหมาย  แหล่งท่ีมาในพระไตรปิฏก  พร้อมทั้งบริบทต่าง ๆ ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดง
ภาษิตนั้น ๆ และให้ผูศึ้กษาเกิดฉนัทะและทราบวธีิท่ีจะศึกษาคน้ควา้พุทธศาสนาสุภาษิตใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน 
 

 1234121 ฮินดูธรรมและพธีิกรรม 3(3-0-6) 
  Hinduisum  and  Rite  
           ศึกษาวเิคราะห์วิวฒันาการความคิดตั้งแต่ยคุพราหมณ์  ยุคพระเวท  และยุคอุปนิษทัตลอดจนหลกัธรรม  
ความเช่ือ  และพิธีกรรมรูปแบบต่าง ๆ  
 

 1234122 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย 3(3-0-6) 
  Thai   Buddhist   Literature  

  ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา  ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั โดย
ศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมท่ีส าคญัและวิเคราะห์วรรณกรรมนั้น ๆ ในแง่ของคุณค่า  และอิทธิพลท่ีมีต่อ
สังคมไทยและพระพุทธศาสนาในแต่ละยคุ พร้อมทั้งววิฒันาการของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย 

 

 1234123 ศาสนาคริสต์ 2(2-0-4) 
  Christianity  
          ศึกษาและวิเคราะห์ประวติัความเป็นมาของศาสนาคริสต์  การแบ่งเป็นนิกายต่าง ๆ หลกัธรรมท่ีส าคญั 
พิธีกรรมและแนวทางการด าเนินชีวติของคริสตศาสนิกชน การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นประเทศไทย 
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  1234124 ศาสนาอสิลาม 2(2-0-4) 
  Islam  
         ศึกษาและวิเคราะห์   องค์ประกอบต่าง ๆ ของศาสนาอิสลาม ประวติัศาสนาอิสลามและคมัภีร์อลักุรอาน 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัศรัทธา ความรู้เร่ืองการปฏิบติักิจกรรม วฒันธรรมและอุดมการณ์แห่งศาสนาอิสลาม 
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
 

 1234001 วฒันธรรมและสังคมอสิลาม 3(3-0-6) 
  Islamic Culture and Society  
         ศึกษาและวิเคราะห์อิสลามในดา้นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ภาคศีลธรรม เรียนรู้ หลกัทัว่ไปแห่ง
ศาสนาอิสลาม เช่น กลัยาณธรรม การครองเรือน โลกธรรมและสังคม บญัญติัต่าง ๆ ตลอดจนความสัมพนัธ์กบั
วฒันธรรมและสังคมอ่ืน ๆ 
 

 1233203 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
  Contemporary World Affairs  
            ศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
ท่ีส าคญัของโลกภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ตลอดจนศึกษาการเคล่ือนไหวและเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน
ส่วนต่าง ๆ ของโลก  ท่ีก่อให้เกิดวกิฤตและสร้างผลกระทบต่อสังคมโลก  ตลอดจนวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีส าคญั
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งในและนอกประเทศ 
 

 1233302 ประวตัิศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  History of Thai Politics   

  ศึกษา และวิเคราะห์พฒันาการและความสัมพนัธ์ของบา้นเมืองและอาณาจกัรในดินแดนประเทศไทย 
ตั้งแต่เร่ิมแรก จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป ลกัษณะส าคญัของการวางรูปแบบการปกครอง และการ
ปรับปรุงการปกครองของสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการรับ
แนวความคิดทางการเมืองตามแนวตะวนัตก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  การปกครอง พ.ศ. 2475 

 

 1233303 ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิและสังคมไทย 3(3-0-6) 
  Thai  Economic and Social History   
           ศึกษาและวิเคราะห์วิวฒันาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ตั้งแต่สุโขทยัจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย  อนัเป็นผลจากความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ นโยบายทางสังคมและ
เศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่สมยัหลงั พ.ศ. 2475  จนถึงสมยัปัจจุบนั  อิทธิพลทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยและความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยปัจจุบนั 
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  1231304 ประวตัิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย 3(3-0-6) 
  History of Thai Settlement   
           ศึกษาและวิเคราะห์ถึงการตั้งถ่ินฐานของมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์  การพฒันาเป็นบา้นเมือง   เป็น
แว่นแควน้  ในยุคตน้ประวติัศาสตร์ท่ีอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชน
ชาติไทย  อิทธิพลของอารยธรรมท่ีมาจากภายนอกท่ีมีต่อการสร้างสรรอารยธรรมของ ชนชาติไทยในยุคตน้
ประวติัศาสตร์  การพฒันาของรัฐและอาณาจกัรชนชาติไทยสมยัก่อนสุโขทยั   การก่อตั้งอาณาจกัรสุโขทยั  การ
ก่อตั้งอาณาจกัรอยธุยา  การผสมผสานทางสังคมและวฒันธรรมของไทยในสมยัสุโขทยัและสมยัอยธุยา 
 

 1231305 อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 3(3-0-6) 
  Eastern and Western Civilization  
           ศึกษาและวิเคราะห์อารยธรรมของจีน   อินเดีย  และญ่ีปุ่น   ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมโลก เพื่อน าไป
เปรียบเทียบกบัอารยธรรมอียิปต์   เมโสโปเตเมีย กรีก และโรมนั การก าเนิดศาสนาคริสต์  การก าเนิดศาสนา
อิสลาม  ระบบศกัดินาสวามิภกัด์ิ  และผลของสงครามครูเสดท่ีมีต่ออารยธรรมของชาวตะวนัตก 
 

 1232306 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที ่19 3(3-0-6) 
  History of Southeast Asia before the Nineteenth Century  
           ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  นบัตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจกัรโบราณอิทธิพลของ
วฒันธรรม  จีน  อินเดีย  อิสลาม  ววิฒันาการทางการเมือง   เศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศต่าง ๆ ก่อนการเขา้ยึด
ครองของชาติตะวนัตก  
 

 1234307 ประวตัิศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6) 
  Art  History  of  Thailand  
           ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ของประวติัศาสตร์ศิลปะ  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของประวติัศาสตร์
ศิลปะกบัวชิาแขนงต่าง ๆ ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะสมยัก่อนประวติัศาสตร์  สมยัตน้ประวติัศาสตร์  สมยัทวาร
วดี  สมยัศรีวิชัย  สมยัเชียงแสนและล้านนา  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  และสมัยรัตนโกสินทร์  ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีของไทยกบัประเทศขา้งเคียง 
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  1233308 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออก  3(3-0-6) 
  History of  East Asia   
           ศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมจีนตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมยัปฏิวติั   ใน ค.ศ. 1911 เนน้ใหเ้ห็นปัจจยัต่าง ๆ    
อนัสนบัสนุนใหอ้ารยธรรมจีนไดช่ื้อวา่เด่นท่ีสุดในเอเชียตลอดมา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัชนชาติอ่ืน ๆ ใน
เอเชียและชนชาติตะวนัตกปัญหาการเมือง   สังคมและเศรษฐกิจอนัก่อให้เกิดการปฏิวติั   บทบาทของจีนใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ความขดัแยง้ภายในจีน อนัเป็นผลให้เกิดการแยกประเทศ และบทบาทของจีนทั้งสองใน
ปัจจุบนั   ลกัษณะทัว่ไปของอารยธรรมญ่ีปุ่นสมยัโบราณ  เน้นความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นก่อนรับอิทธิพลจากภายนอก การปรับปรุงประเทศภายหลงัจากไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก  อนัเป็น
ผลให้ญ่ีปุ่นเป็นประเทศมหาอ านาจ  วิวฒันาการทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นก่อนและหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 นโยบายในการเป็นผูน้ ากลุ่มเอเชีย  ญ่ีปุ่นหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และบทบาทในการเป็น
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัประวติัศาสตร์สังเขปของเกาหลี  ความสัมพนัธ์กบัจีน  ญ่ีปุ่น และบทบาท
ของเกาหลีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 

 1232309 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  History of Modern Southeast Asia  
           ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19   ในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม ขบวนการชาตินิยม  การเรียกร้องเอกราช การยึด
ครองของญ่ีปุ่นในระหวา่งสงครามโลก  คร้ังท่ี 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตั้งแต่ไดรั้บเอก
ราชจนถึงปัจจุบนั ความร่วมมือระหวา่งประเทศในภูมิภาค 
 

 1232310 ประวตัิศาสตร์เอเชียใต้ 3(3-0-6) 
  History of South Asia  
           ศึกษาวิเคราะห์ประวติัความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้โดยสังเขป  การแผ่อิทธิพลของ
จกัรวรรดินิยมตะวนัตก  ขบวนการเรียกร้องเอกราชในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต ้ การพฒันาประเทศและ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัท่ีประเทศต่าง ๆ ในของเอเชียใตไ้ด้รับเอกราช  ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในเอเชียใตใ้นปัจจุบนั 
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  1233311 ประวตัิศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน 3(3-0-6) 
  History of The People’s Republic of China  
          ศึกษาพื้นฐานทางประวติัศาสตร์ของการสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศจีน  การก่อตั้ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค .ศ.1949  วิเคราะห์พฒันาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  การทหาร  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1949  จนถึงปัจจุบนั  ศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบของการปฏิวติัทางวฒันธรรม  การโค่นลม้แก๊งคส่ี์คน  การปฏิรูปประเทศตามนโยบาย 4 ทนัสมยัของ
เต้ิงเส่ียวผงิ  และบทบาทของจีนต่อสังคมโลกในปัจจุบนั 
 

 1233312 ประวตัิศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 
  History of The United States of America   
           ศึกษาและวิเคราะห์ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือ  การตั้งอาณานิคม
ขององักฤษในอเมริกา  สาเหตุการท าสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกนั การสร้างชาติของชาวอเมริกา
ภายหลงัไดรั้บเอกราช  การขยายดินแดนไปเขตชายแดนตะวนัตก  สาเหตุและผลกระทบของสงครามกลางเมือง  
การปฏิวติัอุตสาหกรรมในอเมริกา  การก้าวเป็นประเทศมหาอ านาจของอเมริกา ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1  
บทบาทของอเมริกาในสงครามโลกคร้ังท่ี 1  และในสงครามโลกคร้ังท่ี 2  บทบาทของอเมริกาในฐานะเป็น
ประเทศอภิมหาอ านาจภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  บทบาทของอเมริกาท่ีมีต่อสังคมโลกในปัจจุบนั 
 

 1234313 โบราณคดี 3(2-2-5) 
  Archaeology  
           ศึกษาความหมายของค าว่า  วิชา “โบราณคดี” ประวติั ประโยชน์ และประเภทของวิชาโบราณคดี   
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของวิชาโบราณคดีกบัวิชาการแขนงอ่ืนศึกษาหลกัและสังกปัของวชิาโบราณคดีสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์ กฎหมายคุม้ครองโบราณคดี  ศิลปวตัถุสถาน  และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ  การวางแผน  การบริหาร การประชาสัมพนัธ์ และการฝึกปฏิบติังานโบราณคดี 
 

 1232314 ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Local  History  
           ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  วิวฒันาการทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไทย
จากอดีตถึงปัจจุบนั  วเิคราะห์ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความคิดความเช่ือของทอ้งถ่ิน  อิทธิพลของอารยธรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน โดยการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของสถาบนัการศึกษา โดยเน้นการ
ฝึกปฏิบติัภาคสนาม 
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  1233315 ประวตัิศาสตร์การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  History of Modern Thai Politics  
            ศึกษาวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองก่อนปี พ.ศ.2475  การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475  การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคมภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ .ศ.2475  
การสร้างอ านาจของจอมพล ป.พิบูลสงคราม  บทบาทของขบวนการเสรีไทย  ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ี
เกิดภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  บทบาททางการเมืองของขบวนการสังคมนิยม  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคมในสมยัจอมพลสฤษด์ิ  ธนรัชต ์ สมยัจอมพลถนอม  กิตติขจร  สาเหตุของผลกระทบของ
เหตุการณ์  14  ตุลาคม และเหตุการณ์  6  ตุลาคม  2519  พฒันาการทางการเมืองภายหลงัเหตุการณ์  6  ตุลาคม 
2519  สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  2535  สภาพการเมืองไทยในปัจจุบนัและแนวโนม้การ
เมืองไทยในอนาคต  
 

 1233204 สันติภาพในสังคมโลก 3(3-0-6) 
  World  Society  Peace  
          ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญของสันติภาพท่ีมีต่อสังคมมนุษย์  การเคล่ือนไหวของ 
ขบวนการเรียกร้องสันติภาพท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่าง ๆ  ของโลกตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  บทบาทในการ
เคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องการรักษาสันติภาพและการเสริมสร้างสันติภาพขององคก์รระหวา่งประเทศและองคก์ร
ภาคประชาชน  การเคล่ือนไหวของขบวนการเรียกร้องสันติภาพในประเทศไทย  ความพยายามสร้างสันติภาพ
ในสังคมไทย  แนวทางศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกในปัจจุบนั 
 

 1234316 ประวตัิศาสตร์พฒันาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  History of  Modern  Science  and  Technology  
           ศึกษาวเิคราะห์พฒันาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ตั้งแต่การปฏิวติัวิทยาศาสตร์และการปฏิวติั
อุตสาหกรรมจนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี  2  โดยสังเขป  โดยเน้นการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2  จนถึงปัจจุบนั  โดยศึกษาผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การทหาร  การส่ือสาร  คมนาคม  และดา้นอ่ืน ๆ ต่อสังคม
โลก  ศึกษาหลักการและแนวคิดในการรับเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัสังคมและประเทศชาติ 
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  1234317 ประวตัิศาสตร์ลัทธิการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
  History of Political Ideology in Southeast Asia  
           ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ วฒันธรรมของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้การเขา้มาของลทัธิการเมืองท่ีส าคญัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บทบาทและผลกระทบจากการขยาย
อิทธิพลของชาติมหาอ านาจท่ีมีต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนั 
 

 1233318 ประวตัิศาสตร์ยุโรปก่อน  ค.ศ. 1815 3(3-0-6) 
  History of Europe  before  1815  A.D.  
           ศึกษาวิเคราะห์การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ  การปฏิรูปศาสนา  และอิทธิพลอ่ืนท่ีท าให้สังคมยุโรป
เปล่ียนแปลง  การปฏิวติัอุตสาหกรรมและผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ศึกษาสภาพของประเทศส าคญัใน
ยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี  16 – 18  การปฏิวติัฝร่ังเศส  ค.ศ. 1789  สงครามนโปเลียน  คองเกรสแห่ง
เวยีนนา  แนวคิดต่าง ๆ   ท่ีน าไปสู่การก าเนิดรัฐชาติ  (Nation  States) โดยละเอียด 
 

 1233319 ประวตัิศาสตร์ละตินอเมริกา 3(3-0-6) 
  History of Latin  America  
           ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาของการจดัตั้งประเทศต่าง ๆ ในละตินอเมริกา  หลงัการประกาศเอกราช  
การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคม  บทบาทของมหาอ านาจใน
ละตินอเมริกา  และสภาพของละตินอเมริกาในปัจจุบนั 
 

 1233320 ประวตัิศาสตร์แอฟริกา 3(3-0-6) 
  History of Africa  
           ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยทัว่ไปในทวปี  ววิฒันาการของรัฐ  นครรัฐ  และอาณาจกัรต่าง ๆ ในแอฟริกา  
การขยายอ านาจของชาวยุโรป  และลทัธิจกัรวรรดินิยมและผลท่ีมีต่อการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม
ของแอฟริกา  แอฟริกาภายหลงัไดรั้บเอกราช  การรวมกลุ่มประเทศ  และปัญหาของแอฟริกาในปัจจุบนั 
 

 1234321 ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ 3(2-2-5) 
  Historiography  
           ศึกษาวิเคราะห์วิวฒันาการ การบันทึกและแนวคิดทางประวติัศาสตร์ของโลกตะวนัออกและโลก
ตะวนัตก   งานเขียนประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อิทธิพลของส านึกความคิดประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อ
งานเขียนประวติัศาสตร์ของไทย  ฝึกการคน้ควา้ การเขียน และเรียบเรียงงานดา้นประวติัศาสตร์ 
 



265 

  1232322 ความรู้เกีย่วกบัโบราณวตัถุ แหล่งประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมในท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

  Principle  History  Sources and Culture Source in Local Area 
           ศึกษาวเิคราะห์ประวติัศาสตร์ ความส าคญัของโบราณวตัถุสถานแหล่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน  ตลอดจนศึกษาแนวคิด  วธีิการในการดูแลรักษาและการใชป้ระโยชน์จากโบราณวตัถุสถาน 
 

 1234205 สตรีกบัสังคมไทย 3(3-0-6) 
  Woman and Thai Society   
            ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย  พฒันาการของทฤษฎี  และแนวคิดของสตรีนิยม (Feminism) สถานภาพ  
บทบาท  สิทธิและหน้าท่ีของสตรีในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  ศึกษาบทบาทของขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมของสตรีไทยในปัจจุบนั 
 

 1232323 ประวตัิศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง 
ในสังคมไทย 

3(3-0-6) 

  History  of Political and Social Movement in Thai Society  
            ศึกษาพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในสังคมไทยตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญกับขบวนการปฏิวติัสังคม ขบวนการปฏิรูปศาสนา ขบวนการแรงงาน   
ขบวนการชาวนา  ขบวนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและขบวนการของภาคประชาชน   ต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทใน
สังคมและการเมืองในปัจจุบนั  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  เป้าหมาย  ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุ่มและผลกระทบท่ีมี
ต่อการเมืองและสังคมของไทยของขบวนการทางการเมือง  และสังคมท่ีศึกษาวิเคราะห์บทบาทของขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในประเทศไทยปัจจุบนั 
 

 1232324 ประวตัิศาสตร์ตะวนัออกกลาง 3(3-0-6) 
  History of the Middle East  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของตะวนัออกกลาง  พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของอารยธรรมใน
สมัยโบราณในตะวนัออกกลาง  การก าเนิดศาสนาอิสลาม  การสถาปนาจักรวรรดิอิสลาม  บทบาทของ
จกัรวรรดิออตโตมนัในตะวนัออกกลาง  การเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชของชาติอาหรับ  ปัญหาทางดา้นการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดในประเทศต่าง ๆ ในตะวนัออกกลางภายหลงัไดรั้บเอกราช  สาเหตุและผลกระทบของ
ความขัดแยง้ระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับและอิสราเอล  ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  บทบาทของประเทศ
มหาอ านาจต่อปัญหาความขดัแยง้ในตะวนัออกกลาง  วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในตะวนัออกกลางท่ีส าคญั
ในปัจจุบนั 
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  1232325 ประวตัิศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  History of  the  Middle  East  
            ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ด้านสังคมและการเมืองของยุโรปหลังปี ค .ศ. 1815 อิทธิพลของลัทธิ
ชาตินิยมท าให้เกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี บทบาทของประเทศทั้งสองหลงัการรวมประเทศจน
น าไปสู่วิกฤติ-การณ์ต่าง  ๆ     ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1  ความส าคญัของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมยุโรป ก าเนิดลัทธิฟาสซิสต์และนาซี ความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ   ก่อนเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  และความร่วมมือของนานาประเทศก่อนสงครามยติุ 
 

  1231206 สารถะและหลกัการทางมานุษยวทิยา 3(3-0-6) 
  Concept  and  Principles of Anthropology  
           ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ลกัษณะขอบข่าย และประวติัความเป็นมาของมานุษยวิทยา มานุษยวิทยา
กายภาพ วิวฒันาการทางดา้นคุณภาพของมนุษย ์การปรับตวัของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม เช้ือชาติของมนุษย ์การ
ปรับตวัของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม เช้ือชาติของมนุษย ์มานุษยวทิยาวฒันธรรม ศึกษาแนวทางและผลกระทบจาก
การจดัระเบียบสังคมมนุษย ์ ระบบความเช่ือ ศาสนา และพิธีกรรม  การสมรส ครอบครัว และระบบเครือญาติ 
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในโลกปัจจุบนั  ระเบียบวธีิการวจิยัทางมานุษยวทิยา 
 

  1231207 สังคมวทิยาเบือ้งต้น 2(2-0-4) 
  Introduction to Sociology  
           ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวติัความเป็นมาของสังคมวทิยา การจดัระเบียบทางสังคม  
กลุ่มสังคม สถาบนัสังคม ลกัษณะทัว่ไปของสังคม และวฒันธรรม วิเคราะห์ปัญหาสังคมปัจจุบนัและแนว
ทางแกไ้ข 
 

  1232208 สังคมศาสตร์กบัยุทธศาสตร์การพฒันา 2(2-0-4) 
  Social Sciences and Development  Strategy  
           ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร์ การใช้ความรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์ ใน
การวางแผนการใช้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มาพฒันาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเน้นการ
วเิคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัเป็นกรณีศึกษา 
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   1233209 สถาบันครอบครัวและชุมชนไทย 2(2-0-4) 
  Thai Family and Community  
            ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ความหมาย หลกัการของครอบครัวและชุมชนไทย วิวฒันาการของครอบครัว
และชุมชนไทย ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนไทยเขม้แข็ง เพื่อพฒันาชีวติและคุณภาพของคน
ในชุมชน  บทบาทของปราชญ์ชาวบา้นและภูมิปัญญาไทยกับการพฒันาชุมชน  การพิทกัษ์  ส่งเสริม  และ
คุม้ครองสิทธิต่าง ๆ ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 

  1233210 สังคมชนบทและเมือง 3(3-0-6) 
  Rural and Urban Society  
          ศึกษาความหมายของค าว่า สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมือง 
ลกัษณะสังคมชนบทและเมือง ด้านนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบนัสังคม กลุ่มและ
องคก์ารทางสังคม ลกัษณะค่านิยม การเปล่ียนแปลงทางสังคม ชนบทเป็นสังคมเมือง วิเคราะห์ปัญหาผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนและการแกปั้ญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผงัเมือง 
 

  1233211 สังคมและวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
  Thai society and Culture  
            ศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของสังคมและวฒันธรรมไทย เอกลกัษณ์ของสังคมไทย การรักษา
เสถียรภาพของสังคม วฒันธรรมของชาติและวฒันธรรมของท้องถ่ินท่ีส าคญั การพฒันาและการสืบทอด
วฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมไทย 
 

  1233804 สังคมศึกษากบัการพฒันาชุมชน 2(2-0-4) 
  Social  Studies  for  Community Development  
          ศึกษาความหมาย ความส าคญัของสังคมศึกษากบัการพฒันา  หลกัและวิธีการด าเนินงานพฒันาชุมชน 
ผูน้ าทอ้งถ่ินกบัการพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนในประเทศไทย โครงการพฒันาชุมชน ผลของการพฒันา
ชุมชน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกบัการพฒันาชุมชน การพฒันา
ชุมชนในบางประเทศท่ีน่าสนใจ 
 

  1234212 แนวโน้มและปัญหาสังคม 3(3-0-6) 
  Trend  and  Social Problems  
           ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม หลกัการทฤษฎีและวิธีวเิคราะห์จึงแนวโนม้ของปัญหา
สังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมทัว่ไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของ
ปัญหาสังคมท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน และสังคม วธีิด าเนินการแกไ้ขปัญหาสังคมทั้งปัจจุบนัและอนาคต 
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   1232213 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 3(3-0-6) 
  Social and Cultural Change  
           ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม วิวฒันาการของสังคมมนุษย ์
แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปล่ียนแปลง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง วิวฒันาการของ การ
เปล่ียนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง และแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย 
 

  1232805 ประชากรศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction  to  Population   Science  
           ศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบของประชากร  การเปล่ียนแปลงของประชากรซ่ึงมีผลกระทบจากการเกิด 
การตาย และการยา้ยถ่ิน การกระจายตวัของประชากร ก าลงัแรงงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากร และปัจจยั
ทางสังคมและเศรษฐกิจปัญหาและนโยบายประชากร การใชข้อ้มูลทางประชากรเพื่อการวางแผนพฒันาบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 

  1232214 การศึกษากบัสังคมวิทยา 3(3-0-6) 
  Education  and  Sociology   
            ศึกษาวเิคราะห์ความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา ระบบและกระบวนการทางการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนัการศึกษากับสถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ รวมทั้งลักษณะประชากร บทบาทของ
สถาบันการศึกษาในการเปล่ียนแปลงของสังคม และผลกระทบจากความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
องคก์ารทางสังคมอ่ืนๆ 
 

 1233806 การพฒันาแบบยัง่ยนืและพอเพยีง 2(2-0-4) 
  Sufficiency  and  Sustainable Development  
          ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  ความหมาย  หลกัการของการพฒันาแบบยัง่ยืน และพอเพียงศึกษาการมีส่วน
ร่วมขององคก์รต่าง ๆ ท่ีมีต่อชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและวธีิการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง
ในชุมชนตามวิถีไทย เน้นศึกษาโครงการพระราชด าริ   แนวคิดทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอุดมการณ์
แผน่ดินธรรมแผน่ดินทอง และอ่ืน ๆ 
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   1234215 สังคมวทิยาการบริหาร 3(3-0-6) 
  Sociology  of  Administnation  
            ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมศึกษา   การบริหารแนวคิดเก่ียวกบัการ
จดัระเบียบองค์การบริหารองค์การ การจดัระเบียบสังคมในองค์การ บทบาทของการบริหารองค์การต่อการ
พฒันาสังคม วฒันธรรมการบริหารของชนกลุ่มต่าง ๆ สถาบนัการบริหาร กบัสถาบนัสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาประเทศ 
 

  1233216 สังคมศึกษากบัการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) 
  Social  Studies  and  Tourism   
          ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมศึกษากบัการท่องเท่ียว สถาบนัสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  การจดัระเบียบสังคม  เพื่อให้การท่องเท่ียวเกิด  ประโยชน์ ต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม  ท่ีเหมาะสมกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว  คุณภาพของกลุ่มชนใน
การพฒันาการท่องเท่ียว ลกัษณะทางสังคมวิทยาของการท่องเท่ียวในสังคมไทย การท่องเท่ียวกบัการพฒันา
วฒันธรรม การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ นโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในสังคมไทย 
 

  1234217 สังคมศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
  Social  Studie of Economic Development  
            ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจ วิเคราะห์เก่ียวกบั
ววิฒันาการความกา้วหนา้ พฒันาการและการเปล่ียนแปลงสู่สภาวะความทนัสมยั ลกัษณะของการพฒันาสังคม
ท่ีปรากฏในแนวความคิดหรือทฤษฎีทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ลัทธิแมอรแคนไดล์ (Mercantilism) 
แนวความคิดของอาดัม สมิธ (Adam Smith) ทฤษฎีเศรษฐกิจคาร์ลมาร์กซ์ (Karl Marx) ทฤษฎีของเมยน์าร์ด 
เคนส์ (John Maymard Keynes)  แนวความคิดหรือทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  
เช่น ทฤษฎีเก่ียวกับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของ Derlheim ทฤษฎีทุนนิยมของ Max Weber ทฤษฎี
วิวฒันาการของระบบสังคมของ Talcott Porson และ Edward  Shils และแนวคิดหลากหลายเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมสู่ภาวะความทนัสมยั (Modernization) ลักษณะทางสังคมวิทยาท่ีมีผลต่อทิศทางการ
พฒันาเศรษฐกิจ เช่น ระบบค่านิยม ทศันคติ ระบบครอบครัววงศาคณาญาติ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
ปกครอง การศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง การพฒันา
อุตสาหกรรมกบัการพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาสังคมกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
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   1233218 สังคมศึกษากบัการเมืองการปกครอง 3(3-0-6) 
  Social  Studies  Political  Science  
           ศึกษาวเิคราะห์ความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมศึกษากบัการเมืองการปกครอง การเมือง    
การปกครองในฐานะท่ีเป็นสถาบันสังคม วฒันธรรมทางการเมืองการปกครองของกลุ่มชนต่าง ๆ ระบบ
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองการปกครอง การจัดองค์การทางการเมืองการปกครองในแบบอรูปนัยและรูปนัย  
ลกัษณะทางสังคมวิทยาบางประการท่ีมีต่อระบบการเมืองการปกครอง คุณภาพประชาชนท่ีมีผลต่อการพฒันา   
สถาบนัการเมืองการปกครอง  เป้าหมายสูงสุดของสังคม  (Social Ultimate Goals)  ในการพฒันาการเมือง การ
ปกครองเพื่อพฒันาสังคมระดบัชาติ 
 

  1232219 สังคมศึกษากบัศาสนา 3(3-0-6) 
  Social  Studies  Sociology  of  Religion  
          ศึกษาวเิคราะห์ความหมาย ขอบข่ายและความส าคญัของสังคมศึกษากบัศาสนา ศาสนาในฐานะสถาบนั
สังคม การจดัองคก์ารทางศาสนา ความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัสังคม บทบาทของศาสนาต่อสถาบนัสังคม
อ่ืน ๆ บทบาทของศาสนาต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 

  1234807 เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน 3(2-2-5) 

  
Network and  Source  of  Learning in Community 
Development  

         ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญั องคป์ระกอบ ลกัษณะและกระบวนการในการสร้าง
เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

  1232808 การอนุรักษ์และการพฒันาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 3(2-2-5) 
  Environment Conservation in Community Development  
          ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ การปลูกฝังการสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 

  1232404 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human  Geography  
          ศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอยู่ของมนุษย ์ ได้แก่  การตั้งถ่ินฐาน   
การกระจายของประชากร  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครองและวฒันธรรมของมนุษยใ์น
ส่วนต่าง ๆ ของโลก 
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   1234405 ธรณสัีณฐานวิทยา 3(2-2-5) 
  Geomorphology  
          ศึกษาถึงการก าเนิดธรณีโครงสร้าง  รูปร่างของแผ่นดิน  กระบวนการก าเนิดและการพฒันาตลอดจน
การเปล่ียนแปลงของแผ่นดินท่ีประสบในปัจจุบนัการจ าแนกชีวิตของธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆ โดยเน้นธรณี
สัณฐานท่ีมีปรากฎอยูใ่นประเทศไทย  และการปฏิบติัภาคสนาม 
 

  1231406 ภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
  Economic  Geography  
          ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ และปัจจยัท่ีท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณ          
ต่าง ๆ  ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช ้และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดา้น
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม การคมนาคมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่
ประชาชนในดินแดนต่าง ๆ ของโลก 
 

  1232407 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0-6) 
  Cultural  Geography  
          ศึกษาวเิคราะห์องคป์ระกอบทางดา้นภูมิศาสตร์กบัลกัษณะทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของมนุษย ์ ท่ี
ส่งผลให้เกิดแบบรูปของการด ารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ได้แก่  การปรับตวัให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม  ระดบัความกา้วหนา้ทางวิทยาการ  การใชท่ี้ดินแบบต่าง ๆ ลกัษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
ทางสังคมและการปกครอง 
 

  1232408 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(3-0-6) 
  Regional  Geography  of  The  World  
          ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์เก่ียวกบัเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ลกัษณะภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ  ประชากร  ทรัพยากรธรรมชาติ  และเปรียบเทียบปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  
สังคมในแต่ละภูมิภาค 
 

  1234410 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6) 
  Settlement  Geography  
          ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถ่ินฐานของมนุษยใ์นส่วนต่าง ๆ ของโลก  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์
ท่ีมีผลต่อการตั้งถ่ินฐานของประชากรในชนบทและเมือง 
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   1232410 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
  Analytical  Geography  of  Thailand  
          ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ทั้งทางดา้นท่ีตั้งอาณาเขต  ลกัษณะทางดา้นกายภาพ  
ลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ  ประชากรวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร  อุตสาหกรรมการคา้  
การคมนาคมขนส่ง  และการศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัใหป้ฏิบติัการภาคสนาม  
เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 

  1232411 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Local  Geography  
          ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ินทางสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจประชากร ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
สถาบนัทางสังคม วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขทอ้งถ่ิน  ให้นกัศึกษาฝึกเก็บขอ้มูลในภาคสนาม แลว้น ามา
วเิคราะห์สภาพทอ้งถ่ิน 
 

  1234412 การส ารวจข้อมูลระยะไกลเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
  Introduction  to  Remote  Sensing  
           ศึกษาประวติัและหลกัการเบ้ืองตน้ของการส ารวจขอ้มูลระยะไกล  การส ารวจขอ้มูลธรรมชาติด้วย
ดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม การใชป้ระโยชน์จากภาพดาวเทียมในงานดา้นภูมิศาสตร์      ฝึกปฏิบติัการและ
ตรวจสอบขอ้มูลในภาคสนาม 
 

   1233413 ภูมิศาสตร์การท่องเทีย่วไทย 3(2-2-5) 
  Geography of Thai Tourism  
          ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยเก่ียวกับท่ีตั้ ง การเข้าถึงและเส้นทาง
คมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการด าเนินการของแหล่งท่องเท่ียว สภาพทางดา้นวฒันธรรมและประวติัของ
แหล่งท่องเท่ียว ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมส าหรับ   การท่องเท่ียว สถานบริการและ
หน่วยงานท่ีด าเนินงานการท่องเท่ียว การวางแผนส าหรับการจดัการท่องเท่ียวและฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
 

   1232414 ภูมิศาสตร์การเมือง 3(3-0-6) 
  Political Geography  

  ศึกษาแนวคิดของนักภูมิศาสตร์การเมืองปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ี มีผลต่อความมั่นคงของรัฐ   การ
รวมกลุ่มทางการเมืองระหว่างประเทศ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของรัฐและปัญหาอนัสืบเน่ืองมาจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งในอดีตและในปัจจุบนั 
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    1232415 ภูมิศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 
  Agricultural  Geography  
           ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของการเกษตรกรรมปัจจยัทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ท่ีดินและ
ปัญหาการใช้ท่ีดินด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ การประมง และการท าป่าไม ้                
การแบ่งภูมิภาคทางดา้นการเกษตรของไทย ลกัษณะการเกษตรกรรมหลกัของแต่ละภูมิภาค แนวทางการพฒันา
เกษตรกรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย 
 

   1233416 ภูมิศาสตร์ชายฝ่ังทะเล 3(3-0-6) 
  Coastal  Geography  
           ศึกษาธรรมชาติของลกัษณะชายฝ่ังทะเลท่ีเก่ียวกบัการก าเนิด  และการเปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล  
กระแสน ้ า  ระดบัน ้ าข้ึน – ลง  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัชายฝ่ังทะเล  โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ชายฝ่ังทะเลไทยเพื่อการประกอบกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจและการลดภาวะส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมากจากการ
ใชป้ระโยชน์จากชายฝ่ังทะเล 
 

   1233417 ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพฒันา 3(2-2-5) 
  Geography  of  Planning  and  Development  
           ศึกษาการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์  การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและพฒันา
ส าหรับงานเฉพาะดา้น  ไดแ้ก่  การวางผงัชุมชน  การก าหนดเขตการปกครอง  การสร้างเข่ือน  การสร้างอ่างเก็บ
น ้า  การสร้างเขตอุตสาหกรรม  การจดัท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม  การคมนาคมขนส่งและการปฏิบติัภาคสนาม 
 

   1232418 ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่วไทย 2(2-0-4) 
  Resources  in  Thai  Tourism  
           ศึกษาความหมาย  และประเภทของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว  คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว  การกระจาย
ของแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
วรรณคดี  วเิคราะห์ปัญหาและการจดัการทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 
 

  1233419 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Geographic  Information  System  
          ศึกษาแหล่งและระเบียบวิธีการรวบรวมขอ้มูลสถิติด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร ดว้ยวธีิการต่างๆหรือใชค้อมพิวเตอร์ เทคนิคการประยกุตไ์ปใช ้การจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆในพื้นท่ีอยา่งมีระบบ 
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   1232420 ส่ิงแวดล้อมในชนบทและเมือง 3(3-0-6) 
  Rural  and  Urban  Environment  
          ศึกษาความหมายและขอบเขตของส่ิงแวดลอ้มในชนบทและเมืองลกัษณะและประเภทของส่ิงแวดลอ้ม
ในชนบทและเมือง  วเิคราะห์การใชพ้ื้นท่ีในชนบท  ปัญหาและการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชนบทและเมือง 
 

   1232421 มลภาวะส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Pollution  

  ศึกษาวเิคราะห์เชิงภูมิศาสตร์เก่ียวกบัมลสภาวะส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดแ้ก่ มลภาวะของน ้ า มลภาวะ 
ของอากาศ มลภาวะของดิน มลภาวะของสังคมและมลภาวะทางทศันียภาพ เน้นศึกษาเก่ียวกบัการเกิด สภาพ
ปัญหาเม่ือเกิด และวธีิการแกไ้ขกรณีมลภาวะส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 
 

   1233422 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย  3(3-0-6) 

  
Natural Resources and Environmental Management  of  
Thailand  

          ศึกษาความหมายประเภทลกัษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ
ไทย การจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม-วฒันธรรมตามแผนพฒันา
ประเทศ   แนวนโยบายแห่งรัฐ   กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  การมีส่วนร่วม การ
สร้างเครือข่ายองค์กรการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบยัง่ยืน     การส่งเสริม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนขอ้ตกลงและพนัธกรณีการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศและการ
ปฏิบติัภาคสนาม 
 

   1231504 หลกัการทางรัฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Principles  Political  Seience  
           ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กบัสาขาวิชาอ่ืน  
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชน  และระหว่างอ านาจกบักฎหมาย  กระบวนการทางการเมือง  รัฐบาล  
รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั  ตลอดจนความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศโดยสังเขป 
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    1231505 หลกัการและทฤษฎกีารเมือง  3(3-0-6) 
  Political  Principles  and  Theory  
           ศึกษาวิเคราะห์หลักการและการสร้างทฤษฎีเก่ียวกับรัฐศาสตร์    พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีท่ี                 
ส าคญั ๆ ในทางรัฐศาสตร์ในสมยัปัจจุบนั  เช่น ทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีโครงสร้าง  หน้าท่ี  ทฤษฎีเกม  ทฤษฎี
บทบาท  ทฤษฎีการส่ือสารความหมาย  และทฤษฎีการพฒันาทางการเมืองรวมทั้งวเิคราะห์แนวคิดทางการเมือง
ของนกัการเมืองต่าง ๆ 
 

   1233220 ปัญหาการเมืองไทย 3(3-0-6) 
  Problems  of  Thai  Politic  and Government  
           ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิหลงัหลกัส าคญัของการเมืองกาปรกครองไทยในสมยัราชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน  
เนน้การวเิคราะห์สาเหตุส าคญัของปัญหาการเมืองไทย  นบัตั้งแต่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475  
ผลกระทบต่อปัญหาการเมืองการปกครองไทยปัจจุบนั  แนวโนม้และการแกไ้ขปัญหาเพื่อการพฒันาการเมืองใน
ระบบประชาธิปไตย 
 

   1231603 ลทัธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
  Political and Economic Doctrine  

  ศึกษาวิเคราะห์ลทัธิการเมืองและลทัธิเศรษฐกิจตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18  จนถึงสมยัปัจจุบนัในทาง
อุดมการณ์  ทฤษฎีและการใชป้ฏิบติั  เน้นวิวฒันาการของลทัธิการเมืองและลทัธิเศรษฐกิจในคริสต์ศตวรรษท่ี 
20 ในแง่ความส าเร็จ  และหรือความล้มเหลว  กับการปรับตวัเขา้กบัสภาพ     การเปล่ียนแปลงของยุคสมยั  
ความสัมพนัธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับลัทธิเศรษฐกิจ  และผลของความสัมพนัธ์ต่อสังคมแห่งชาติกับต่อ
การเมืองระหวา่งประเทศ  
 

   1232506 พฒันาการทางการเมือง  3(3-0-6) 
  Political  Development   

  ศึกษาความหมายของการเปล่ียนแปลงในสังคมและการเมือง  จุดมุ่งหมายของการพฒันาทางการเมือง  
วถีิทางและวิธีการแห่งการพฒันาการเมือง  รูปแบบของการพฒันาการเมืองในอดีตและปัจจุบนั  วเิคราะห์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากกระบวนการพฒันาจริยธรรมแห่งการพฒันา  
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    1234809 การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
  Thai  Local  Organization  Management  

  ศึกษาความหมาย  หลกัการ  ประเภทขององค์การในทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ีเป็นของรัฐและอกชน  โครงสร้าง
ของสังคมกับการจดัองค์การในทอ้งถ่ิน  หลักการจดัองค์การในท้องถ่ิน  การประสานงาน  การจดัและการ
ด าเนินงานระหวา่งองคก์ารในชุมชนระดบัต่าง ๆ วิเคราะห์แนวโนม้การจดัองคก์ารทอ้งถ่ินและแนวทางในการ
แกไ้ขปรับปรุง  โดยเน้นองคก์ารทอ้งถ่ินไทย  และความสัมพนัธ์ขององคก์ารทอ้งถ่ินไทยกบัการเปล่ียนแปลง
สังคมไทยปัจจุบนั  รวมทั้งความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 1232507 กฎหมายเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Principles of Jurisprudence  
            ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย  ได้แก่  ความหมาย  ประเภท  ลกัษณะท่ีมา  ความส าคญั  การ
จดัท า  การใช้  การยกเลิก  การตีความ และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งลกัษณะของการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณา    ความแพ่งและอาญา  
เฉพาะในส่วนท่ีเป็นความรู้เบ้ืองตน้ 
 

   1233508 กฎหมายเกี่ยวกบัการสหกรณ์ของไทย  3(3-0-6) 
   Cooperative Laws    
         ศึกษาพระราชบญัญัติสหกรณ์ กฎกระทรวง กฤษฎีกา พระราชก าหนด กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สหกรณ์ 
 

   1232509 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 
  Family Laws  
          ศึกษาลกัษณะของกฎหมายครอบครัวเก่ียวกบัการสมรสความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบิดามารดากบับุตร และค่าอุปการะเล้ียงดู  ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 5  
 

   1232326 ประวตัิและลทัธิเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
  History  of  Economic  Doctrines  
            ศึกษาประวติัววิฒันาการของแนวความคิด  หรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในสมยัโบราณ  ถึงปัจจุบนั  ทฤษฎี
หรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  ความเช่ือส่ิงแวดล้อม  และเทคนิค  การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในสมยั
โบราณ  สมยักรีก  สมยัโรมนั  สมยักลาง  สมยัการปฏิวติัอุตสาหกรรม  จนถึงปัจจุบนั 
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    1232003 การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 3(3-0-6) 
  Economic and Social Development  
           ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทฤษฎีการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการพฒันาสังคม นโยบายและแผนงาน วิเคราะห์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
กระบวนการพฒันาชุมชนในประเทศไทยปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 

   1232604 หลกัและวธีิการสหกรณ์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Cooperative Principle and Practice  
           ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสหกรณ์   การประยุกตห์ลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กบัสหกรณ์  แนวความคิด
เก่ียวกบัก าไรในธุรกิจอ่ืนและสหกรณ์  การจ าแนกประเภท  หนา้ท่ีและกิจการสหกรณ์  การจดัโครงสร้าง  และ
การด าเนินงานสหกรณ์   การผสมผสานสหกรณ์  การจดัการสหกรณ์  การเงินสหกรณ์  ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของสหกรณ์รัฐกบัสหกรณ์ 
 

   1232605 การจัดการสหกรณ์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction  to  Cooperative Management  
           ศึกษาการประยุกต์หลักการจัดการในการด าเนินงานสหกรณ์  บทบาทและหน้าท่ีของผู ้จ ัดการ  
คณะกรรมการในการวางแผน  การอ านวยการการประสานงาน  การควบคุมการจดัการเงิน   การตรวจและการ
ประเมินผล  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัการคณะกรรมการและสมาชิก  (ศึกษานอกสถานท่ี)  และสามารถน ามา
ปรับใชใ้นโรงเรียน 
 

   1233606 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction  to  Agricultural Economics  

  ศึกษาขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเกษตร  วิเคราะห์ปัญหาดา้นการเกษตร   หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร สินเช่ือการตลาดและ
ราคาผลผลิตการเกษตร  การบริโภค  สหกรณ์การเกษตร  ธุรกิจการเกษตร   นโยบายของการเกษตรทางการคา้
ระหวา่งประเทศ และการผลิตและสามารถน ามาปรับใชใ้นโรงเรียน 
 

   1231607 เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
  Introduction  to  Basic  Economic  Analysis  

  ศึกษาการวิเคราะห์เบ้ืองต้นเก่ียวกับรายได้ประชาชาติ  การผลิตการบริโภค  การออมการลงทุน  
นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัระบบการธนาคาร  การขยายตวัของการเงิน  ทฤษฎีการคา้การเงินระหวา่งประเทศ
และลกัษณะของตลาด 
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    1232608 โครงสร้างทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 3(3-0-6) 
  Economics of Construction  

 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนัโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเกษตร โครงสร้างและนโยบายส่งเสริมการอุตสาหกรรมการพาณิชยกรรมการพฒันาเศรษฐกิจของไทย 
ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน  บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจกลุ่มผูกขาดทางธุรกิจ   บทบาท
ธนาคารพาณิชย ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ    ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจต่าง ๆ ในปัจจุบนัและอนาคต  
(ศึกษานอกสถานท่ี) 

 

   1234609 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Economics  

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการควบคุมสินคา้เขา้
และสินคา้ออก  การคา้ระหว่างประเทศกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  การแกไ้ขดุลการคา้และการช าระเงินระหวา่ง
ประเทศ  การลงทุนระหว่างประเทศ  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  และความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ 

 
    1162001         ภาษาองักฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 

English  for  Social  Studies Teachers 
3(2-2-5) 

ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานสังคมศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพส่ื์ออิเล็คทรอนิกส์ 

ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์   บทความทางสังคมศึกษา  คู่มือการใช้เคร่ืองมือ  การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้
พจนานุกรมเพื่อการอ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอดว้ย
วาจาและลายลกัษณ์อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
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  วชิาเอกดนตรีศึกษา   (บังคบั) 
1241101 ทฤษฎดีนตรีไทย1                                                                                      3(3-0-6) 

 Theory of Thai Music 1 
                           ศึกษาหลกัของทฤษฎีดนตรีไทย  ท่ีมาของดนตรีไทย  มาตราเสียง   เคร่ืองดนตรี  วธีิการบรรเลง
และหนา้ท่ีในการบรรเลง วงดนตรีความส าคญัของวงต่าง ๆ  บทเพลง ประเภทของเพลงขบัร้อง 
 
1241102 ทฤษฎดีนตรีไทย2                                                                                      3(3-0-6) 

Theory of Thai Music2         
                         ศึกษาองคป์ระกอบของดนตรีไทยเก่ียวกบั เสียง  มาตราเสียง  ระดบัเสียง  กลุ่มเสียงท่ีใชใ้นบท
เพลง    ส าเนียงภาษาต่าง  ๆ  จงัหวะ   อตัราจงัหวะหน้าทบัประเภทต่าง  ๆ  ท านอง  ท านองหลกั และการแปร
ท านอง ทางบรรเลงและทางร้อง การประสานเสียง  พื้นผิว  รูปแบบและโครงสร้างของบทเพลงประเภทเพลงเถา    
เพลงตบั    เพลงเร่ือง  เพลงโหมโรง    การแบ่งสัดส่วนบทเพลงออกเป็นท่อน   จบั  ตวั  องค ์  ไม ้  คุณภาพและ 
สีสันของเสียง บทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีไทย ศพัทส์ังคีตท่ีส าคญั 
 
1241104 ทฤษฏีดนตรีสากล 1             3(3-0-6) 

Music Theory 1           
                          ทรัย (Triad) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลบัของคอร์ด (Inversion) จุดพกัเพลง (Cadence)  การ
เคล่ือนท่ีของคอร์ดทรัย การใช้คอร์ดในรูปพื้นดน้ และการพลิกกลบั โน๊ตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะห์
ท านอง การประสานเสียง  4  แนว การฝึกโสตประสาทใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาเรียน 
 
 
1242101 ประวตัิดนตรีไทย                                                                                         3(3-0-6) 

History of Thai Music 
                          ศึกษาดนตรีไทยก่อนประวติัศาสตร์ ก่อนสุโขทยั สุโขทยั อยธุยา รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั 
โดยศึกษาพฒันาการการเปล่ียนแปลงของรูปแบบดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี วรรณกรรมเพลงและคีตกวี 
 
1242102 ทฤษฎดีนตรีสากล 2                                                                                    3(3-0-6) 

Music Theory 2             
                          คอร์ดทบ  7  (7th chord)  ทบ  9  (9th chord) ฯลฯ  การยา้ยบนัไดเสียงแบบ  Diatonic modulation  
การใช ้Secondary dominant  การใช ้Sequence  การฝึกโสตประสาทใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
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 1242103 ประวตัิดนตรีตะวนัตก                                                                             3(3-0-6) 
History  of  Western  Music    

                          ศึกษาเก่ียวกบัดนตรีโบราณ ดนตรีสมยักรีก สมยักลาง ดนตรีสมยัฟ้ืนฟูศิลปะวิทยา ดนตรีสมยั
บาโร้ค ดนตรีสมยัโรโคโค สมยัคลาสสิค สมนัโรแมนติก และสมยัใหม่ โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงรูปแบบวง
ดนตรี แนวคิดชาตินิยม ศึกษาผลงานและบุคคลส าคญั 
 
1242104 ปรัชญาดนตรีศึกษา                                                                                         3(3-0-6) 

Philosophy of Music Education 
                          ดนตรีเป็นปัจจยัท่ีจะปรุงแต่งชีวติใหส้วยสดงดงามจากภายในของมนุษย ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ดนตรีกบัชีวติ   ศาสนา  วฒันธรรม  สังคม  การเมือง  จิตวิทยา การศึกษา ธุรกิจ ศึกษาแนวคิดของนกัปรัชญาท่ี
เก่ียวกบัดนตรี  รวมทั้งเรียนรู้ถึงปรัชญาวธีิคิดในกระบานการเรียนการสอนวชิาดนตรี 
 
1243101 การวเิคราะห์เพลงไทย 1                                                                           3(3-0-6) 

Form and Analysis of Thai Music 1           
                          ศึกษาโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง ในเร่ืองเก่ียวกบั
จงัหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บนัไดเสียง การเคล่ือนท่ีของท านอง มือฆอ้ง การ
เรียบเรียงมือฆอ้งเป็นบทเพลง กลอนเพลง การข้ึนตน้และจบเพลง การแปรท านองเพลง ลกัษณะท านองเฉพาะท่ี
ปรากฏในบทเพลง  
 
1243102 รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรีตะวนัตก 1                                               3(3-0-6) 

Forms and Analysis 1              
                          ศึกษาและวิเคราะห์คีตลกัษณ์ตั้งแต่โมทีฟ วลี   จุดพกั  ประโยค  ของเพลงและบทบรรเลงของ
คีตลกัษณ์พื้นฐาน เช่น ทวบิท(Binary)  ตรีบท(Ternary)  รอนโด(Rondo) 
 
1243103 คอมพวิเตอร์ดนตรีขั้นพืน้ฐาน                                                                   3(2-2-5) 

Introduction to Music Computer           
                          ประวติัความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System)  การใชโ้ปรแกรมดนตรีแบบต่าง ๆ 
 
1241103 ทฤษฎดีนตรีสากลขั้นพืน้ฐาน                                                                    3(3-0-6) 

Music Fundamentals          
                         การบนัทึกโน๊ตสากล บนัไดเสียง กุญแจ ขั้นคู่ ศพัท์สังคีตทัว่ไป และการฝึกโสตประสาทให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
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 1241301 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 1                                                                                  2(0-4-2)       
Thai  Plucked 1 

                           ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด โดยต่อเพลงตบัตน้เพลงฉ่ิง 3 ชั้น เขมรไทรโยค 
ลาวดวงเดือน ลาวด าเนินทราย แขกต่อยหมอ้เถา ตบัวิวาห์พระสมุทร โหมโรงกระแตไต่ไม ้โหมโรงจอมสุรางค์
ออกสะบดัสะบิ้ง เขมรละออองคเ์ถา หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองดีดพื้นบา้นโดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความ
เหมาะสม 
 
1241302 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 2                                                                                  2(0-4-2) 

Thai Plucked 2 
                              ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีดโดยต่อเพลงโหมโรงไอยเรศ,โหมโรงเยี่ยมวิมาน 
โหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง แป๊ะ 3 ชั้ น อาหนูเถา นางครวญเถา สุดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุ่ม 
ครอบจกัรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากท่อเถา แขกขาวเถา หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองดีดพื้นบา้น    โดยผูส้อน
พิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1242301 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 3                                                                                   2(0-4-2) 

Thai Plucked 3 
                           ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด โดยต่อเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ เพลงฉ่ิงมุล่ง
ชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น  โหมโรงแขกมอญ  แขกมอญ 3 ชั้น  สารถีเถา  โหมโรงราโค  เต่ากินผกับุง้  แขกมอญ
บางขนุพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ ์ พระอาทิตยชิ์งดวง  ถอนสมอ  มหาฤกษ ์ มหาชยั  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองดีด
พื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1243301 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 4                                                                                  2(0-4-2) 

Thai Plucked 4         
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด โดยต่อเพลง โหมโรงมะลิเล้ือย พม่าเห่เถา มอญ
ออ้ยอ่ิงเถา โหมโรงสามมา้  (มา้ร า มา้สะบดักีบ มา้ยอ่ง) เขมรป่ีแกว้ 3 ชั้น มอญร าดาบเถา โหมโรงคล่ืนกระทบ
ฝ่ัง เขมรป่ีแกว้ทางสักวา ราตรีประดบัดาวเถา โหมโรงมหาราช   ใบค้ลัง่   เขมรเป่าใบไมเ้ถา  เง้ียวร าลึกเถา   หรือ
ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดีดพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
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 1241303 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 1                                                                                     2(0-4-2) 
Thai String 1 

                           ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสี   โดยต่อเพลงตบัตน้เพลงฉ่ิง    สามชั้น    ไดแ้ก่  ตน้เพลง
ฉ่ิง  จระเขห้างยาว  ตวงพระธาตุ  นกขมิ้น  เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวด าเนินทราย แขกต่อยหมอ้เถา ตบั
ววิาห์พระสมุทร  โหมโรงกระแตไต่ไม ้โหมโรงจอมสุรางคอ์อกสะบดัสะบิ้ง เขมรละออองคเ์ถา  หรือฝึกปฏิบติั
เคร่ืองสีพื้นบา้นโดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1241304 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 2                                                                                     2(0-4-2) 

Thai String 2 
                          ฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยต่อเพลง     โหมโรงไอยเรศ    โหมโรง
เยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจกัรวาลออกมา้ย่อง  แป๊ะ 3 ชั้น  อาหนูเถา  นางครวญเถา  สุดสงวนเถา  พดัชา  ลีลา
กระทุ่ม  ครอบจกัรวาล 2 ชั้น  การเวกเล็กเถา เขมรปากท่อเถา แขกขาวเถา  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองสีพื้นบา้นโดย
ผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1242302 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 3                                                                                     2(0-4-2) 

Thai String 3 
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยต่อเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์, เพลงฉ่ิงมุล่งชั้น
เดียว  สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น สารถีเถา โหมโรงราโค เต่ากินผกับุง้ แขกมอญบางขนุ
พรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ ์พระอาทิตยชิ์งดวง ถอนสมอ มหาฤกษ ์มหาชยั หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองสีพื้นบา้น โดย
ผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1243302 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 4                                                                                     2(0-4-2) 

Thai String 4      
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเล้ือย พม่าเห่เถา  มอญ
ออ้ยอ่ิงเถา  โหมโรงสามมา้  (มา้ร า มา้สะบดักีบ มา้ยอ่ง)  เขมรป่ีแกว้ 3 ชั้น  มอญร าดาบเถา  โหมโรงคล่ืนกระทบ
ฝ่ัง เขมรป่ีแกว้ทางสักวา  ราตรีประดบัดาวเถา  โหมโรงมหาราช  ใบค้ลัง่  เขมรเป่าใบไมเ้ถา   เง้ียวร าลึกเถา หรือ
ฝึกปฏิบติัเคร่ืองสีพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม           
 
1241305 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 1                                                                                     2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion 1           
                           ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยต่อเพลงสาธุการ ตบัตน้เพลงฉ่ิง   หรือฝึกปฏิบติั
เคร่ืองตีพื้นบา้นโดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม      
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 1241306 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 2                                                                                     2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion  2      

                            ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยต่อเพลง โหมโรงเชา้ โล ้พระเจา้ลอยถาด กราว
ร า  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1242303 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 3                                                                                     2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion 3 
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยต่อเพลง    โหมโรงเยน็   วาลงสรง เพลงเร่ือง
สร้อยสน หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1243303 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 4                                                                                     2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion 4   
                                ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยต่อเพลง    เพลงเถาอย่างน้อย   5   เพลง   
เพลงตบัเร่ืองอย่างน้อย  2  ตบั  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบ้าน  โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความ
เหมาะสม 
 
1241307 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 1                                                                                  2(0-4-2) 

Thai Wind 1       
                           ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า โดยต่อเพลงสาธุ  การตบัตน้เพลงฉ่ิงหรือฝึก
ปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น  โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความ  เหมาะสม 
 
1241308 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 2                                                                                  2(0-4-2) 

Thai Wind 2 
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า โดยต่อเพลงโหมโรงเช้า   โล้ พระเจา้ลอยถาด    
กราวร า    หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น  โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1242304 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 3                                                                                  2(0-4-2) 

Thai Wind 3     
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า โดยต่อเพลง โหมโรงเย็น วาลงสรง เพลงเร่ือง
สร้อยสน  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
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 1243304 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 4                                                                                  2(0-4-2) 
Thai Wind 4       

                           ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า โดยต่อเพลง เพลงเถาอย่างน้อย 5 เพลง เพลงตบั
เร่ืองอยา่งนอ้ย 2 ตบั หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 
1241309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1                                                                             2(0-4-2) 

Thai Singing 1 
                           เพลงชาติ  สรรเสริญพระบารมี  พม่าเขว  2  ชั้น   ลาวต่อนก  2  ชั้น   บูเซ็นซ็อค 2 ชั้น  ลาวเส่ียง
เทียนชั้นเดียว  โสมส่องแสงชั้นเดียว  ตอ้ยตล่ิง 2 ชั้น  พม่ากลองยาว 2 ชั้น  เขมรพายเรือ 2 ชั้น  เขมรกล่อมลูก 2 
ชั้น  เขมรก าปอ 2 ชั้น  มอญท่าอิฐ 2 ชั้น  แขกกล่อมเจา้ 2 ชั้น  มอญดูดาว 2 ชั้น  นาคราชชั้นเดียว   ลาวพุงด า 2 
ชั้น    แขกบรเทศ 2 ชั้น  ลาวดวงเดือน   ตบัววิาห์พระสมุทร   แขกต่อยหมอ้เถา  แขกขาวเถา 
 
1241310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2                                                                             2(0-4-2) 

Thai Singing 2 
                         ตบัตน้เพลงฉ่ิง 3 ชั้น   แป๊ะ 3 ชั้น   ลาวด าเนินทราย  2 ชั้น  ลมพดัชายเขา  2 ชั้น  นางนาค  2 ชั้น  
สามเส้า  2 ชั้น  จีนขิมเล็ก 2 ชั้น  อาหนูเถา   เง้ียวร าลึกเถา  การเวกเล็กเถา   พดัชา  ลีลากระทุ่ม  ดอกไมไ้ทร 2 ชั้น  
นางครวญเถา  สุดสงวนเถา 
 
1242305 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3                                                                             2(0-4-2) 

Thai Singing 3 
                          ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย โดยต่อเพลง ถอนสมอเถา สารถีเถา เขมรพวงเถา แขกมอญบางขุน
พรหมเถา พระอาทิตยชิ์งดวง แขกมอญ 3 ชั้น  สุรินทราหู 3 ชั้น  พม่าเห่เถา  แขกลพบุรี 3 ชั้น  ตบัลาวเจริญศรี 
 
1243305 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4                                                                             2(0-4-2)             

Thai Singing 4 
                          ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย โดยต่อเพลงเขมรโพธิสัตวเ์ถา เขมรป่ีแกว้ 3 ชั้น  ใบค้ลัง่ 3 ชั้น  แขก
ไทรเถา  แสนค านึงเถา ออกเด่ียว  บุหลนั เถา  ตบันางซิลเดอร์ริลลา 
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 1241311 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้1                                                                                 2(0-4-2)    
Woodwind Performance 1 

                               การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี  การหยิบจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  
การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า  
(เทคนิค)  การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกบนัไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง 
 
 
1241312 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 2                                                                                  2(0-4-2) 

Woodwind Performance 2 
                           การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพ
ของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา
ของนกัดนตรี  การแสดง การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 1 
 
1242311 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 3                                                                                     2(0-4-2) 

Woodwind Performance 3 
                          การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง   (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า)  คุณภาพของเสียง ศิลปะของ
การเป่า   (เทคนิค)  การถ่ายทอดอารมณ์   ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี   
การแสดง     การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 2      
 
1243310 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 4                                                                                 2(0-4-2) 

Woodwind Performance 4     
                          การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการ
เป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์    ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การ
แสดง การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 3 
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 1241313 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 1                                                                         2(0-4-2) 
Brass Performance 1     

                          การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  
การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง 
 
1241314 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 2                                                                          2(0-4-2)                      

Brass Performance 2 
                          การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปน้ี การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความเพี้ ยนเสียงสูง – ต ่า) 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 
 
1242312 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 3                                                                         2(0-4-2) 

Brass Performance 3 
                          การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของ
การเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การ
แสดง การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 2 
 
1243311 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 4                                                                         2(0-4-2) 

Brass Performance 4                
                          การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของ
การเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การ
แสดง การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 3 
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 1241315 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1                                                                           2(0-4-2) 
String Performance 1     

                          การเรียนการสอนปฏิบัติ เคร่ืองสายสากล มุ่ งพัฒนาการปฏิบัติ เค ร่ืองดนตรีให้ เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยิบจบั
เคร่ืองมือ    การดูแลรักษา  การข้ึนสาย การตั้งเสียง  ส าเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง – ต ่า) การใชค้นัชกัและการ
วางน้ิว  การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี 
การแสดง     
 
1241316 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล2                                                                            2(0-4-2) 

String Performance 2           
                           การเรียนการสอนปฏิบัติ เค ร่ืองสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ เค ร่ืองดนตรีให้ เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง (ความเพี้ยนของ
เสียงสูง-ต ่า) การใช้คันชักและการวางน้ิว การตั้ งเสียงและการเกิดเสียง    ฝึกเล่นบันไดเสียง, บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง   การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 1 
 
1242313 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3                                                                          2 (0-4-2) 

String Performance 3      
                         การเรียนการสอนปฏิบัติ เค ร่ืองสายสากล มุ่ งพัฒนาการปฏิบัติ เค ร่ืองดนตรีให้ เต็ม ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกั
และการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  ฝึกเล่นบนัไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของ
นกัดนตรี การแสดง การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 2 
 
1243312 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4                                                                           2(0-4-2) 

String Performance 4       
                          การเรียนการสอนปฏิบัติเค ร่ืองสายสากล   มุ่งพัฒนาการปฏิบัติ เคร่ืองดนตรีให้ เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกั
และการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝึกเล่นบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกั
ดนตรี การแสดง การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี3 
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 1241317 ปฏิบัติกตีาร์ 1                                                                                               2(0-4-2)  
Guitar  1     

                           การเรียนปฏิบติักีตาร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยิบจบัเคร่ืองดนตรีและการดูแล
รักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึก
บนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง 
 
1241318 ปฏิบัติกตีาร์ 2                                                                                               2(0-4-2)  

Guitar  2 
                          การเรียนปฏิบติักีตาร์คลาสสิค    มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การ
เกลากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์     ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 1 
 
1242314 ปฏิบัติกตีาร์ 3                                                                                               2(0-4-2) 

Guitar 3          
                           การเรียนปฏิบติักีตาร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอด
อารมณ์ ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ี
สูงกวา่ระดบั  2 
 
1243313 ปฏิบัติกตีาร์ 4                                                                                               2(0-4-2) 

Guitar 4                    
                          การเรียนปฏิบติักีตาร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็มขีดความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกลากีตาร์ การถ่ายทอด
อารมณ์ ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ี
สูงกวา่ระดบั 3 
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 1241319 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1                                                                                          2(0-4-2) 
Keyboard Performance 1      
           

                          การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มขีดความสามารถ 
โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี  ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การไล่เสียง  ฝึกบนัไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี   ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค)   การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดง 
 
1241320 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2                                                                                          2(0-4-2) 

Keyboard Performance 2 
           

                          การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มขีดความสามารถ   
โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี การไล่เสียง ฝึกบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค) 
การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 1 
 
1242315 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3                                                                                          2(0-4-2) 

Keyboard Performance 3      
                         การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เตม็ขีดความสามารถ โดย
ค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี การไล่เสียง  ฝึกบนัไดเสียง   บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง    (เทคนิค)  
การถ่ายทอดอารมณ์  ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง    ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 2 
 
1243314 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4                                                                                          2(0-4-2) 

Keyboard Performance 4      
                          การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มขีดความสามารถ 
โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปน้ี การไล่เสียง  ฝึกบันไดเสียง   บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง    
(เทคนิค)  การถ่ายทอดอารมณ์  ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง    ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 3 
 
1241321 ปฏิบัติขับร้องสากล  1                                                                                   2(0-4-2) 

Voice Performance 1               
                          การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู ้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี   ท่าทาง การหายใจ การออกเสียงภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการ
ร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญา ดนตรี การแสดง 
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 1241322 ปฏิบัติขับร้องสากล 2                                                                                   2(0-4-2) 
Voice Performance 2 

                          การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู ้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการ
ร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่
ระดบัท่ี 1 
 
1242316 ปฏิบัติขับร้องสากล 3                                                                                   2(0-4-2) 

Voice Performance 3       
                          การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู ้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ท่าทาง การหายใจ การออกเสียงภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการ
ร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่
ระดบัท่ี 2 
 
1243312 ปฏิบัติขับร้องสากล 4                                                                                   2(0-4-2) 

Voice Performance 4        
                          การเรียนการสอนปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู ้เรียนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการ
ร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่
ระดบัท่ี 3    
 
1241323 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  1                                                                               2(0-4-2) 

Percussion Performance 1       
                          การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนแต่ละคนให้ เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปน้ี  ส่วนประกอบ การหยิบจบั ท่าทาง การดูแลรักษา บทฝึกและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง     
 
1241324 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 2                                                                                  2(0-4-2) 

Percussion Performance 2 
                          การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนแต่ละคนให้ เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี   บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค)  ปรัชญา
ของนกัดนตรี การแสดง การฝึก ใหฝึ้กปฏิบติัสูงกวา่ในระดบัท่ี 1 
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 1242317 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 3                                                                                  2(0-4-2) 
Percussion Performance 3   

                          การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ    มุ่งพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนแต่ละคนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   (เทคนิค)   ปรัชญา
ของนกัดนตรี   การแสดง  การฝึก ใหป้ฏิบติัสูงกวา่ในระดบั 2 
 
1243316 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 4                                                                                  2(0-4-2) 

Percussion Performance 4       
                          การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนแต่ละคนให้ เต็มขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง(เทคนิค) ปรัชญาของ
นกัดนตรี การแสดง การฝึกใหป้ฏิบติัสูงกวา่ในระดบั 3 
 
1244450 ปฏิบัติรวมวงมโหรี                                                                                       2(0-4-2) 

Thai  Mahori  Ensemble         
                          ฝึกปฏิบติัรวมวงมโหรีทั้งป่ีพาทยแ์ละเคร่ืองสาย  เลือกบทเพลง  การฝึกซอ้ม การปรับวงอยา่ง
ถูกตอ้งตามแบบแผนของการบรรเลงวงมโหรี 
 
1244311 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทติ                                                                                 2(2-0-4) 

Military   Band 
                          ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวงโยธวาทิต  การเดิน  การแปรขบวน  บทเพลงท่ีนิยมใชบ้รรเลง   
เรียนรู้การปรับเสียงสร้างความกลมกลืน  ศึกษารายละเอียดความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง 
 
1244223   การเสนอผลงานทางดนตรี                                                                        3(2-2-5) 

Music Presentation 
                              ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบต่าง ๆ  จดัแสดงแผนงานและการ
ประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน  โดยเลือกกิจกรรมต่อไปน้ี  1   กิจกรรม  เท่านั้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาน้ี 
                          1.  ดนตรีนิทศัน์   ใหน้กัศึกษาจดันิทรรศการทางดนตรี 
                          2.  การแสดงเด่ียวใหน้กัศึกษาสรุปผลงานทางดา้นปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีไดศึ้กษา 
ในหลกัสูตรโดยใหน้กัศึกษาเลือกบทเพลงท่ีตนเองถนดั  บรรเลงต่อสาธารณะชน 
                         3.  ปริญญานิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
                         4.  เสนอผลงานดา้นการประพนัธ์  โดยไม่จ  ากดัรูปแบบของเคร่ืองดนตรีและส่ือท่ี น าเสนอ 
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   วชิาเอกดนตรีศึกษา   (เลอืก) 
1242201 ท านองเพลงไทย                                                                                           3(3-0-6) 

Melodic Elements in Thai Music      
                           ศึกษาท านองเพลงไทยลกัษณะต่าง ๆ ลีลาการด าเนินท านองท่ีสร้างลกัษณะเด่นในบทเพลง 
ท านองกรอ ท านองเก็บ ท านองขยี้ ท  านองลูกลอ้ลูกขดั ความหลากหลายของเพลงท่ีมีหลายส านวน รูปแบบการ
สร้างท านอง เพลงทางเปล่ียน เปรียบเทียบท านองเพลงทางบรรเลงและทางร้อง 
 
1242202 หลกัการขับร้องเพลงไทย                                                                             3(3-0-6) 

Thai Vocal Music 
                          ศึกษาประวติัความเป็นมาของการขบัร้อง ความหมายของคีตศิลป์ หลกัคีตศิลป์ ประเภทของ
เพลงขบัร้องไทย ศพัท์สังคีตท่ีเก่ียวกบัการร้อง แหล่งก าเนิดเสียงระบบการหายใจ การควบคุมการหายใจ การ
เปล่งเสียงขบัร้อง การควบคุมคุณภาพของเสียง การเอ้ือน การออกเสียงให้ถูกอกัขรวิธี การแบ่งวรรคตอนตาม
ฉนัทลกัษณ์และคีตศิลป์ เทคนิคการขบัร้องเพลงไทย ลกัษณะการขบัร้องแบบต่าง ๆ  เช่น การร้องส่งเสภา การ
ขบัร้องประกอบการแสดง การใชโ้นต้ประกอบการขบัร้องเพลงไทย มารยาทในการขบัร้อง 
 
1243201 การวเิคราะห์เพลงไทย  2                                                                              3(3-0-6) 

Form and Analysis of Thai Music 2  
                          ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงไทย  เช่น  เพลงเร่ือง  เพลงตบั  เพลงเถา  เพลงเด่ียว  เพลง
หนา้พาทย ์ตามความเหมาะสม ต่อจากการวเิคราะห์เพลงไทย 1 ฝึกวเิคราะห์เปรียบเทียบทางบรรเลงและทางร้อง
ของเพลงเดียวกนัท่ีมีหลายทาง 
 
1243202 การบันทกึโน๊ตเพลงไทย                                                                               3(3-0-6) 

Thai Notations 
                          ศึกษาความส าคญัและประโยชน์การบนัทึกโน๊ตเพลงไทย ลกัษณะของโนต้ท่ีใชบ้นัทึกเพลงไทย 
ไดแ้ก่ โน๊ต  9  ตวั  โน๊ตน้ิว โน๊ตอกัษรไทย โน๊ตสากล โน๊ตเชอเว เป็นตน้ ฝึกโสตประสาท  ฝึกอ่านและบนัทึก
โน๊ตแต่ละประเภท 
 
1243205 ทฤษฎดีนตรีสากล 3                                                                                    3(3-0-6) 

Music Theory 3   
                          ศึกษาการใชค้อร์ดยมื(Borrow  Chord) โครมาติกคอร์ด (Chromatic  Chord)  คอร์ดท่ีแปลงเสียง 
(Alter  Chord)   การเปล่ียนกุญแจเสียงแบบโครมาติก(Chromatic  Modulation)   การฝึกโสดประสาทให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
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 1243206 สวนศาสตร์ทางดนตรี                                                                                  3(3-0-6) 
Music Acoustics   

                          ศึกษาการเกิดเสียงของเคร่ืองดนตรีในทางฟิสิกส์ และคุณสมบติัของเสียง ไดแ้ก่ ความถ่ี ลกัษณะ
คล่ืนเสียง ความกงัวาน ความเขม้  ระดบัเสียง  คุณภาพของเสียง  เสียงซอ้น  หน่วยวดัเสียงดา้นต่าง ๆ การค านวณ
เซนต ์ ความกลมกล่อมของเสียง  บนัไดเสียงรูปแบบต่าง ๆ  สวนศาสตร์ของเคร่ืองดนตรี 
 
1244207 รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรีตะวนัตก 2                                                   3(3-0-6) 

Forms and Analysis 2              
                          ศึกษาและวิเคราะห์คีตลักษณ์ท่ีมีการพฒันาองค์ประกอบ เช่น โซนาตา (Sonata)  แวริเอชั่น 
(Variation)   อินเวนชัน่ (Invention)  และฟิวจ ์(Fugue) 
 
1244208 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจ๊ส และป็อปปูลาร์                     3(3-0-6) 

Jazz and Popular Arranging 
                              ศึกษาถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์    การใช้คอร์ดแทน   
ลกัษณะโน๊ตท่ีใชใ้นเพลงแจส๊ลีลาของแจส๊แต่ละประเภทเคร่ืองดนตรีรวมไปถึงการยา้ยเสียง (transposition), การ
ใชค้อร์ดชุด(chord pattern), การใช้แนวด าเนินคอร์ด(chord progression) รวมทั้งแนวทางด าเนินเบส  (Bass line)  
การประสานเสียง 2 แนว  3 แนว  และ4 แนว   
การเขียนสกอร์ (Score) 
 
1242203 ลกัษณะและประเภทเพลงไทย                                                                      3(3-0-6) 

Classification of Thai Music           
                          ศึกษาลกัษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย ์เพลง
เร่ือง เพลงเถา เพลงลูกล้อลูกขดั เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเคร่ือง เพลงภาษา เพลงพิธีการและเพลง
ประกอบการแส 
 
1242204 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี                                                                             3(3-0-6) 

Aesthetics of Music  
                              ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความหมายของความงาม และความส าคญัของดนตรีต่อชีวิต สังคม 
การเมือง และการศึกษาจากนกัปรัชญาสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงและโดยออ้ม รวมทั้งวรรณกรรมทาง
ดนตรีท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 
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 1243502 จิตวทิยาดนตรี                                                                                              3(3-0-6) 
Psychology of Music  

                          ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยา  กบัพื้นฐานความถนัดทางดนตรี ประสาทการ
รับรู้ดนตรี ความแตกต่างของบุคคลกบัจิตวทิยาการฟังดนตรี อารมณ์และการตีความหมายดนตรี 
 
1243401 การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยงานดนตรี                                                                3(2-2-5) 

Computer Aided Music      
                          การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี  Notation  Software,  Sequencing  Software  
และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี  การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผา่นระบบ MIDI 
 
1243402 การผลติผลงานทางดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์                                                 3(2-2-5) 

Productions  of  Computerized Music 
                         ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ในรูปของ  Visual Media  การจดัพิมพ์โน๊ตเพลง  การสร้าง
ฐานข้อมูลโน๊ตดนตรี    ขบวนการผลิตผลงาน  เพื่อเผยแพร่ในรูปของ  Audio  visual Media  การบันทึกใน
สตูดิโอ 
 
1243403 การใช้คอมพวิเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม                                                       3(2-2-5)   

Computer for Marching and Display 
                          การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรีสนาม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัแผนภาพ
ท่ีสร้างข้ึน โดยสั่งงานผา่นระบบ MIDI การน าแผนภาพท่ีสร้างข้ึนไปปฏิบติัใชง้านจริงกบัวงดนตรี 
 
1243203 ดนตรีสนาม                                                     3(2-2-5) 

Marching and Display 
                         ศึกษาระเบียบแถว ท่าทางการถือเคร่ืองมือ การจดัขนาดของวงให้เหมาะสมกบัจ านวนนกัดนตรี   
การจดัต าแหน่งจุดยืนของเคร่ืองดนตรี   เพื่อให้เกิดความสมดุลของเสียง    การสร้างแผนภาพ รูปแบบ (Code 
Design) ส าหรับแปรขบวนแถว (Display) การฝึกซ้อมดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) และการแปร
ขบวน ศึกษาการใชไ้มค้ทาในการควบคุมวง ฝึกการใชอุ้ปกรณ์ประกอบในการแสดงดนตรีสนาม เช่น ธง ริบบิ้น 
คทาสั้น เป็นตน้ 
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 1243204 หลกัการโยธวาทติ                                                                                         3(3-0-6)     
Principles of Band Music 

                          ศึกษาประวติัและหน้าท่ีของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอ่ืนท่ีมีลักษณะการจดัวงคล้ายคลึง
กัน   ศึกษาเทคนิคและหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงโยธวาทิต     การจัดรูปแบบของวงในลักษณะ
ต่าง   ๆ    บทเพลงท่ีใชป้ระกอบพิธีการ   และบทเพลงอ่ืน  ๆ ส าหรับดนตรีโยธวาทิต 
 
1244201 ดนตรีประกอบการแสดง                                                                               3(3-0-6) 

Music and Acting           
                          ศึกษาบทเพลงท่ีใช้ในการประกอบการแสดง  บทบาทหน้าท่ีและลกัษณะของเพลง  การบรรจุ
เพลงและการเลือกเพลงให้สอดคลอ้งกบัการแสดงตามกิริยาของตวัแสดง  อารมณ์เพลงต่าง ๆ เช่น รัก  โกรธ  
สนุก  เศร้า เป็นตน้ 
 
1244202 ดนตรีพืน้บ้านไทย                                                                                        3(3-0-6) 

Folk Music of Thailand  
                          ศึกษาดนตรีพื้นบา้นและเพลงพื้นบา้นของไทย เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา วงดนตรีและบท
เพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม บทบาทหนา้ท่ีและโอกาสท่ีใช ้คุณค่าและความส าคญัของ
ดนตรีพื้นบา้นท่ีมีต่อสังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบา้นในปัจจุบนั  แนวทางในการอนุรักษแ์ละการสืบทอด 
 
1244203 การประพนัธ์เพลงไทย                                                                               3(3-0-6)  

Thai Music Composition     
                          ฝึกการประพนัธ์ท านองเพลงอยา่งง่าย น าเพลงท่ีไดม้าปรุงแต่งใหส้มบูรณ์ข้ึน ศึกษาแนวทางการ
ประพนัธ์ท านองเพลงทางเปล่ียนน าเพลงท่ีไดป้ระพนัธ์ไวแ้ลว้สร้างท านองเพลงทางเปล่ียนให้แตกต่างไปจาก
เดิม ฝึกแนวทางการตดัทอน และยดืขยายบทเพลงเพื่อเป็นพื้นฐานในการประพนัธ์เพลงเถา     บนัทึกโนต้เพลงท่ี
ประพนัธ์และน าเพลงท่ีประพนัธ์มาบรรเลงตามความเหมาะสม 
 
1244204 ดนตรีพธีิกรรม                                                                                             3(3-0-6) 

Ritual Music    
                          ศึกษาดนตรีพิธีกรรมส าหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ  ลทัธิ   
ศาสนา   ทั้ งงานมงคลและงานอวมงคล   โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง บทร้อง    ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
สัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัพิธีกรรม     
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 1244205 การปรับวงดนตรีไทย                                                                                   3(3-0-6) 
Thai Music Conducting 

                           ศึกษาท านองเพลง   บทเพลง    จงัหวะ     อารมณ์ของเพลง     เจตนารมณ์ของนกัประพนัธ์เพลง
บทบาทหนา้ท่ีในการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นวงดนตรีแต่ละประเภท วธีิการปรับวง ฝึกการปรับวง โดย
ค านึงถึงหลกัวชิาการดนตรี 
 
1244206 ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีไทยกบัดนตรีสากล                                    3(3-0-6)          Thai 

Music Related to Western Music  
                           ศึกษาประวติัดนตรีตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาทในสังคมและวฒันธรรมไทยการน าดนตรีไทยไป
สัมพนัธ์กบัดนตรีตะวนัตก การน าดนตรีตะวนัตกเขา้มาสัมพนัธ์กบัดนตรีไทย ทั้งในดา้นเคร่ืองดนตรี วงบรรเลง 
บทเพลงและระบบเสียง 
 
1244209 หลกัการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์                                                                                    3(3-0-6)  

Research Methods in Music            
                                             ศึกษาหลกัการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ท่ีได้มาจากการศึกษาคน้ควา้  
การวิเคราะห์บทเพลง    การล าดบัเน้ือหาสาระ   การเขียนเชิงอรรถ   การอา้งอิง  การน าเสนอขอ้มูล  การใชโ้น๊ต
เพลง สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล  ท าการศึกษาคน้ควา้แลว้น าเสนอเป็นรายงานท่ีแสดงภูมิหลงั แนวคิด  
จุดมุ่งหมาย วธีิด าเนินการ สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ โดยเลือกหวัขอ้จากประเด็นต่อไปน้ี  
                                         1.  ศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี  
                                         2.  บทประพนัธ์เพลงหรืองานสร้างสรรคท่ี์เก่ียวกบัดนตรีทั้งดนตรีตะวนัตก ดนตรีไทย
หรือดนตรีพื้นบา้น ฯลฯ 
 
1244210 เพลงไทยสากลเชิงประวตัิ                                                                           3 (3-0-6)    

History of Thai Popular Song  
                          ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเพลงไทยสากลอยา่งเป็นระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อ
คล่ีคลายความเป็นมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง (ซ่ึงประกอบดว้ยเพลงปลุกใจ เพลง
เพื่อชีวติ)เพลงสตริง เพลงร็อค เพลงแร็พเป็นตน้ เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ดา้นสังคม วฒันธรรมของไทยในยคุ
ต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาของดนตรี 
 
1244211 การอ านวยเพลงเบือ้งต้น                                                                              2(1-2-6) 

Introduction to Conducting  
                          ศึกษาและฝึกการใชไ้มบ้าตอง (Baton) การฝึกซอ้มวง  การเตรียมสกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์ 
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 1244212 ดนตรีร่วมสมัย                                                                                             3(3-0-6) 
Contemporary Music 

                           ศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้าง    และเทคนิคท่ีใชใ้นบทเพลงร่วมสมยั ผลงาน
ของคีตกวสี าคญั 
 
1244213 การซ่อมเคร่ืองดนตรีเบือ้งต้น                                                                     3 (3-0-6)  

Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair 
                          การหยบิจบัเคร่ืองมือ    การท าความสะอาด    เรียนรู้การก าเนิดเสียงของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด  
การปฏิบติัเบ้ืองตน้เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การซ่อมเคร่ืองดนตรี 
 
1244214 การประพนัธ์เพลงสากล                                                                             3(3-0-6) 

Composition  
                          ศึกษาการประพนัธ์ดนตรีง่าย ๆ ขั้นตน้ ความคิดสร้างสรรคใ์นการประพนัธ์ 
 
1244215 ทฤษฎสีอดท านอง                                                                                           3(3-0-6) 

Counterpoint 
                           ศึกษาการเขียนเคาน์เตอร์พอยต ์ 2  แนว, 3 แนว ท่ีพบในศตวรรษท่ี 18    แบบโทนอล การเขียน 
harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue 
 
1244216 ดนตรีสมัยศตวรรษที ่21                                                                              3(3-0-6)  

Music in the 21th Century 
                               ศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์รูปแบบโครงสร้าง เทคนิคท่ีใชใ้นบทเพลง การบนัทึกโนต้
วรรณกรรมท่ีส าคญั โปรแกรมการแสดงตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 – 21 
 
1244217 การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก                                                                    3(3-0-6)  

Arranging for Children Songs           
                          ศึกษาค าร้องและท านองเพลงท่ีมีความเหมาะสมกบัเด็กในวยัระดบัต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบ
พื้นฐานในการสร้างการเรียบเรียงในลกัษณะต่าง ๆ 
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 1244218 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทติ                                     3(3-0-6) 
Arranging for Military Band 

                          ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน ส าหรับวงโยธวาทิต และวงดนตรีอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะการจดัวงคลา้ยคลึงกนั เคร่ืองดนตรีตระกูลต่าง ๆ       ท่ีใชใ้นวงโยธวาทิต กาจดัระบบเคร่ืองดนตรี การ
ใชเ้คร่ืองดนตรีทดแทน การน าบทเพลงจากวงดนตรีประเภทอ่ืน ๆ มาเรียบเรียงส าหรับวงโยธวาฑิต วิธีการเขียน
สกอร์ (Score)  ทั้ง  short  score  และ  Full bound  การคดัลอกสกอร์ส าหรับเคร่ืองดนตรี (Transposition) 
 
1244401 ปฏิบัติการบันทกึเสียงดนตรี                                                                         3(2-2-5) 

Studio Recording            
                               การออกแบบห้องบนัทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปร่างโครงสร้างและวสัดุอุปกรณ์ใน
การบันทึกเสียง (Studio Equipment)  ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อก และดิจิตอล โมนิเตอร์ 
(Monitor) เคร่ืองตกแต่งเสียง (Signal Processor) เคร่ืองผสมเสียง (Mixer)  สายสัญญาณและหวัต่อสายสัญญาณ  
การติดตั้งและเช่ือมระบบ (Installation and wiring) ระเบียบปฏิบติั การปฏิบติังาน การบนัทึกเสียง  
การบ ารุงรักษา 
 
1244219 ทฤษฎดีนตรีแจ๊ส 3                                                                                       3(3-0-6) 

Jazz Theory  3  
                          ลกัษณะส าเนียงเพลงแจส๊ท่ีเป็นเมเจอร์ ไมเนอร์ และ Modes ต่าง ๆ ลกัษณะของการเขียนคอร์ด   
การใชค้อร์ดทดแทน   การเคล่ือนท่ีของคอร์ด   การใชเ้ปียโนประกอบการเรียน 
 
1244220 ประวตัิดนตรีแจ๊ส                                                                                        3(3-0-6) 

Jazz History   
                          ศึกษาความเป็นมาดนตรีแจส๊แต่ละยุคตั้งแต่ ค.ศ.1890 ถึงปัจจุบนั  ศึกษาเพลง และเพลงสปิริช่วล
(spiritual) ของภาคใตใ้นอเมริกาผ่านแร็กไทม์ บลูส์  และระยะแรกของด๊ิกซีแลนด์ นิวออร์ลีน สวิง บีบ๊อบ  คูล
แจส๊  จนถึงแจส๊หลายรูปแบบในปัจจุบนั 
 
1244221 ดนตรีปฏิภาณ                                                                                            3(2-2-5) 

Improvisation  
                          พฒันาความรู้  และเสริมสร้างทกัษะการบรรเลงปฏิภาณ ท่ีอาศยัแนวท านองกระสวนจงัหวะ  
ส าเนียงหลกัเสียงเดิม  การเคล่ือนตวัจากคอร์ดหน่ึงไปสู่คอร์ดหน่ึง  โดยค านึงถึงท านองท่ีสร้างข้ึนมาสอดคลอ้ง
กบัคอร์ดท่ีก าหนดไว ้
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 1244222 การประพนัธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์                                                 3(3-0-6)   
Jazz and Popular Music Composition  

                          ศึกษาการประพนัธ์ดนตรีในรูปแบบแจส๊และป็อปปูลาร์ พื้นฐานท่ีเก่ียวกบับนัไดเสียงต่าง ๆ 
คอร์ดท่ีเกิดจากบนัไดเสียง รวมทั้งคอร์ดแทนศึกษาแบบต่าง ๆ ของดนตรีแจส๊และ ป็อปปูลร์าในยคุต่าง ๆ การ
สร้างบทน า(introduction)  บทเช่ือม(interlude) และบทจบ(Ending) 
 
1242001 ภาษาองักฤษส าหรับครูดนตรี                                                                      3(2-2-5)   

Rnglish for Music  Teachers 
          ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานดนตรีจากส่ือส่ิงพิมพส่ื์ออิเล็คทรอนิกส์ 
ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์  บทความทางดนตรี  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ  การใชอุ้ปกรณ์ฝึกการใชพ้จนานุกรมเพื่อ
การอ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอดว้ยวาจาและลาย
ลกัษณ์อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
 
1242306 ปฏิบัติองักะลุง                                                                                              2(0-4-2)  

 Ang – kalung    
                           ฝึกปฏิบติัองักะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวงองักะลุง การดูแลรักษา
เคร่ืองดนตรี     
 
1242307 ปฏิบัติหน้าทบัดนตรีไทย                                                                             2(0-4-2) 

Natab Performance of Thai Music 
                          ฝึกปฏิบติัหนา้ทบัจากกลองแขกหรือโทน–ร ามะนา หรือเคร่ืองหนงัประเภทอ่ืนๆ   ต่อหนา้ทบั
ปรบไก่ หนา้ทบัสองไม ้หนา้ทบัแขก หนา้ทบัเขมร หนา้ทบัมอญ เป็นตน้ 
 
1242308 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1                                                                            1(0-2-1) 

Thai Ensemble 1 
                          ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซอ้ม การปรับวงอยา่งถูกตอ้งตามแบบแผน
ของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่าง  ๆ  
 
1242309 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพืน้บ้านไทย  1                                                             1(0-2-1) 

Thai Folk Music Ensemble 1 
                          ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีพื้นบา้นไทยภาคต่าง ๆ  การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อมการปรับวงอยา่ง
ถูกตอ้งตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีท่ีนิยมในสังคมและวฒันธรรมไทย 
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 1242310 ปฏิบัติดนตรีไทยอสิระ                                                                                 2(0-4-2) 
Independent Study in Thai Practical 

                          การปฏิบติัดนตรีไทยนอกเหนือจากท่ีหลกัสูตรก าหนดให้ ผูเ้รียนสามารถเลือกเคร่ืองดนตรี 
ประเภทของเพลง อาจารยผ์ูส้อน ไดโ้ดยเสรี 
 
1243306 ปฏิบัติเพลงมอญ                                                                                          2(0-4-2) 

Performance of Phleng-Mon 
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงมอญท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรม และ
เพลงมอญท่ีใชบ้รรเลงขบัร้องในวงป่ีพาทยม์อญ 
 
1243307 ปฏิบัติเพลงเร่ือง                                                                                           2(0-4-2) 

Performance of Thai Suite 
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงเร่ืองท าขวญั     เพลงเร่ืองฉ่ิงพระ
ฉนั และอ่ืน ๆ 
 
1243308 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1                                                                                        2(0-4-2) 

Solo Performance 1  
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดั ต่อเพลงเด่ียวไม่นอ้ยกวา่ 2 เพลง 
 
1243309 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2                                                                            1(0-2-1) 

Thai Ensemble 2           
                          ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง  การฝึกซอ้ม  การปรับวงอยา่งถูกตอ้ง ตามแบบ
แผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ 
 
1244302 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด                                                                  2(0-4-2) 

Imitative Performance and Syncopative 
                         ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัต่อเพลงประเภทลูกลอ้ลูกขดัเพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
 
1244303 ปฏิบัติเพลงพธีิกรรม                                                                                  2(0-4-2) 

Napat Performance 
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดั ต่อเพลงท่ีใชใ้นพิธีกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมจากท่ีเคยต่อมาแลว้ 
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 1244304 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2                                                                                        2(0-4-2) 
Solo Performance 2 

                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัต่อเพลงเด่ียวเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 2 เพลง 
 
1244305 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านไทย                                                                    2(0-4-2) 

Performance of Folk Music     
                          ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นไทยภาคต่าง ๆ ตามความถนัดหรือการขบัร้องต่อเพลงประเภท
ต่าง  ๆ ท่ีบรรเลงขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรมซ่ึงนิยมใน
วงการดนตรีพื้นบา้นไทย 
 
1244306 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม                                                          2(0-4-2) 

Thai Popular Song Singing 
                           ศึกษาวธีิการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนขบัร้อง การออกเสียง การหายใจ และฝึกขบัร้องเพลงไทย
สากลทุกประเภท เช่น เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง เป็นตน้ 
 
1244307 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวยั                                                 2(0-4-2) 

Thai Singing for Early Children 
                          ฝึกขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวัย และเพลงในหลักสูตรระดับ ประถมศึกษา การ
เคล่ือนไหวประกอบเพลง และฝึกเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงเช่น เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ  คียบ์อร์ด เป็นตน้ 
 
1244308 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                                 2(0-4-2)                                        

Thai Singing in Basic 
                          ฝึกขบัร้องเพลงไทยท่ีใชใ้นหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาและเพลงอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงใชใ้น
กิจกรรมต่าง ๆ 
 
1244309 ปฏิบัติขับร้องเพลงพืน้บ้าน                                                                          2(0-4-2) 

Thai Folk Singing  
                           ฝึกปฏิบติัวธีิการขบัร้องเพลงพื้นบา้นประจ าภาคต่าง  ๆ    อยา่งถูกตอ้งทั้งดา้นรูปแบบ  ฉนัท
ลกัษณ์  ท านอง   การเปล่งเสียง  ระดบัเสียง การเอ้ือน ลีลา ส าเนียงทอ้งถ่ิน อกัขระ จงัหวะ วรรคตอน ท่าทาง 
การสอดแทรกอารมณ์ในการขบัร้อง การร้องเขา้กบัดนตรีส าหรับเพลงพื้นบา้นบางประเภท 
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 1242308 ปฏิบัติรวมวงสากล 1                                                                                       1(0-2-1) 
Ensemble 1              

                           ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนัการบรรเลงให้น ้ าเสียง
ของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและ
อารมณ์เพลง 
 
1242268 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 1                                                                    2(0-4-2) 

Jazz or Popular Ensemble 1 
                          การเรียนการสอนปฏิบติัรวมวงสากลในรูปแบบแจ๊สหรือป๊อปปูลาร์ มุ่งพฒันาความสามารถใน
การบรรเลงรวมวง การปรับตนให้เขา้กบักลุ่มและการฝึกระเบียบวินัยของการบรรเลงร่วม วิธีปฏิบติัตอ้งพบ
อาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนการลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอาจารยผ์ูค้วบคุมเป็นผูต้ดัสินใจ
ในการฝึกซอ้ม ลกัษณะวงในระดบัน้ีใหเ้ป็นวงประเภท  Small Band 
 
1243317 ปฏิบัติรวมวงสากล 2                                                                                       1(0-2-1) 

Ensemble 2   
                         ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง  ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั  การบรรเลงให้น ้ าเสียง
ของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและ
อารมณ์เพลง ฝึกบทเพลงสูงกวา่ในระดบั 1 
 
1243318 ปฏิบัติรวมวงสากล 3                                                                                     1(0-2-1)                             

Ensemble 3  
                           ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง   ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกัน การบรรเลงให้
น ้ าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั   ศึกษารายละเอียดต่าง  ๆ  ของการบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของ
เสียงและอารมณ์เพลง    ปฏิบติัรวมวงใหญ่ใชผู้แ้สดงตั้งแต่  13 คนข้ึนไป 
 
1243319 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1                                                                       1(0-2-1) 

Chorus Vocal 1    
                          หาพิสัยความสูงต ่าของเสียงผูร้้อง    จดักลุ่มตามพิสัย    ฝึกการหายใจท่ีถูกตอ้ง    ฝึกการออก
เสียงจากต าแหน่งต่าง  ๆ  ฝึกการใชเ้สียงทุกระดบั ฝึกการออกเสียงสระต่าง ๆ  ฝึกการเทียบเสียงกบัเคร่ืองดนตรี
มาตรฐานยา้ยเสียงข้ึนลง   ใชบ้ทเพลงท่ีค่อนขา้งง่ายไม่เกิน 3  แนว 
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 1243320 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้แจ๊ส                                                                               2(0-4-2) 
Jazz Woodwind Performance        

                          การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม้ประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่งพฒันาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง 
 
1243321 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองแจ๊ส                                                                       2(0-4-2) 

Jazz Brass Performance     
                          การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจ๊ส  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนโดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี    ส าเนียง  คุณภาพของเสียง   ศิลปะของการเป่า  
การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง   บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง 
 
1243323 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากลแจ๊ส                                                                         2(0-4-2) 

Jass String Performance  
                          การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง 
 
1243323 ปฏิบัติกตีาร์แจ๊ส                                                                                        2(0-4-2) 

Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance               
                         การเรียนการสอนการปฏิบติักีตาร์แจ๊สรวมทั้งกีตาร์เบสแจ๊ส มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้
เต็มความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน   โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี   ส าเนียง  คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการ
ดีด การตีคอร์ด   การถ่ายทอดอารมณ์   ฝึกไล่บนัไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง 
 
1243324 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส                                                                                    2(0-4-2) 

Jazz Keyboard Performance  
                          การเรียนการสอนเคร่ืองคียบ์อร์ดประเภทดนตรีแจ๊ส มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง 
 
 
 



304 

 1243325 ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส                                                                             2(0-4-2) 
Jazz Voice Performance    

                         การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  คุณภาพของเสียงท่ีขบัร้อง  ศิลปะของการ
ร้องเพลงแจส๊ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง 
 
1243326 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจ๊ส                                                                               2(0-4-2) 

Jazz Percussion Performance   
                          การเรียนการสอนการปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให้เต็ม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝึก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง 
 
1243327 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูล่าร์ 2                                                                         2(0-4-2) 

Jazz or Popular Ensemble 2 
                          การเรียนการสอนปฏิบติัรวมวงสากลในรูปแบบแจ๊สหรือป็อปปูล่าร์ มุ่งพฒันาความสามารถใน
การบรรเลงรวมวง   การปรับตนให้เขา้กบักลุ่มและการฝึกระเบียบวินยัของการบรรเลงร่วม วิธีปฏิบติัตอ้งพบ
อาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนการลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอาจารยผ์ูค้วบคุมเป็นผูต้ดัสินใจ
ในการฝึกซอ้ม ลกัษณะวงในระดบัน้ีใหเ้ป็นวงประเภท Big Bandใชบ้ทเพลงท่ีซบัซอ้นกวา่ในระดบั1 
 
1244310 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2                                                                       1(0-2-1) 

Chorus Vocal 2 
                          ฝึกการออกเสียงท่ียากข้ึน ฝึกการยา้ยเสียง โด ไปในบนัไดเสียงต่าง ๆ  ใชบ้ทเพลงท่ียากกวา่ใน
ระดบัท่ี 1 และเพิ่มเป็นเพลง 4 แนว 
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 วชิาเอกคณติศาสตร์  (บังคบั) 
     รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
4091201    หลกัการคณติศาสตร์                                                                                3(3-0-6) 
 Principles  of  Mathematics 

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์   จ  านวนจริง  ตรรกศาสตร์  การพิสูจน์  เซต   
ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  (เนน้วธีิการพิสูจน์) 
 
4091401    แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1                                                          3(3-0-6) 
 Calculus  and Analytic Geometry 1 

เรขาคณิตวเิคราะห์วา่ดว้ยเส้นตรง  วงกลมและภาคตดักรวย ลิมิตของฟังกช์นั  ฟังกช์นั 
ต่อเน่ือง    อนุพนัธ์และหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต    ฟังกช์นัอดิศยั  การประยกุตอ์นุพนัธ์   และอินทิกรัล 
 
4091901 ภาษาองักฤษส าหรับครูคณติศาสตร์                                                             3(3-0-6) 
                    English  for  Mathematics Teachers 

ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษส าหรับงานวชิาการทางคณิตศาสตร์  ศพัทว์ชิาการทาง 
คณิตศาสตร์  ความคิดรวบยอด  หลกัการ และเทคนิคการอ่านงานวชิาการทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
 
4092201    ระบบจ านวน                                                                                            3(3-0-6) 
 Number  System 

การสร้างระบบจ านวน  จ านวนธรรมชาติ  จ  านวนเตม็  สมบติัต่างๆ ของจ านวนเตม็   
จ านวนตรรกยะ  จ  านวนจริง  จ  านวนเชิงซอ้น 
 
4092401    แคลคูลสั และเรขาคณติวเิคราะห์ 2                                                          3(3-0-6) 
 Calculus  and Analytic Geometry 2 
    รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4091401  แคลคูลสั  และเรขาคณิตวเิคราะห์ 1   

 พิกดัเชิงขั้ว  สมการอิงตวัแปรเสริม       อินทิกรัลจ ากดัเขต      เทคนิคการอินทิเกรต       
การประยุกต์อินทิกรัลจ ากัดเขต   อนุพนัธ์  และอินทิกรัลของฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  
หลกัเกณฑโ์ลปิตาล  ล าดบัและอนุกรม  อนุกรมก าลงั 
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 4092501 เรขาคณติเบือ้งต้น                                                                                    3(3-0-6) 
 Introduction  to  Geometry 

ระบบสัจพจน ์   เรขาคณิตของยคุลิค    พฒันาเรขาคณิตของยคุลิค   โดยใชแ้นวทางอ่ืน   
วเิคราะห์เน้ือหาเรขาคณิตของยคุลิค  โดยใชร้ะบบสัจพจน์   การคน้พบเรขาคณิตนอกแบบยคุลิค 
 
4092601 พชีคณติเชิงเส้น  1                                                                                    3(3-0-6) 
 Linear  Algebra  for  Applied  Statistics  1 

เวคเตอร์  เวคเตอร์สเปช  ฐาน  มิติ  การแปลงเชิงเส้น  เมตริกซ์และการด าเนินการบน 
เมตริกซ์  เมตริกซ์ชนิดพิเศษ การหาอินเวอร์ส  การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอร์สของเมตริกซ์  ความคลา้ยของแคโน
นิคลัฟอร์มสมมูลเชิงวธีิจดัหมู่ 
 
4093301 พชีคณตินามธรรม  1                                                                                3(3-0-6) 
 Abstract  Algebra  1 

กลุ่ม   กลุ่มยอ่ย  กลุ่มวฎัจกัร  กลุ่มวธีิเรียงสับเปล่ียน  สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน    
อตัสัณฐาน   กลุ่มยอ่ยปกติ   ทฤษฎีบทเคยเ์ลย ์  กลุ่มผลหาร  วง อินทิกรัลโดเมน   สนาม 
 
4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  3                                                           3(3-0-6) 
 Calculus  and  Analytic  Geometry  3 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 
เวคเตอร์และเรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิ 3  มิติ  วา่ดว้ยเส้นตรง  ระนาบโคง้และผวิ   

อนุพนัธ์ยอ่ย  อินทิกรัลสองชั้น  อินทิกรัลสามชั้นและการประยกุต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์ 
 
4094404    การวเิคราะห์เชิงคณติศาสตร์                                                                    3(3-0-6) 
 Mathematical  Analysis 
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์  2 

ระบบจ านวนจริงและระบบจ านวนเชิงซอ้น  ลิมิต  ความต่อเน่ือง   อนุพนัธ์และอินทิกรัล 
 
4112201  ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น                    3(3-0-6) 
  Introduction to Probability and Statistics 

 ความน่าจะเป็น  การแปรสุ่ม (Random variable) การแจกแจงความน่าจะเป็น  
(Probability distribution)  การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expectation)   การแจกแจงค่าท่ีไดจ้าก
ตวัอยา่ง (Sampling distribution)  หลกัการประมาณ (Estimation)  การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)
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 วชิาเอกคณติศาสตร์  (เลอืก) 
     รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-อ) 
4091101 คณติศาสตร์  1                                                                                       2(2-0-4) 
 Mathematics  1 

เซต  ระบบจ านวนจริง   ตรรกศาสตร์    สมการ   วธีิอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์  ทฤษฎีบท 
ทวนิามส าหรับนกัศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

4091102 คณติศาสตร์  2                                                                                        2(2-0-4) 
 Mathematics  2 

โครงสร้างของคณิตศาสตร์  ฟังกช์นัและกราฟ  วธีิอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์  จ  านวน 
เชิงซอ้น  เรขาคณิตวเิคราะห์วา่ดว้ยเส้นตรงและภาคตดักรวย 

 

4091103 คณติศาสตร์  3                                                                                        2(2-0-4) 
 Mathematics  3 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4091101  คณิตศาสตร์  1   
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนซ์  เรขาคณิตวเิคราะห์วา่ดว้ยเส้นตรงและภาคตดั 

กรวยส าหรับนกัศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

4091104 คณติศาสตร์  4                                                                                          2(2-0-4) 
 Mathematics  4 
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4091102  คณิตศาสตร์  2 

ลิมิต   และความต่อเน่ือง   อนุพนัธ์ของฟังกช์นั     การประยกุตข์องอนุพนัธ์  อินเดฟ 
ฟินนิทอินทิกรัลส าหรับนกัศึกษากลุ่มวทิยาศาสตร์  และครุศาสตร์  (สายวทิยาศาสตร์) 
 
4091202    พชีคณติระดับวทิยาลยั                                                                             3(3-0-6) 
 College  Algebra 

เศษส่วนยอ่ย  ฟังกช์นัเลขช้ีก าลงั  ฟังกช์นัลอการิทึม   ฟังกช์นัพหุนาม  ฟังกช์นัตรรกยะ   
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก  สมการพหุนาม  ล าดับและอนุกรม  ทฤษฎีบทพหุนาม   เมทริกซ์  
ตวัก าหนด  และการประยกุตใ์นการแกส้มการเชิงเส้น 

 
4091606    คณติศาสตร์ส าหรับคอมพวิเตอร์                                                             3(3-0-6) 
 Mathematics  for  Computer 

ศึกษาพื้นฐานเก่ียวกบัตรรกศาสตร์  เซต  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน 
ต่างๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์ มิแนนต ์ พีชคณิต   บูลีน 
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 4092202    การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์เบือ้งต้น                                               3(3-0-6) 
 Introduction  to  Mathematical  Modelling 

ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการแกปั้ญหาดา้นต่างๆ   
โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา  การก าหนดนยัทัว่ไป  การตรวจสอบนยัทัว่ไป  การสรุปเป็นตวัแบบ  การแปล
ความหมายของค าตอบ 

 
4092602 พชีคณติเชิงเส้น  2                                                                                    3(3-0-6) 
 Linear  Algebra  for  Applied  Statistics  2 

ทบทวนเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัเมตริกซ์  การเปล่ียนฟอร์มของเมตริกซ์ซ่ึงไม่ใช่เมตริกซ์ 
เอกฐานเป็นเมตริกซ์สามเหล่ียมและเมตริกซ์เฉียง  ทฤษฎีบทของค่าไอแกน  และเวคเตอร์ไอแกน  การใช้
เมตริกซ์  ศึกษาเก่ียวกบัเวคเตอร์สเปชนามธรรม  ฟังกช์นัของเมตริกซ์ 

 
4093101 ประวตัิคณติศาสตร์                                                                                  3(3-0-6) 
 History  of  Mathematics 

คณิตศาสตร์วา่ดว้ยระบบจ านวนของชาติต่าง ๆ ตั้งแต่สมยัก่อนศตวรรษท่ี 17  ปรัชญา 
คณิตศาสตร์และแนวคิดบางประการเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ปัจจุบนั  ให้ศึกษาถึงประวติัและผลงานเด่น ๆ ของนกั
คณิตศาสตร์ท่ีส าคญั ๆ ตลอดจนใหท้ราบความเป็นมาของการศึกษาวชิาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 
 
4093201 ทฤษฎีเซต                                                                                                  3(3-0-6) 
 Set  Theory 

การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศยัระบบสัจพจน์   สัจพจน์ของการเลือก  เซตอนัดบั    
จ านวนเชิงการนบั   จ  านวนเชิงอนัดบัท่ี 
 
4093302 การสร้างต้นแบบและการจ าลองสถานการณ์         3(3-0-6) 
  Modelling and Simulation 

 การสร้างและการวเิคราะห์ตน้แบบเชิงคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่อเน่ืองและไม่ 
ต่อเน่ือง การสร้างรูปแบบและตน้แบบของปัญหา การหาค าตอบของปัญหา การจ าลองสถานการณ์ การวเิคราะห์
ผลลพัธ์ 
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 4093303 คณติศาสตร์เต็มหน่วย                                                                              3(3-0-6) 
 Discrete  Mathematics 

การนบัและความสัมพนัธ์เวยีนบงัเกิด    ทฤษฎีกราฟ    การแทนกราฟดว้ยเมตริกซ์  
ตน้ไมแ้ละการแยกจ าพวกข่ายงาน      พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจดัหมู่      ออโตมาตา  ไวยกรณ์และภาษา  
ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซตและแลตทิช 
 
4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                                                                         3(3-0-6) 
 Ordinary  Differential  Equations 
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์  2 

ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพนัธ์  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงและการ 
ประยกุต ์ สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั  n  ทัว่ไป   ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์การแปลงลาปลาซ 
 
4093501 รากฐานเรขาคณติ                                                                                     3(3-0-6) 
 Foundation  of  Geometry 

เรขาคณิตนอกแบบยคุลิค  พฒันาเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา  พฒันาการเรขาคณิตเชิง 
วงรี  พฒันาการเรขาคณิตทรงกลม พฒันาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ในแง่ระบบสัจพจน์ 

 
4093604    ก าหนดการเชิงเส้น                                                                                    3(3-0-6) 
 Linear  Programming 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัก าหนดการเชิงเส้น       ปัญหาก าหนดการ 
เชิงเส้น  ผลเฉลยโดยกราฟ  ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์    ปัญหาคู่เสมอกนั    สภาพเส่ือมคลาย     ก าหนดการเชิง
จ านวนเตม็ การประยกุตข์องก าหนดการเชิงเส้นกบัปัญหาต่าง ๆ  (เนน้การแกปั้ญหาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
 
4093605    คณติศาสตร์ประกนัภัย                                                                             3(3-0-6) 
 Actuarial  Mathematic 

ทฤษฎีและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประกนัภยั       ทฤษฎีความน่าจะเป็นของการ 
ประกนัภยั    ความหมายและลกัษณะของการประกนัภยั      การประกนัและการประกนัภยัอ่ืนๆ   ความน่าจะเป็น
ของการมีชีวติและการตาย  การคิดดอกเบ้ีย  ตารางมรณะ  ค่ารายปี  การค านวณค่าประกนัแบบต่าง ๆ  เงินส ารอง
ประกนัชีวติ 
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 4093606 ทฤษฎเีกม             3(3-0-6) 
Game Theory 
 นิยาม   ยทุธวธีิ  สมดุล   เกมผลบวกเป็นศูนย ์รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยทุธวธีิท่ีดี 

ท่ีสุด เกมสมมาตร การใชโ้ปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎียทิูลิต้ี เกม n - คน  เกมในรูปแบบท่ีกวา้งข้ึน 
 
4093607 คณติศาสตร์ทางวทิยาศาสตร์กายภาพ          3(3-0-6) 
  Mathematics  of  Physical  Science 

ฟังกช์นั ลิมิตของฟังกช์นั  ฟังกช์นัต่อเน่ือง   อนุพนัธ์   การประยกุตข์องอนุพนัธ์    
ปริพนัธ์ จ  ากดัเขต และไม่จ  ากดัเขต การประยุกต์ของปริพนัธ์จ ากดัเขต การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพนัธ์
และการประยกุต ์
 
4093608 ทฤษฎดีอกเบีย้             3(3-0-6)         
  Theory of Interests 

ดอกเบ้ียคงตน้  ดอกเบ้ียทบตน้  ส่วนลดและดอกเบ้ีย  ค่ารายปี  ค่ารายงวด   
ส่วนประกอบค่ารายปี  ตารางเงินผ่อนและกองทุนสะสม  อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นจริง  อตัราส่วนลดท่ีเป็นจริง   
อตัราดอกเบ้ียจากการลงทุน   หุ้น   พนัธบตัร   หลกัทรัพย ์  การช าระหน้ีแบบต่าง ๆ  การใช้คณิตศาสตร์และ
สถิติในการวเิคราะห์ดา้นการเงิน 

 
4093702    คอมพวิเตอร์ช่วยสอนคณติศาสตร์                                                           3(2-2-5) 
 Computer  Assisted  Instruction  in  Mathematics    

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์  เพื่อใชศึ้กษาส่วนบุคคลและเพื่อ 
สอนในชั้น 

 
4093708 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณติศาสตร์                     3(2-2–5) 
  Programming Package for Mathematics 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ โดยยกตัวอย่างในการ
บรรยายและการฝึกปฏิบติั รวมไปถึงการสร้างโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปนั้น ๆ เพื่อ
หาผลเฉลยของปัญหา 
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 4093801 การวเิคราะห์เนือ้หาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา                              3(2-2–5) 
  Analysis  of  Secondary  School  Mathematics 
   วิเคราะห์เน้ือหาคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา เน้นแนวทางคณิตศาสตร์ และเข้าสู่
เน้ือหาคณิตศาสตร์พร้อมทั้งการใชส่ื้อประกอบ 
 
4093802 คณติศาสตร์เพือ่ความช านาญเฉพาะด้าน                                                 3(2-2–5)                                                        

Mathematics  for  Specific  Skills 
รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน 1093801  การวเิคราะห์เน้ือหาคณิตศาสตร์มธัยมศึกษา  

ศึกษา  คน้ควา้    ความรู้จากแหล่งต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อความช านาญเฉพาะดา้น  
น าเสนอและร่วมอภิปรายเพื่อใหเ้กิดความรู้แจง้  สามารถน าไปสอนหรือแนะน าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมี
ประสิทธิภาพ  
 

4093803 คณติศาสตร์กบัการแก้ปัญหา                                                                   3(2-2–5)                                                        
Mathematics  and  Problem-Solving 

ศึกษา  คน้ควา้  หลกัการ  และทฤษฏีต่างๆ  ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ  แกโ้จทยปั์ญหา 
ทางคณิตศาสตร์  ฝึกทกัษะการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของปัญหากบัเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งหลากหลาย  รับการ
ประเมินจากความรู้  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 
 
4093804 คณติศาสตร์เพือ่ความเป็นเลิศ                                                                 3(2-2–5)                                                        

Mathematics  for  Excellence 
ศึกษา  คน้ควา้  และฝึกทกัษะการใชก้ระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์กบัการแกโ้จทย ์

ปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้นของขอ้สอบต่างๆ  ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 
4093805 การสืบค้นทางคณติศาสตร์                                                                     3(2-2–5)                                                        

Inquiring  in  Mathematics 
ศึกษาสาระทางคณิตศาสตร์จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  น าเสนอความรู้ท่ีไดรั้บมา   

แลกเปล่ียน  วเิคราะห์  วิจารณ์  อภิปราย  รับการประเมินจากเพื่อนและผูส้อน   
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 4093806 คณติศาสตร์เพือ่การพฒันาคุณภาพชีวติ                                                3(2-2–5) 
Mathematics  Developing  Quality  of  Life 

 ศึกษาโดยวธีิการเลือกหวัขอ้ คณิตศาสตร์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูศึ้กษามากท่ีสุด   
ยกตวัอยา่งสถานการณ์ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  ร่วมอภิปรายและน าเสนอ  น าไปประยกุตใ์ชก้บัสภาพชีวติ
จริง  เช่น  ก าไร  ดอกเบ้ีย  การซ้ือ  การขาย  เงินสด  เงินผอ่น  การตดัสินใจเลือกทางท่ีเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม
ท่ีสุด  น าเสนอผลการศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 
4094201    ทฤษฎจี านวน                                                                                           3(3-0-6) 
 Theory  of  Numbers 

การหารลงตวั  จ  านวนเฉพาะ  สมภาค  ทฤษฎีบทส่วนตกคา้งก าลงัสอง  สมการได 
โอแฟนไทน์  ฟังกช์นัของออยเลอร์  สัญลกัษณ์ของเลอจองค ์ บทตั้งของเกาส์  สัญลกัษณ์ของยาโคบี 

 
4094202    ตรรกศาสตร์เชิงคณติศาสตร์                                                                    3(3-0-6) 
 Mathematical  Logic 

โครงสร้างคณิตศาสตร์    กฏแห่งการอา้งอิง     ความสมเหตุสมผล  การพิสูจน์ 
 
4094301   พชีคณตินามธรรม  2                                                                                3(3-0-6) 
 Abstract  Algebra  2 

   รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4093301  พีชคณิตนามธรรม  1    
ทฤษฎีบทของซิโลว ์ วง   อุดมคติ   โดเมนแบบยคุลิค    วงพหุนาม     สนาม  สนาม 

ภาคขยาย  ทฤษฎีบทของกาลวัส์ 
 
4094303    ทฤษฎสีมการ                                                                                            3(3-0-6) 
 Theory  of  Equations 

รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 
สมการพหุนาม   สมบติัของสัมประสิทธ์ิและรากของสมการ    สมการก าลงัสอง   

สมการก าลงัสาม  สมการก าลงัส่ี  การประมาณรากสมการ 
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 4094401    สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย                                                                             3(3-0-6) 
 Partial  Differential  Equations 
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4093401    แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

  4093402    สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 
สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสอง  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิง 

วงรี  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงไฮเพอร์โบลา    สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงพาราโบลา  อินทิกรัลของอนุพนัธ์ 
 
4094402              แคลคูลสัช้ันสูง                                                                                         3(3-0-6) 
 Advanced  Calculus 
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4093401  แคลคูลสั  และเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

ล าดบัและอนุกรมของฟังกช์นั   ฟังกช์นัพิเศษ ฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวั 
อินทิกรัลตามเส้น  อินทิกรัลตามผวิ   การทดสอบการลู่เขา้ของอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
 
4094403    การวเิคราะห์เวคเตอร์                                                                               3(3-0-6) 
 Vector  Analysis 

พีชคณิตของเวคเตอร์  อนุพนัธ์ของเวคเตอร์  อินทิกรัลของเวคเตอร์  พิกดัเชิงเส้นโคง้   
และการวเิคราะห์เทนเซอร์ 
 
4094405    การวเิคราะห์จ านวนจริงเบือ้งต้น                                                              3(3-0-6) 
 Introduction  to  Real  Analysis 

ระบบจ านวนจริง     ทอพอโลยบีนเส้นจ านวนจริง     ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริง    
ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์    รีมนัน์อินทิกรัล 
 
4094406    การวเิคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น                                                       3(3-0-6) 
 Introduction  to  Complex  Analysis 

ฟังกช์นัของตวัแปรเชิงซอ้น  ฟังกช์นัวเิคราะห์  ฟังกช์นัมูลฐาน  อนุพนัธ์  
อินทิกรัล  ล าดบัและอนุกรมของฟังกช์นัตกคา้ง  การส่งคงแบบ 
 
4094407    การวเิคราะห์เชิงตัวเลข                                                                             3(3-0-6)  
 Numerical  Analysis 

การวเิคราะห์ค่าผดิพลาด  ผลต่างจ ากดั    การประมาณค่าในช่วง    วธีิก าลงัสองนอ้ย 
ท่ีสุด  การหาอนุพนัธ์เชิงตวัเลข        การอินทิเกรตเชิงตวัเลขโดยสูตรนิวตนั - โคตสัและกรณีเฉพาะของสูตรน้ี      
ผลรวมอนุกรม   ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงพีชคณิต  และสมการเชิงอนุพนัธ์ 
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 4094408 การวเิคราะห์จ านวนจริง 1          3(3-0-6) 
  Real  Analysis  1 

จ านวนจริง  ส่วนตดัเดเดคินด ์ เซตปิด  เซตเปิด  ปริภูมิเมทริกซ์  เซตสมบูรณ์ เซตของ 
โบเรล    ฟังกช์นัต่อเน่ืองบนปริภูมิเมทริกซ์      ความติดต่อ     ความสมบูรณ์ ความปกคลุมแน่น 
 
4094409 การวเิคราะห์จ านวนจริง 2           3(3-0-6) 
  Real  Analysis  2 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4094408 การวเิคราะห์จ านวนจริง  1 

ทฤษฎีเมเซอร์พื้นฐาน  เลอเบส์กเมเซอร์  รีมนัน์อินทิกรััล  เลอเบก์อินทิกรัล   ทฤษฎี 
เมเซอร์ทัว่ไป  เมเซอร์และเอาเตอร์เมเซอร์ ปริภูมิต่าง ๆ  เช่น  ปริภูมิบานาค  ปริภูมิเชิงเส้น  ปริภูมิเมเซอร์  
 
4094410 การวเิคราะห์เชิงซ้อน 1            3(3-0-6) 
  Complex  Analysis  1 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4094410 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  3 

จ านวนเชิงซอ้น    การหาอนุพนัธ์    การอินทิเกรต  ทฤษฎีบทของโคชี  สูตรอินทิกรัล 
ของโคชี  อนุกรมของเทเลอร์   และอนุกรมของโลรองต ์  ส่วนตกคา้ง  การส่งคงแบบและการประยกุต ์
 
4094411 การวเิคราะห์เชิงซ้อน 2          3(3-0-6)  
  Complex  Analysis  2 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4094410 การวเิคราะห์เชิงซอ้น  1 

ฟังกช์นัวเิคราะห์  อนุกรมก าลงั  การแปลงเมอบิอุส  การอินทิเกรตเชิงซอ้น  ทฤษฎี 
โคชี  สูตรของโคชีอินทิกรัลและผลสืบเน่ือง  แคลคูลสั  ของส่วนตกคา้ง  ฟังกช์นัฮาร์มอนิก 
 
4094501    เรขาคณตินอกแบบยุคลคิ                                                                         3(3-0-6) 
 Non-Euclidean  Geometry 

เรขาคณิตนอกแบบยคุลิค  เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา  เรขาคณิตเชิงวงรี  เรขาคณิต 
ทรงกลม  ความคลอ้งจองของเรขาคณิตนอกแบบยคุลิค 
 
4094502    เรขาคณติเชิงภาพฉาย                                                                               3(3-0-6) 
 Projective  Geometry 

การเกิดจุดและเส้น       ภาวะคู่กนั       ภาวะเชิงภาพฉาย       อตัราส่วนไขว ้
ทฤษฎีบทของเดซาร์กส์และปัปปุส  เอกพนัธ์  พิกดัแบบจุด  พิกดัแบบเส้น  โฟกสัของภาคตดั 

กรวย  ส่ิงหุม้ผวิโคง้ก าลงัสอง  ภาพฉายของเส้น 
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 4094503 เรขาคณติเชิงอนุพนัธ์            3(3-0-6) 
 Differential  Geometry 

 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4093401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 และ      
              4093402 สมการอนุพนัธ์สามญั 

  ทฤษฎีของเส้นโคง้และผวิ  โดยวธีิการเชิงอนุพนัธ์ 
 
4094504    ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น                                                                                 3(3-0-6) 
 Introduction to Graph  Theory 

บทนิยามของกราฟ   ความไม่ขาดตอนของกราฟ  วถีิ  ตน้ไม ้  กราฟแบบออยเลอร์และ 
แฮมิลตนั   กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กนั  การระบายสีของกราฟ   ไดกราฟ  และการไหลของข่ายงาน 

 
4094505    ทอพอโลยเีบือ้งต้น                                                                                    3(3-0-6) 
 Introduction  to  Topology 

แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทอพอโลย ี  ทอพอโลยบีนเส้นจ านวนจริง  ปริภูมิอิงระยะทาง   
ปริภูมิเชิงทอพอโลย ี ความกระชบัและความเช่ือมโยง 
 
4094603 ทฤษฎรีหัส             3(3-0-6) 
  Coding Theory 

รหสั  ความคลาดเคล่ือนและอตัราเร็วของข่าวสาร ความเช่ือถือได ้พีชคณิตบนรหสั   
รหัสเชิงเส้น  การใช้เมทริกซ์ในรหัสเชิงเส้น  แมกซิมมัไลลิฮูดส าหรับรหัสเชิงเส้น  ขอบเขตของรหัส  รหัส
สมบูรณ์  รหสัชามมิง  รหสัขยาย  รหสัโกเลย ์ รหสัไซคลิก 

 
4094604 ทฤษฎอีอพทไิมเซชันและการประยุกต์          3(3-0-6) 
  Optimization Theory  and  Applications 

วธีิพื้นฐานในออพทิไมเซชนัของฟังกช์นัตวัแปรตวัเดียวและตวัแปรหลายตวั  ทฤษฎี  
และเทคนิคการแก้ปัญหาในโปรแกรมเชิงเส้น  และโปรแกรมไม่เชิงเส้น  ตวัอย่างออพทิไมเซชันและการ
ประยกุต ์
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 4094605 ทฤษฎกีารควบคุม            3(3-0-6) 
 Control Theory 

 ทฤษฎีท่ีใชใ้นการควบคุมระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบกลศาสตร์  ระบบเคมี  และระบบ 
ไฟฟ้า  การจ าลองเลียนแบบระบบเหล่าน้ี  เทคนิคการแกปั้ญหาและการเปล่ียนแปลงระบบ  การวเิคราะห์
เสถียรภาพ  ผลตอบสนองความถ่ี  
 
4094606 ทฤษฎสิีนค้าคงคลงั                         3(3-0-6) 
  Inventory  Theory 

แบบจ าลองสินคา้คงคลงั  การโปรแกรมเชิงเส้น  ตน้ทุนคอนเวกซ์  และคอนเคฟ     
อลักอลิทึม    การวางแผน    การวิเคราะห์แบบฮอริซ     แบบจ าลองสินค้า  คงคลังโดยใช้ความ น่าจะเป็น  
แบบจ าลองสถิติ  แบบจ าลองปริมาณการสั่ง  แบบจ าลองทบทวนต่อเน่ืองอยา่ง สโตแคสติค 
 
4094901    สัมมนาคณติศาสตร์                                                                                  3(3-0-6) 
 Seminar  in  Mathematics 

สัมมนาในเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจ   ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 
4111101 หลกัสถิติ            3(3-0-6) 
 Principles of Statistics  

 ความหมายของสถิติ       ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ       สถิติท่ีใชใ้น 
ชีวติประจ าวนั     ขั้นตอนในการใชส้ถิติเพื่อการตดัสินใจ   หลกัเบ้ืองตน้ของความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม   การ
แจกแจง    ความน่าจะเป็นแบบทวนิาม    แบบปัวร์ซอง  และแบบปกติ    โมเมนต ์   การแจกแจงค่าท่ีไดจ้าก
ตวัอยา่ง  หลกัการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน      การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร     การพยากรณ์ 
วชิาน้ีเนน้ถึงตวัอยา่งและแบบประยกุตข์องวธีิการให้เหมาะสมกบัแต่ละวชิาเอก 

4112101 สถิติวเิคราะห์ 1                    3(3-0-6) 
 Statistical  Analysis 1 

              ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การน าเสนอ 
ขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลตวัเลข (ค่ากลาง  การกระจายของขอ้มูล  ต าแหน่งของขอ้มูล  ความเบแ้ละความโด่ง)  
ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  ค่าคาดหมายและความแปรปรวน  การแจกแจงแบบทวินาม  แบบปัวส์ซอง  และ
แบบปกติ  ทฤษฎี ตวัอยา่งสุ่ม  การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์  และแบบเอฟ การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐาน    เก่ียวกบัค่าเฉล่ีย     สัดส่วน  และความแปรปรวนของประชากร  หน่ึงกลุ่มและสองกลุ่ม 
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 4112102 สถิติวเิคราะห์ 2                             3(3-0-6) 
  Statistical  Analysis 2  
 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน  4112101 สถิติวเิคราะห์ 1 

 การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี    การทดสอบความเป็นอิสระ การทดสอบความเท่ากนั 
ของความแปรปรวน  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  และ
สหสัมพนัธ์แบบธรรมดา  สถิตินอนพาราเมตริกเบ้ืองตน้  อนุกรมเวลาเบ้ืองตน้  และเลขดรรชนี    
 
4112202 สถิติเชิงคณติศาสตร์  1                                                                          3(3-0-6) 
  Mathematical  Statistics 1  

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั  2 
              ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  ค่าคาดหมายของ ตวั 

แปรสุ่ม    โมเมนตแ์ละฟังก์ชนัท่ีให้โมเมนต ์  การแจกแจงหน่ึงตวัแปรท่ีส าคญั    การแจกแจงร่วมและการแจก
แจงทางเดียว  การแจกแจงท่ีมีเง่ือนไขและตวัแปรสุ่มอิสระ   ความแปรปรวนร่วม   โมเมนตร่์วมและฟังก์ชนัท่ี
ไดโ้มเมนต์ร่วม  ค่าคาดหมายท่ีมีเง่ือนไข   การแจกแจงหลายตวัแปรท่ีส าคญั  ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่ม   ทฤษฎี
ตวัอยา่งสุ่ม  และการแจกแจงของตวัสถิติ  กฎของเลขจ านวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 

 
4112203  สถิติเชิงคณติศาสตร์  2                   3(3-0-6) 
  Mathematical  Statistics 2 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์  1 

 การอนุมานเชิงสถิติ    การประมาณค่าแบบจุด    ตวัประมาณค่าท่ีดี (ไม่เอนเอียง มี 
ประสิทธิภาพ  มีความแนบนยัและมีความเพียงพอ)  การหาตวัประมาณค่าโดยวิธีโมเมนต์  วิธีภาวะน่าจะเป็น
สูงสุดและวิธีของเบย ์    การประมาณค่าแบบช่วง  และวิธีหาช่วงความเช่ือมัน่  ทฤษฎีการทดสอบสมมุติฐาน
ของนียแ์มนและเพียร์สัน การทดสอบท่ีมีอ านาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกนั การทดสอบอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น
และการทดสอบไคสแควร์ 
 
4113105 สถิติเพือ่การวจัิย                                                 3(3-0-6) 
  Statistics  for  Research 

 ความหมายของสถิติ  หลกัเบ้ืองตน้ของความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจง   
ความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ  ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม  หลกัการ
ประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน  การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  การพยากรณ์   การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง 
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 4113301 การวเิคราะห์การถดถอย                                                3(3-0-6) 
  Regression  Analysis 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4112102  สถิติวเิคราะห์ 2 

 ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดาและแบบพหุคูณ และขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้ง   
การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  การประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธ์การถดถอย  
การพยากรณ์  การทดสอบความมีนยัส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย   การตรวจสอบความเหมาะสมของตวั
แบบเชิงเส้นและการแกปั้ญหาของตวัแบบ  การใชต้วัแปรหุ่นส าหรับตวัแปรเชิงคุณภาพในการวเิคราะห์การ
ถดถอย  การสร้างตวัแบบท่ีเหมาะสม  การคดัเลือกตวัแปรวธีิต่างๆ  การเปรียบเทียบตวัแบบและการถดถอยท่ี
ไม่ใช่เชิงเส้น 
 
4113302  สถิตินอนพาราเมตริก       3(3-0-6) 
  Nonparametric  Statistics 
  รายวชิาทีตอ้งเรียนก่อน : 4112102  สถิติวเิคราะห์ 2 

     การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี  การทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัพารามิเตอร์ต่างๆ    
โดยสถิติท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหน่ึงกลุ่ม  สองกลุ่มและหลายกลุ่ม  การทดสอบความสุ่ม และ
สหสัมพนัธ์แบบนอนพาราเมตริก 

 
4113303  การวเิคราะห์อนุกรมเวลา                    3(3-0-6) 
  Time  Series  Analysis 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4112102 สถิติวเิคราะห์ 2 

ตวัแบบอนุกรมเวลา การวเิคราะห์แนวโนม้การแยกส่วนประกอบ      เทคนิคการปรับใหเ้รียบ   
การวเิคราะห์ความผนัแปรตามฤดูกาล     การวิเคราะห์ความผนัแปรตามวฎัจกัร  ความผนัแปรท่ีไม่สม ่าเสมอ  
การถดถอยท่ีใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา  การพยากรณ์โดยใชอ้นุกรมเวลา  การตรวจสอบการพยากรณ์ 

4113304   เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง                                                                         3(3-0-6) 
  Sampling  Technique 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4112202  สถิติเชิงคณิศาสตร์ 1 

 ประโยชน์ทางงานส ารวจ  ขั้นตอนการส ารวจ  การสุ่มอยา่งง่าย  การสุ่มแบบแบ่งชั้น 
ภูมิ  การสุ่มแบบมีระบบ  การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  ตวัประมาณค่าอตัราส่วน  ตวัประมาณค่าถดถอย  การสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น  ความคลาดเคล่ือนของงานส ารวจ     การปฏิบติังานภาคสนาม  การเสนอ
รายงานการส ารวจ 
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 4113305  แผนแบบการทดลอง 1                                                                              3(3-0-6) 
  Experimental  Design 1 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4112102 สถิติวเิคราะห์ 2 

             หลกัการวางแผนการทดลอง     แผนแบบสุ่มสมบูรณ์  แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์   
แผนแบบจตุัรัสลาติน    แผนแบบแฟคทอเรียล  การเปรียบเทียบเชิงพหุ  การวเิคราะห์เม่ือมีค่าสูญหาย 
 
4113306    แผนแบบการทดลอง 2                     3(3-0-6) 
  Experimental  Design 2 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4113305  แผนแบบการทดลอง 1 

            คอนฟาวด้ิง  แผนแบบสปลิทพลอท  แผนแบบสุ่มแบ่งบล็อคไม่สมบูรณ์    แผนแบบ 
ยเูด็นสแควร์  แผนแบบแลททิช  แผนแบบสลบั  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

 
4113408  วธีิการท าส ามะโนครัวและการส ารวจเบือ้งต้น                    3(3-0-6) 
  Introduction to Population Studies 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  4112101 สถิติวเิคราะห์ 1 

ประวติัและการก าหนดแผนแบบการท าส ามะโนครัว  และการส ารวจประชากร การ 
ก าหนดท้องท่ี ๆ  จะท าส ามะโนครัวและส ารวจ  การอบรมพนักงาน การนับจดการแจงนับ  และ

ความสัมพนัธ์กบัการทะเบียน  การส ารวจทดลองความครบถว้นสมบูรณ์ และเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ทะเบียน  การส ารวจภายหลงัการแจงนบั การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียนทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เทคนิค  การสุ่มตวัอย่าง    การประเมินค่าขอ้มูลท่ีได้จากท าส ามะโนครัว  การส ารวจและการทะเบียน  การ
ปฏิบติังานสนามโดยการส ารวจโครงการใดโครงการหน่ึง และการเสนอรายงาน    
 
4113501  การวจัิยด าเนินงาน  1                   3(3-0-6) 
  Operation  Research  1 

ตวัแบบการวจิยัด าเนินงาน  ก าหนดการเชิงเส้น  ปัญหาคู่กนั (Duality)  การ 
วเิคราะห์ความไว  ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการจดังาน  การตดัสินใจและทฤษฎีเกม 

 
4113502 การวจัิยด าเนินงาน  2                           3(3-0-6) 
  Operation  Research  2 

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน  4113501  การวจัิยด าเนินงาน  1 
 การวเิคราะห์ข่ายงาน    CPM    และ      PERT      ตวัแบบสินคา้คงคลงั  ตวัแบบ 

แถวคอย  การจ าลองแบบปัญหา  และก าหนดการไดนามิค. 
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 4113504  การวจัิยการด าเนินงานเบือ้งต้น                                     3(3-0-6) 
  Introduction to Operational Research 

หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ทฤษฎี 
การตดัสินใจ     การเลียนแบบทางสถิติ    คิว   ทฤษฎีการแทนท่ี   การควบคุมคลงัพสัดุ   การวเิคราะห์ข่ายงาน  
และการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นเบ้ืองตน้ 
 
4114201    ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น  1                   3(3-0-6) 
  Theory  of  Probability  1 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลสั  2 

ปริภูมิความน่าจะเป็น    ตวัแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม    โมเมนตข์องตวัแปรสุ่มและ 
เวกเตอร์สุ่ม  ฟังกช์นัก่อก าเนิด (Generating  function) และฟังกช์นัลกัษณะเฉพาะ (Characteristic  function)  
การแปลงตวัแปรและผลประสาน  (Convolution)  การลู่เขา้ในเชิงความน่าจะเป็น  การลู่เขา้ในเชิงการแจกแจง  
กฎของเลขจ านวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 
 
4114202   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น   2                   3(3-0-6) 
  Theory  of  Probability  2 

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4114201  ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น  1 
             กระบวนการเชิงสุ่ม  กระบวนการปัวส์ซอง  กระบวนการปรับใหม่  (Renewal   

Process)  ทฤษฎีแถวคอย  การวิเคราะห์สเปคตรัล  กระบวนการแบบเกาส์  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  
กระบวนการไวเนอร์และเลว ี กระบวนการมาร์คอฟ การพยากรณ์เชิงสุ่มและกระบวนการแตกสาขา 

 
4114203  ทฤษฎกีารตัดสินใจ                   3(3-0-6) 
  Decision  Theory 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร์  2 

            ตวัแบบการตดัสินใจ  ฟังกช์นัการตดัสินใจ  ฟังกช์นัอรรถประโยชน์และฟังกช์นัค่า 
สูญเสีย  ค่าคาดหมายและฟังกช์นัการเส่ียง  ทฤษฎีมินิแมกซ์  ทฤษฎีการตดัสินใจแบบเบย ์ ทฤษฎีระนาบมิติเกิน 
การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตดัสินใจ  และการเรียงล าดบัและการเลือกในรูปการตดัสินใจ 
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 4114301  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                    3(3-0-6) 
  Statistical  Quality  Control 
  รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4112101  สถิติวเิคราะห์ 1 

            หลกัการของการควบคุมคุณภาพ  การสร้างคุณภาพ      แผนภูมิควบคุม ลกัษณะ   
แผนภูมิควบคุมตวัแปร  เทคนิคการควบคุมคุณภาพอ่ืนๆ    การสุ่มตวัอย่างเพื่อการยอมรับลักษณะ การสุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการยอมรับตวัแปร    วธีิสุ่มตวัอยา่งเพื่อการยอมรับอ่ืนๆ  และระบบควบคุมคุณภาพ  ISO 
 
4114308  วธีิวจัิยเบือ้งต้น                    3(3-0-6) 
  Principles of  Research 

          การวางแผนการวจิยัและวธีิการวจิยัเบ้ืองตน้     วธีิการทางวทิยาศาสตร์   วธีิเก็บรวบรวม 
ขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่ง การวเิคราะห์ขอ้มูล   การเขียนรายงานขอ้มูล   และผลการวจิยั 
 
4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ                     3(2–2-5) 

Principles of Programming and Algoritihm 
ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวธีิในการแกปั้ญหาเชิงโปรแกรม  การควบคุมการ 

ไหลของขั้นตอนวธีิ  การเขียนผงังาน  การเขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวธีิ   การควบคุมโปรแกรมแบบล าดบั  
แบบเลือก  แบบวนซ ้ า  การก าหนดตวัแปร  การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล  การทดสอบโปรแกรมและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด  ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง  
 
4121202  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 1         3(2-2-5) 
  Computer Programming Language 1  

ศึกษาหลกัการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัค าสั่ง I/O  
ชนิดของขอ้มูลแบบต่างๆ Operations, Looping โปรแกรมยอ่ยและฟังก์ชัน่ต่างๆ และการใชแ้ฟ้มขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหน่ึง  เช่น  Pascal, Cobol, C etc. ในการฝึกเขียนและพัฒนา
โปรแกรม  
 
4121401 ระบบปฏิบัติการ  1                      3(2-2-5) 
  Operating Systems  1 

ความหมาย และววิฒันาการของระบบปฏิบติัการ บทบาท หนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ  
การจ่ายงานหรือการจดัสรรหน่วยประมวลผล การบริหาร และการจดัการหน่วยความจ า การจดัคิวงานและการ
จดัสรรทรัพยากร การจดัการขอ้มูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม  
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 4122201  ฐานข้อมูลเบือ้งต้น          3(2-2-5) 
   Introduction to Data Base  

ความส าคญัของระบบของขอ้มูล ต่อการบริหาร และการตดัสินใจ โครงสร้างและ 
ความสัมพนัธ์ของระบบขอ้มูลในองคก์าร การศึกษาถึงผลกระทบของการใชร้ะบบขอ้มูลในการบริหารและการ
ตดัสินใจ การศึกษาตวัอยา่งงาน  
 
4122202  โครงสร้างข้อมูล           3(2-2-5) 
  Data Structure  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลสตริงก ์(String   
Processing) อะเรย ์เรคคอร์ด และ  พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and Pointers) ลิงค์ลิสก์ (Linked Lists) สแตก 
(Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ต้นไม้  (Tree) กราฟและการประยุกต์ใช้  (Graphs and Thier 
Applications) การเรียนและการคน้หาขอ้มูล (Sorting and Searching)  
 
4122502  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   1         3(2-2-5) 
  System Analysis and Design    1 

หลกัการเก่ียวกบัการวเิคราะห์ระบบ และการวางแผนแกปั้ญหา ขอบข่ายของการ 
วเิคราะห์ การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็นไปได ้การวเิคราะห์รายละเอียด ระบบท่ีใชใ้หม่กบัระบบเดิมการ
ออกแบบการน าขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก การออกแบบแฟ้มขอ้มูล    เอกสารระบบงาน   การทดสอบระบบท่ี
ออกแบบ    และการน าไปใช้รวมถึงการ  แกไ้ขและบ ารุงรักษา    การท าผงัระบบการส่ือสาร การประเมินและ
การตดัสินใจ การควบคุม และความปลอดภยั  
 
4123201  ระบบการจัดการฐานข้อมูล          3(2-2-5) 
   Database Management System  

ความรู้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล การประยกุต ์Link Lists ความสัมพนัธ์ระหวา่ง   
Record ในฐานขอ้มูล การใช้ Key มากกว่า 1 Key ในการประมวลผล รูปแบบ Relation   ระบบ Hierachy และ
ระบบ Network การป้องกนัขอ้มูล ระบบการส ารองขอ้มูลและการเรียกคืน      การวเิคราะห์ออกแบบขอ้มูล การ
บริหารฐานขอ้มูล   
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 4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจัิย              3(2-2-5)  
  Programming Application for Statistics and Research  

การค านวณและการเขียน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัค่าร้อยละ  การวดัแนวโนม้ 
เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย   การทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย ค่าสัดส่วน และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวดัความสัมพนัธ์ การวดัความเช่ือมัน่ และเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม   การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไดสแควร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวจิยั  
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 วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  (บังคบั) 

 4003704 ภาษาองักฤษส าหรับครูวทิยาศาสตร์   3 (3-0-6) 
  English for Science  Teachers  
          ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานวทิยาศาสตร์จากส่ือส่ิงพิมพส่ื์ออิเล็คทรอนิกส์ 
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์   บทความทางวิทยาศาสตร์   คู่มือการใช้เคร่ืองมือ  การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้
พจนานุกรมเพื่อการอ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอดว้ย
วาจาและลายลกัษณ์อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
 

 4003901 วธีิวจัิยวทิยาศาสตร์     3 (2-2-5) 
  Research in Science  
          ศึกษาความรู้พื้นฐานการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวางแผนการคน้ควา้ขอ้มูล การเขียนโครงการวิจยั
และการท าโครงการวิจยัแกปั้ญหาในทอ้งถ่ิน อย่างน้อย 1 โครงการ  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ผลการทดลองหรือ
การคน้ควา้ รวมทั้งวธีิการเขียนรายงานอยา่งมีระเบียบ การเผยแพร่และการน าเสนอโครงการวจิยั 
 

 4011301 หลกัฟิสิกส์และปฏิบัติการฟิสิกส์ 4 (3-3-6) 
  General  Physics  
         ระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์  การ
เคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั โมเมนตมั  งาน   ก าลงั  พลงังาน  เคร่ืองกล
อย่างง่าย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืน ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า สมบติัของสสาร โครงสร้างอะตอม 
สารกมัมนัตรังสี กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั โดยมีปฏิบติัการทดลองตามความเหมาะสมกบัเน้ือหา 
 

 4012202 แม่เหลก็ไฟฟ้า 1 4 (3-3-6) 
   Electricity and Magnetism 1  
          ศึกษาเร่ืองไฟฟ้าสถิต พลงังานไฟฟ้าสถิต ไดอิเล็กตริก  สนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าคงท่ี การ
เหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า สารแม่เหล็ก พลงังานแม่เหล็ก สมการแมก็ซ์เวลล ์  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
 4012201 กลศาสตร์    4 (3-3-6) 
  Mechanics  
              วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  4211301  ฟิสิกส์ทัว่ไป 
              ศึกษา วิเคราะห์การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกส์   แรงศูนยก์ลาง   พลวตัของระบบอนุภาคแรงดึงดูด
ระหวา่งมวล  สนามโน้มถ่วง  กลศาสตร์ของไหล   การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งแกร่ง  พลวตัของไจโรสโคปและ 
กลาสตร์แบบลากรานจ ์
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  4012203 ฟิสิกส์ของคลืน่  4 (3-3-6) 
  Physics of  Wave  
                วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4211301  ฟิสิกส์ทัว่ไป 
  ศึกษา  วเิคราะห์ กฎเกณฑท์างฟิสิกส์ของคล่ืนเก่ียวกบัชนิด และการเคล่ือนท่ีของคล่ืนในตวักลางท่ีเป็น
ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ  สมการคล่ืนและผลเฉลยของสมการ พลงังานและโมเมนตมัของคล่ืน  การรวมกนั
ของคล่ืน  ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์  การแทรกสอดและการเล้ียวเบนของคล่ืน โพลาไรซ์ของคล่ืน  อนัตรกิริยา
ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากบัสสาร  ประโยชน์และการประยกุตค์ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 4021101   หลกัเคมีและปฏิบัติการเคมี 4 (3-3-6) 
  General Chemistry    
 ศึกษามวลสารสัมพนัธ์  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พนัธะเคมีเบ้ืองตน้สมบติัของสารในสถานะ
ต่าง ๆ อาทิ  แก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว  สารละลาย  คอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี  
สมดุลเคมี  สมดุลเชิงไอออน  เคมีไฟฟ้า  สารอินทรีย ์ สารพอลิเมอร์  สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้  เคมี
นิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้  และให้ปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปใน
การปฏิบตัการเคมี  การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร  และการใชส้ารเคมี  ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ
เคมี  เทคนิคการใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน  มวลสารสัมพนัธ์  ความร้อนของปฏิกิรยาเคมี  อตัราการเกิดปฏิกิริยา  
สมดุลเคมี  ค่า  pH  ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส  และความแกต่างของสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์ 
สมบติัและปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์ส าคญั  สมบติัของสารชีวโมเลกุล  สารประกอบโคออร์ดิเนชนั  เคมีสภาวะ
แวดลอ้ม 
 

 4022201      เคมีอนินทรีย์ 1  4 (3-3-6) 
  Inorganic Chemistry 1  
           ศึกษาเก่ียวกบัการเกิดสารประกอบไอออนิก สารประกอบโควาเลนต์และสมบติัของสารประกอบไอ
ออนิกและโควาเลนต ์ทั้งดา้นกายภาพและเคมี สมบติัและสารประกอบของธาตุ โลหะ อโลหะ เคมีของสารอนิ
นทรียใ์นตวัท าละลายท่ีเป็นน ้าและไม่ใช่น ้า และปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัของสารประกอบไอออนิก  การเตรียม
สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต ์  
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  4022301 เคมีอนิทรีย์ 1   4 (3-3-6) 
  Organic Chemistry 1    
           ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคมีอินทรีย ์ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พนัธะในสารประกอบ
อินทรีย  ์การเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย  ์สมบติัทาง
กายภาพ การเตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์
ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ  ปฏิบัติการเก่ียวกับการท าสารให้บริสุทธ์ิ  การแยกสารผสม  การวิเคราะห์ธาตุ
องค์ประกอบในสารอินทรีย์ ทดสอบหมู่ฟังก์ชัน  การเตรียมอนุพนัธ์สารอินทรีย์  ปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ของ
สารอินทรีย ์
 
 4022601 เคมีวเิคราะห์ 3 (2-3-6) 
  Analytical Chemistry  
 ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์  วิธีเบ้ืองตน้ในการท าคุณภาพวิเคราะห์
แบบก่ึงจุลภาค  การค านวณปริมาณสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ  การใช้อุปกรณ์เก่ียวกบัการวดั
ปริมาตร การค านวณหาปริมาณสารเคมีและการวเิคราะห์โดยปริมาตรในปฏิกิริยากรด-เบส  ปฏิกิริยาตกตะกอน  
ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอ้น จากการไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ ในน ้า 
 

 4031101 หลกัชีววทิยาและปฏิบัติการชีววทิยา 4 (3-3-6) 
  General  Biology  
 หลกัชีววทิยาพื้นฐาน  สมบติัของส่ิงมีชีวิต  สารชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวติ  เซลลแ์ละเน้ือเยือ่  การถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรม  การสืบพนัธ์และการเจริญเติบโต  การจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวติ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 
 

 4031301 สัตววทิยา 3 (2-3-6) 
  Zoology  
          ศึกษาชีววทิยาของสัตว ์เซลล ์เน้ือเยือ่ การจ าแนกประเภท การศึกษาดา้นสัณฐานวทิยา กายวภิาค           
สรีรวทิยา การสืบพนัธ์ุ การเจริญเติบโต นิเวศวทิยาของสัตว ์ววิฒันาการ การรวบรวมและเก็บตวัอยา่งสัตว ์
การศึกษาภาคสนาม 
 

 4031201 พฤกษศาสตร์ 3 (2-3-6) 
  Botany   
          ศึกษาชีววิทยาของพืช เซลล์ เน้ือเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยานิเวศวิทยาของพืช 
ววิฒันาการ การจ าแนกประเภท การรวบรวมเก็บตวัอยา่งพืช  การศึกษาภาคสนาม 
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  4032601 จุลชีววทิยา 4 (3-3-6) 
  Microbiology  
         ศึกษาคน้ควา้ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา  ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยคูาริโอต การจ าแนกประเภท
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ การควบคุมและการจ าแนกจุลินทรีย ์ความสัมพนัธ์ของ 
จุลินทรียต่์ออาหาร  น ้า  ดิน  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล  โรคติดต่อและภูมิตา้นทาน 
 
 4013701 ฟิสิกส์ของโลกและอวกาศ 3(2-2-6) 
  Physies  of  Earth  and  Space  

ทฤษฏีการก าเนิดของโลก ระบบพิกดับนโลก ทฤษฏีการก าเนิดเอกภพ อิทธิพลของดวงอาทิตยแ์ละ          
ดวงจนัทร์ต่อปรากฏการณ์บนโลก ธรรมชาติและสมบติัของแสงบางประการท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจลกัษณะ
บางประการของวตัถุทอ้งฟ้า  ดาวเทียม ยานอวกาศ การส่ือสารและระบบพลงังาน ระบบพิกดัทางดาราศาสตร์  
ทรงกลมทอ้งฟ้า   ระบบสุริยะ กลอ้งโทรทรรศน์และทศันูปกรณ์  ยานอวกาศกบัความกา้วหนา้ทางดาราศาสตร์
ในปัจจุบนั 
 
 4052101 วทิยาศาสตร์ของโลก 3 (2-2-5) 
  Earth  Science  
          ศึกษาความส าคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจ าวนั ธรณีประวติั ตั้ งแต่ยุคดึกด าบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน 
ธรณีวิทยา โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ การส ารวจทางธรณีวิทยา การศึกษาถึงแหล่งก าเนิดของดิน             
หิน แร่  ธรณีประยุกตแ์ละธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจกัรของเราและเอกภพ ทรงกลม ทอ้งฟ้า นภา ระบบ
สุริยะ และมิติท่ีแทจ้ริง โครงสร้างและวิวมันาการของดวงดาว รวมทั้งความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัดาวเคราะห์  ห้วง
ใน ห้วงนอก  ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์  ประวติัการก าเนิดทะเลและมหาสมุทร  ลักษณะทางกายภาพ 
ส่วนประกอบทางเคมี ความสัมพนัธ์ ทางดา้นชีววทิยาของมหาสมุทร ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจดา้น
ต่าง ๆ ทั้งของไทยและโลก 
  
 4061101 พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 2 (1-2-3) 
  Fundamental of  Environmental  Science  
          ศึกษาความหมายและขอบเขตของส่ิงแวดลอ้ม สมดุลธรรมชาติโลกทั้งระบบ (Earth as System) ปัญหา
มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มกบัการแกไ้ขปัญหา การป้องกนั การพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ โดยทัว่ไป 
และเน้นปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ โดยทัว่ไป และเน้นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในแต่ละภาคท่ีก าลงัประสบปัญหาใน
สภาวะปัจจุบนั การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การศึกษาความสัมพนัธ์ในระบบส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 



328 

  4061102 ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1 (0-2-1) 
  Environmental  Science Laboratory  
         ปฏิบติัการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม โลกทั้งระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัการเร่ืองดิน น ้า อากาศ ส่ิงปกคลุมดิน และส่ิงมีชีวติในระบบส่ิงแวดลอ้ม 
 
 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  1 3 (3-0-6) 
  Calculus  and  Analytic  Geometry  1  

เรขาคณิตวเิคราะห์ณะนาบวา่ดว้ย  เส้นตรง  วงกลม  ลิมิต  ความต่อเน่ือง  การหาอนุพนัธ์  ค่าเชิงอนุพนัธ์  
การประยกุต ์ การเขียนกราฟ  อินทิกรัล  อนุพนัธ์และอินทิกรัลของฟังกช์นัอดิสัย 

 

วชิาเอกวทิยาศาสตทัว่ไป  (เลอืก) 
หมู่วชิาความรู้เพิม่เติม 

 4003302  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
  Science  Learning  Management  
          ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การวิเคราะห์
หลกัสูตร  เทคนิคการจดัประสบการณ์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ เทคนิคการใชห้อ้งปฏิบติัการ   การใชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ทกัษะในการผลิตและการใชส่ื้อต่าง ๆ  ใน
การจดัการเรียนรู้  การวางแผนการจดัการเรียนรู้  การท าหน่วยและแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ 
 

 4003601 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์    3 (2-2-5) 
  Teaching Skills for Science Teachers  

 วิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ ทกัษะส าคญัและจ าเป็นส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
ความส าคญัของทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์  ฝึกทกัษะในการจดักิจกรรม โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างส่ือการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นการประเมินทกัษะและแนวทางพฒันา
ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 

 
 

 
 



329 

  4003903 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
  Science  Process  Skills  

ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร์  ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์  ไดแ้ก่  ระเบียบวธีิวทิยาศาสตร์  ศึกษาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์  13  ทกัษะ  การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  โดยวธีิการฝึกปฏิบติัยอ่ย  และฝึกทกัษะผสม 

 

 4003201 การผลติอุปกรณ์การสอนวทิยาศาสตร์  3 (2-2-5) 
  Construction of  Science Materials  

             ศึกษาและปฏิบติั  หลกัการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการสอน  การทดลอง  การสาธิตการผลิตอุปกรณ์
ทดแทน  การเลือกวสัดุและวสัดุทดแทน  การผลิตอุปกรณ์โสตทศันศึกษา  เช่น  การท าสไลด์เพื่อใช้กบักลอ้ง
จุลทรรศน์  การเก็บและรักษาตวัอยา่ง  ทางชีววทิยา  การผลิตอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 

 4062422 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 2 (1-2-3) 
  Botanical Garden in School 1  
           ศึกษา ความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพรรณพืชภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ  โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษแ์ละการพฒันาพืชพรรณ เรียนรู้พระราชปรารถ  พระราชด าริฯ 
ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนการสร้างและการจดัปัจจยัพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็น
ปัจจยัแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แนวทางด าเนินงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน การ
ประเมินผล ติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน 
 

 4062423 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2 2 (1-2-3) 
  Botanical Garden in School 2  
          ศึกษาการจดัท าแผนการด าเนินงาน การประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  สวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในดา้นต่าง ๆ  ได ้และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน การใชธ้รรมชาติรอบกายเป็น
ปัจจัยแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีการให้เห็นความงาม ความมีเสน่ห์ของธรรมชาติ ความต่ืนเต้นของชีวิตตน  
ท่ามกลางความหลายของธรรมชาติ ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน น าตนไปสู่   การด ารงชีวิตท่ีเบิกบาน จนเกิด
เป็นบูรณาการแห่งชีวติ 
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  4123608 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3 (2-2-5) 
  Application  for  Science and Mathematics  
         โปรแกรมเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น อนัดบัและอนุกรม การจดัหมู่ การจดัล าดบั  ความ
น่าจะเป็นทฤษฎีบททวนิาม ฟังกช์นั การแกส้มการ เวคเตอร์ ความเร็ว ความเร่งเรขาคณิตวเิคราะห์ และแคลคูลสั
เบ้ืองตน้ ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเน้ือหาวชิาดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 
          หมู่วชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัโลก 

 4013201    อุณหพลศาสตร์  3 (3-0-6) 
  Thermodynamics  
             ศึกษากฎขอ้ท่ีศูนยข์องอุณหพลศาสตร์  ก๊าซในอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซกฎขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพล
ศาสตร์  ความดนั  อุณหภูมิของก๊าซ  ระยะทางเฉล่ียความเร็วเฉล่ียของอนุภาค  การเคล่ือนท่ีแบบราวเนียน  
สมการแสดงสถานะของแวนเดอร์วาลล์  เอนไทรปีกบักฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์  กระบวนการแปรผนั
กลบัได ้ และแบบแปรผนักลบัไม่ได ้ วฎัจกัรของคาร์โน  ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตแ์ละการประยกุต ์
 

 4013203    ฟิสิกส์นิวเคลยีร์   4 (3-3-6) 
  Nuclear Physics    
 ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบันิวเคลียสของอะตอม   แรงยึดเกาะและเสถียรภาพของนิวเคลียส     ทฤษฎีการ
สลายตวัในรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี  สมดุล
ของการสลายตวั  สารกมัมนัตรังสีทั้งท่ีมีในธรรมชาติ  และการประดิษฐ์ข้ึน  ตารางนิวไคลด์และแผนผงัการ
สลายตวัของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลงังานนิวเคลียร์ เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู เคร่ืองวดัรังสี   ประโยชน์ 
โทษ และการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  สภาพการสลายตวัในกระบวนการ ชั้นพลงังานท่ีไดจ้ากการสลายตวัของ
นิวเคลียส   กระบวนการเกิดปฏิกิริยา และแรงนิวเคลียร์  (Nuclear Reaction and Nuclear Force)  ปฏิกิริยา
แยกสลาย (fission)   เคร่ืองเร่งอนุภาค  อันตรกิริยานิวคลีออน- นิวคลีออน  (Nucleon-nucleon Interaction) 
Nuclear Spin and Magnetism  แรงนิวเคลียร์แบบจ าลองนิวเคลียส  รังสีคอสมิก  และ  Sub-nuclear Particles 
ฟิสิกส์พลงังานสูงเบ้ืองตน้ (Introduction to High Energy Physics) 
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  4013501   อเิลค็ทรอนิกส์  1 3 (2-2-6) 
  General Electronics  1  
           ศึกษาทฤษฎีและการใช้งานเก่ียวกบัตวัน า ตวัตา้นทาน  ฉนวน สารก่ึงตวัน า โครงสร้างสัญลกัษณ์แบบ
และชนิดตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ ตวัเหน่ียวน า รีเลย ์คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า ไดโอด 
วงจรกรองกระแส   (Rectifier)   แบบต่าง ๆ Operating point  กราฟลักษณะสมบัติ   ค่าพารามิเตอร์  และค่า
ส าคญั ๆ ท่ีบอกไวใ้นคู่มือของไดโอด  และทรานซิสเตอร์  วงจรทรานซิสเตอร์แบบ  CB, CE  และ CC การ
ไบแอสทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ  Load Line  ไอซีออปแอมป์   การวดัและการทดสอบไอโอด  สารก่ึงตวัน า 
วงจรกรองกระแสแบบต่าง ๆ  โดยใช้ออสซิลโลสโคป  และมัลติมิเตอร์ การต่อวงจร การไบแอสวงจร
ทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์ วงจรก าเนิดความถ่ี และวงจรเคร่ืองขยายสัญญาณ  หลกัการ แผนแบบ และการ
ออกแบบวงจร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (Small Signal Amplifier) วงจรขยายก าลงัแบบต่าง ๆ วงจรชมิท 
ทริกเกอร์ วงจรมลัติไวเบรเตอร์  ชนิดต่างๆ  ความถ่ี การไบแอสเอฟ อี ที  โครงสร้างและคุณสมบติัยูเจทีและ          
พียทีู วงจรส่ือสารและการมอดูเลชัน่แบบต่าง ๆ  ใหมี้การสาธิตและปฏิบติัการตามความเหมาะสม 
 
 4012401   ฟิสิกส์แผนใหม่  4 (3-3-6) 
  Modern Physics  
          ศึกษา  วิเคราะห์ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ  การแผรั่งสีของวตัถุด า  คุณสมบติัคู่ของคล่ืนและอนุภาคหลกั
ความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก  ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัมของอะตอม  รังสีเอก็ซ์  เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตมั
เบ้ืองตน้  อะตอมโมเลกุลของของแขง็  นิวเคลียสของอะตอม  กมัมนัตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 
 

 4013202    กลศาสตร์ควอนตัม 1  3 (3-0-6) 
  Quantum Mechanics 1  
            ศึกษา  วเิคราะห์  มโนทัศน์เก่ียวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม  สมการคล่ืนของ 
schrodinger  ฟังก์ชั่น  Probability  density  Harmonics  และระดับพลังงาน  การประยุกตใช้สมการคล่ืนกับ
อะตอมของไฮโดรเจน  สเปกตรัมของไฮโดรเจน  Quantization  of  angular  momentum  Zemman  effect  spin  
orbit  interaction  อะตอมท่ีมีหลายอิเล็กตรอน  (Atom  with  many  electron) 
 
 
 
 
 
 
 



332 

  4014201 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง     3 (2-2-5) 
  Solid State Physics  
            ศึกษา  วเิคราะห์  กฎเกณฑ์และทฤษฎีเบ้ืองตน้ของฟิสิกส์ของของแข็งเก่ียวกบัโครงสร้างของผลึก  การ
ตรวจสอบโครงสร้างของผลึกดว้ยวิธีการดิฟแฟรกชัน่ของคล่ืน  การสั่นสะเทือนของแลททิสของผนึก  ซ่ึงท าให้
เกิดสมบติัทางเสียงและแสงของวตัถุ  ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแบนดข์องของแขง็ (Band  of  Solid) สมบติั
ของโลหะทางด้านความร้อนและทางไฟฟ้า โดยให้ศึกษาในเชิงบรรยาย และน าสมการทางคณิตศาสตร์มา
ประกอบตามสมควร 
 

 4013510 พลงังานแสงอาทติย์และการประยุกต์ 3 (2-2-6) 
  Solar Energy  
         ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของพลงังานแสงอาทิตยแ์ละการวดัรังสีดวงอาทิตย ์การหากระบวนการ 
ถ่ายเทความร้อนท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบอุปกรณ์พลงังานแสงอาทิตย ์เช่น เคร่ืองท าความร้อน เตาหุงอาหาร 
 เคร่ืองอบแห้ง เคร่ืองท าความเย็นแบบดูดซึม  เคร่ืองกลั่นน ้ า เคร่ืองยนต์ความร้อน  วิธีการเปล่ียนพลังงาน
แสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง 
 
 4013515 พลงังานชีวมวล 3 (3-0-6) 
   Biomass  Energy  
          ศึกษารูปแบบของพลงังานชีวมวล การเปล่ียนรูปชีวมวลเป็นพลงังาน เช่น จากอาหารชีวมวลเป็นพลงังาน
เส้นใยจากชีวมวลเป็นพลงังาน สารเคมีและเช้ือเพลิงจากชีวมวลเป็นพลงังาน เป็นตน้ กระบวนการสังเคราะห์
แสง ปฏิกริยาเคมีท่ีใช้แสงเป็นตวั กระตุน้ในพืช การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากการสังเคราะห์แสง กระบวนการ
หมกั การแปลงรูปของเสียทางเกษตรกรรมเป็นเช้ือเพลิงและพลงังานการหมกัแอลกอฮอล์ การผลิตแก๊สมีเทน
เป็นเช้ือเพลิง การออกแบบถงัหมกัเพื่อผลิตแก๊สมีแทน 
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  4013516 สนามและคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
  Electrical Measurement  
          ศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก
แปรตามเวลา ความเหน่ียวน า การเหน่ียวน าทางแม่เหล็ก การแกว่งทางแม่เหล็กไฟฟ้า  กระแสการกระจดั  
กระแสการพาและการน าสนามแม่เหล็ก  เน่ืองจากกระแสแรงบิดท่ีกระท าต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก 
สมการของแมกซ์เวลล์  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในตวักลางชนิดไอโซทอนิกและไอโซทรอปิก  ในตวักลางท่ีเป็น
ตวัน าฉนวน  ไดอิเล็กทริก  ความจุไฟฟ้า  การวดัขั้วคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ปรากฏการณ์ของคล่ืนระนาบเอกรูป 
สมการคล่ืน การแพร่กระจายของคล่ืน การสะทอ้น การหกัเห และการเบ่ียงเบนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สายส่ง 
สายอากาศ  คล่ืนน าแสง  ท่อน าคล่ืน  ท่อสั่นพอ้ง  สมการลาปลาซ  สมการของปัวส์ซอง  และเวกเตอร์พอยน์
เตอร์พอยน์ติงกบัการไหลของพลงังานไฟฟ้า  ใหมี้การสาธิตตามความเหมาะสม 
 

 4064521 การจัดการและอนุรักษ์พลงังาน 3 (3-0-6) 
  Energy Management and Conservation  
           ศึกษาบทน าและการใชพ้ลงังานในประเทศไทย หลกัการเบ้ืองตน้ทางการจดัการพลงังานการวางแผนเพื่อ
การจดัการพลงังาน การตรวจสอบพลงังาน การวเิคราะห์ประสิทธิภาพดา้นพลงังาน การจดัการดา้นการท าความ
ร้อน ความเยน็ โหลดไฟฟ้า และแสงสวา่ง การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการพลงังานและดา้นเศรษฐศาสตร์ของ
การใชพ้ลงังาน 
 

หมู่วชิาเคมี 

 4021111 เสริมทกัษะปฏิบัติการเคมี 2 (1-3-4) 
  Chemistry Laboratory Skill Improvement  
       ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการเคมี การจ าแนกประเภทของสารเคมี การเก็บ
และการเลือกใช้สารเคมี  อุปกรณ์เคร่ืองแก้วและพลาสติก การเตรียมรีเอเจนต์ การค านวณในการเตรียม
สารละลาย เทคนิคการทดลองดว้ยเคร่ืองมือมูลฐานท่ีใช้ในห้องปฏิบติัการเคมี  ขั้นตอนในการด าเนินงานใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี 
 

 4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1    4 (3-3-6) 
  Physical Chemistry 1  
          ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัสมบติัของแก๊ส และทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส กฎต่าง ๆ ของอุณหพล
ศาสตร์ อุณหเคมี เอนทลัปี เอนโทรปี และพลงังานเสรี สมดุลเคมี สมดุลระหว่างวฏัภาค กฏของวฏัภาค ผลึก
และของเหลว 
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  4023711   เคมีสภาวะแวดล้อม  4 (2-3-6) 
  Environmental Chemistry  
         ศึกษามลพิษทางน ้ า ดินและอากาศ การสุ่มตวัอยา่งน ้ า ดิน การวิเคราะห์น ้ าเสีย ดิน พืช ยาฆ่าแมลง  โลหะ
หนักในดิน  น ้ า อากาศ  ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า ค่าความต้องการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี ค่าความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี การวิเคราะห์หาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถนั
ในดิน การวเิคราะห์ยาฆ่าแมลง โลหะหนกัในพืช ในดิน ในน ้า และในอากาศ 
 

 4023801 เคมีพอลเิมอร์ 3 (2-3-6) 
  Chemistry  of  Polymers  
         ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของพลิเมอร์  สมบติัทางกายภาพ  การสังเคราะห์พอลิเมอร์
แบบอนุมูลอิสระ  แบบไอออน  แบบซีเกลอร์ – แนตตา  (Zegler – Natta)  และแบบควบแน่น  กลไกปฏิกิริยา
พอลิเมอร์ไรเซชนั  แบบลัก ์ แบบอิมลัซนั  แบบสารละลายและแบบแขวนลอยสมบติัและการทดสอบพอลิเมอร์ 
 

 4023501 ชีวเคมี 1 3 (3-3-6) 
  Biochemistry 1  
         ศึกษาความส าคญัของบฟัเฟอร์ในส่ิงมีชีวติ เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธ์ิโดยวธีิต่าง ๆ เช่น การ
ตกตะกอน   การกรอง   วิ ธี โครมาโทกราฟี   การ เค ล่ื อนย้าย สู่ ขั้ วไฟ ฟ้ า  (electrophoresis) การห มุน
เหวี่ยง  (centrifugation) ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง  สมบัติทางเคมี  หน้าท่ีทางชีวภาพของ
คาร์โบไฮเดรตลิพิดโปรตีน เอนไซม ์กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ และให้ปฏิบติัการเก่ียวกบัการท า
ให้ชีวโมเลกุลบริสุทธ์ิ  การทดสอบสมบติัทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม์  กรดนิวคลีอิก
และวติามินบางชนิดและเกลือแร่  
 

 4022603 ปริมาณวเิคราะห์เชิงเคมี 2 (1-3-6) 
  Chemical   Quantitatiue  Analysis  
        ศึกษาการวเิคราะห์และการแปลผลของขอ้มูลท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาทางเคมี การท าสมดุลมวลสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปฏิกิริยาเคมี การท าสมดุลพลงังานโดยใช้ขอ้มูลสมดุลเคมี สมดุลวฏัภาค ขอ้มูลทางกายภาพ และ ขอ้มูลทาง          
อุณหพลศาสตร์ การแกปั้ญหาสมดุลมวลสาร และพลงังาน ในสภาวะไม่คงตวั 
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  4024306 ผลติภัณฑ์ธรรมชาติ 3 (2-3-6) 
  Natural  Products  

ศึกษาเก่ียวกบัเคมีของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์จากพืช เช่น แป้ง น ้ าตาล อนุพนัธ์ของ
น ้าตาล กมั วุน้ ไขมนั น ้ามนั เรซิน บาลซมั โปรตีน แอลคาลอยด ์ไกลโคไซด์ ซาโพนิน และอ่ืนๆ ผลิตภณัฑจ์าก
สัตว ์แร่ธาตุและสารประกอบ รวมทั้งผลิตภณัฑจ์ากจุลินทรีย ์

 
 4023701 เคมีประยุกต์ 3 (2-3-6) 
  Applied Chemistry    
           ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีท่ีใชใ้นบา้นบางชนิด เช่น การท าสบู ่ยาสีฟัน เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์พลาสติก
ชนิดต่างๆ สมบติัของสารผสมท่ีใชใ้นการผลิต ปริมาณสารปลอมปนในหวัแชมพู กระบวนการและเทคนิคการ
ผลิตในทางอุตสาหกรรม เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและผลผลิตสูง การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในทาง
อุตสาหกรรม การน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
 
 4023721 เคมีอุตสาหกรรม  1 3 (2-3-6) 
  Mndustrial  Chemistry  1  
 ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมและท ากรณีศึกษาของการผลิตส่ิงทอ    
กระดาษ  สารเคมี  อาหาร   สี  ยาง  เซรามิกส์และพลาสติก 
 
 4023731 เทคโนโลยีปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 3 (2-3-6) 
  Petroleum  Technology  and  Petrochemisty  
            ศึกษา ค้นควา้เก่ียวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วตัถุดิบ  การแบ่งกลุ่มทางเคมีของน ้ ามันตามสภาพ 
แหล่งก าเนิด  กระบวนการผลิตสารเคมีอินทรียโ์ดยมีสารตั้งต้น เช่น มีเทน อีเทน โพนเพน แอซิทิลีน และ
ปิโตรเลียม อโรมาติก การผลิตปุ๋ยวทิยาศาสตร์ ผลซกัฟอก การสังเคราะห์วตัถุอ่ืน ๆ จากน ้ามนั 
 

หมู่วชิาชีววทิยาและส่ิงแวดล้อม 

 4032101       สรีรวิทยาทัว่ไป  4 (3-3-6) 
  General Physiology  

ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทาง สรีรวิทยาของส่ิงมีชีวิต  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีส าคญั เช่น               
การสังเคราะห์แสง  การหายใจ  การขนส่งและการล าเลียง  ความสมดุลของน ้ าและเกลือแร่ กลไกการ
ประสานงานและ ควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ 

 
 



336 

  4033104 ชีววทิยาของเซลล์และโมเลกุล 3 (2-3-4) 
  Cell and Molecular Biology  

ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต  วฏัจกัรของ
เซลล์  การแบ่งเซลล์  เมตาบอลิซึมของเซลล์   สารพนัธุกรรมในเซลล์โพรคาริโอติกและเซลล์ยูคาริโอติก  การ
แสดงออกของจีน   พนัธุศาสตร์ระดับโมเลกุล   กลไกการถ่ายแบบและซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการ
แสดงออกของจีน กลไกการรวมจีน พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม  การส่งถ่ายจีนใน
พืชและสัตว์  การประยุกต์ชีววิทยาระดับโมเลกุลส าหรับการปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์  การแพทย์และ
อุตสาหกรรม 

 

 4032401 พนัธุศาสตร์ 4 (3-3-6) 
  Genetics  

   ศึกษา คน้ควา้ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์  หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  การคาดคะเน
ผลลัพธ์ท่ีเกิดในลูกผสม  ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ  จีนและโครโมโซม   การถ่ายแบบสาร
พนัธุกรรม  การก าหนดเพศ  มลัติเพิลอลัลีล  การควบคุมของจีนเชิงปริมาณและคุณภาพ   ความแปรปรวนของ
ลูกผสม  การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม   พันธุวิศวกรรม   พันธุศาสตร์ประชากร   การถ่ายทอด
พนัธุกรรมนอกนิวเคลียส  และหลกัการพนัธุวศิวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้  

 

 4034301 เสริมทกัษะปฏิบัติการชีววิทยา 3 (2-3-4) 
  Essential Skills  for Biological  Laboratory  
         หลกัการปฏิบติัเบ้ืองตน้ในการปฏิบติัการทางชีววิทยา การใช้ การดูแล รักษาการซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางชีววทิยาเบ้ืองตน้ ฝึกทกัษะการเตรียม สารเคมีพื้นฐาน เทคนิคการเก็บตวัอยา่งพืชและสัตว ์
 
 4033103   อนุกรมวธิาน  3 (2-3-6) 
  Taxonomy  
            ศึกษาความรู้พื้นฐานในการจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวิต หลกัเกณฑ์การจ าแนกประเภท  ปฏิบติัการจ าแนก
ประเภทส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์การสร้างไดโคโทมสัคีย ์(Dichotomous Key) จากตวัอย่างในห้องปฏิบติัการ
และภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตวัอยา่ง การศึกษาภาคสนาม 
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  4043701 เทคโนโลยชีีวภาพพืน้ฐาน  3 (3-0-6) 
  Introduction to Biotechnology  
          ศึกษา คน้ควา้ ความหมาย  หลกัการ  และพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมการหมกั  การใช ้
จุลินทรียท์างอุตสาหกรรม จีโนม เมกะจีโนม  เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย  ์การปรับปรุงพนัธ์ุพืช สัตวแ์ละ
จุลินทรียโ์ดยใช้เทคนิคทางพนัธุวิศวกรรม  กระบวนการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     การผลิตโดย
เทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยชีีวภาพในปัจจุบนั 
 

 4034211     การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื  3 (2-3-4) 
  Plant  Tissue  Culture  
          การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช โดยใช้อาหารสังเคราะห์  และฮอร์โมนในสภาวะ          
ปลอดเช้ือ  การน าเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชไปใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืช  ปรับปรุงพนัธ์ุพืช   การเก็บรักษา 
 

 4004209 วทิยาศาสตร์ท้องถิ่น  2 (1-3-2) 
  Local Science  
          ศึกษาและวเิคราะห์บริบทของแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  ฝึกปฏิบติัการส ารวจทัว่ไปเพื่อคน้หาองคค์วามรู้
หรือสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เช่น ครู นกัเรียน นกัศึกษา ปราชญช์าวบา้น และ/หรือ 
องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนการด าเนินงาน  ปฏิบติัการตามแผน ประเมินผล วเิคราะห์
และสรุปผล  น าผลท่ีไดม้าสร้างบทเรียนวทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน  น าบทเรียนไปทดลองใช ้ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไ้ขจนกระทัง่ไดบ้ทเรียนฉบบัสมบูรณ์ 
 

  4062106      นิเวศวิทยากบัส่ิงแวดล้อม    2 (2-0-4) 
   Ecology and Environment   
          ศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบนิเวศแต่ละระบบและความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบนิเวศแต่ละระบบ
กบัส่ิงแวดลอ้ม ผลการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  
  

 4063307  การจัดการส่ิงแวดล้อม  2 (1-2-3) 
  Environmental  Management  
 ศึกษาหลกัการวิเคราะห์และการจดัการระบบส่ิงแวดลอ้ม ส ารวจ รวบรวมขอ้มูลและศึกษาผลกระทบ 
เพื่อการวางแผนแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การจดัการและพฒันาแบบยัง่ยนื 
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 18.   การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต    ก าหนดประเด็นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรไวด้งัต่อไปน้ี 
   18.1 การบริหารหลกัสูตร 
    1. ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาเอก 
    2. จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติัตรงและ/หรือสัมพนัธ์ 
    3. จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
    4. จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 
    5. มีแผนการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
    6. จดัท ามาตรฐานขั้นต ่าของวชิาเอก 
    7. มีระบบการประเมินอาจารยช์ดัเจนและแจง้ผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
    8. ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนทุก ๆ ปี  
    18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
    1. มีวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
    2. จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
    3. จดัห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
    4. ร่วมมือกบัสถาบนัวทิยบริการจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น  
    5. มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 
    6. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
    18.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
    1. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
    2. จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
    3. จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื  
    4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีงานท าระหวา่งเรียน 
    5. จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
    18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
              1. ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุกคร้ัง 
              2. ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อน ามาปรับเป้าหมายการผลิตบณัฑิต 
              3. ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุก 2 ปี 
              4. ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิตทุก ๆ ปี 
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 19.  การพฒันาหลกัสูตร 
       19.1  การพฒันาหลกัสูตร 
          ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 
           1. มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวชิาเอกและ/หรือมีประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
           2. มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
           3. มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
           4. มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 
           5. มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาทุก ๆ ปี 
           6. มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวิชาเอก ทุก ๆ 5 ปี 
       19.2  การประเมินหลกัสูตร 
                ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
          1.  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผูส้อนปีละคร้ัง 
          2.  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมินผลการเรียนรู้รวบยอดก่อน
ส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
          3.  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Performance Evaluation) ภายหลงัส าเร็จการศึกษา
ทุก 5  ปี 
          4.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลงัส าเร็จการศึกษา
ทุก 5 ปี 
          5.  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ  5  ปี 

*************** 
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 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลก 

ทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน 
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ 
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวติ การคิดอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อส่ือความหมาย
กบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนใหมี้ 
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความซาบซ้ึงในศิลปะ
และสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
 
1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ                            
 รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 1541001 ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3 (2-2-5)  
 1541002 ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3 (2-2-5)  
 1541003 การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 3 (2-2-5)  
 1541004 ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน 3 (2-2-5)  
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  1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ                
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)           
 1551001   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1      2 (2-0-4)  
 1551002   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2     2 (2-0-4)  
 1551003   ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1  2 (1-2-3) 
 1551004   ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2  2(1-2-3)  
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ       2 (1-2-3)  

 
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 

 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ              
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์ 2 (2-0-4)  
 1511002  ความจริงของชีวิต    2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์ 2 (2-0-4)   
 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ              
 รหัสวชิา  ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ 2 (2-0-4)   
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2 (2-0-4)  
 2061001  สังคีตนิยม 2 (2-0-4)  
 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ                
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่ 2 (2-0-4)  
 1001002  การคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล 2 (2-0-4)  
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 2 (2-0-4) 
 2.4  กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ                
 รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 2 (1-2-3)  
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3)  
 1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์ 2 (1-2-3)  
 1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน 2 (1-2-3)  
 1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้ 2 (1-2-3)    
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  3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ                
 รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย 2 (2-0-4)  
 2531002  วถีิโลก 2 (2-0-4)  
 2531003  ครอบครัวและสังคม 2 (2-0-4)   
 2541001  มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 2 (2-0-4)  
 2561001  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   2 (2-0-4)  
 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ                
       รหัสวชิา     ช่ือวชิา     น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2-0-4)  
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา 2 (2-0-4)  
 2551001 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย 2 (2-0-4)  
 3541001 การเป็นผูป้ระกอบการ 2 (2-0-4)  
 3591001 เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 2 (2-0-4)  
 
 4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ                                     
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)               
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 3 (2-2-5)  
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3 (2-2-5)  
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                  3 (2-2-5)  
 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ                                     
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)               
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (2-0-4)  
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 2 (1-2-3)  
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 2 (1-2-3)  
 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ                                       
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันา 2 (2-0-4)  
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั 2 (2-0-4)  
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ2 (2-0-4)  
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  4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต 2 (2-0-4)  
 
 5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ                   
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)           
 1161001  กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 2 (1-2-3)  
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 2 (1-2-3)  
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 (1-2-3)  
 1161004  กีฬาศึกษา 2 (1-2-3)  
 
ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership  and  Modern  Management 
   ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ าใน
อาชีพต่าง   ๆ    เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ์และ 
การพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและกระบวนการวางแผน   

 
1001002    การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research and Critical Thinking Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
การศึกษาค้นควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ องค์ประกอบและ
เทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดแบบนิรนัย  การคิด
แบบอุปนัย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา  การใช้ภาษากบัการคิดและการเสนอความคิด   
การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  Self  Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์ 
เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
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 1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์     2(2-0-4)  
 Ethics and  Human  Being 
  ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ
มนุษย ์ เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษยก์ารประยุกตใ์ช้
หลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติส่วนบุคคลและสังคม            
 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Meaning of Life 
  ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยุค
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติ
สุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001   พุทธศาสน์  2(2-0-4) 
 Buddhism 
  ศึ กษ าประวัติ   องค์ป ระกอบ ต่ าง  ๆ  และลักษณะส าคัญ ของพระพุ ทธศาสน า 
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  
ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย  3(2-2-5)        
 Thai  Information  Receptive  Skills 
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั  ฝึกปฏิบติัให้ครอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูล
ท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย  3(2-2-5)  
    Thai Information  Productive Skills 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์  ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  
การเขียนรายงาน ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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 1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ  3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 

  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น  3(3-2-5) 
 Language and Local Communication 

  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม 
ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ ฝึกการเก็บขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม  
 
1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1  2 (2-0-4)
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2  2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียนท่ี
หลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและใชไ้ด้
ในชีวติจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การ 
จดบนัทึกย่อ ฝึกทกัษะการพูด  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีได้จากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ี
จ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม  เพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
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 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ  2(1-2-3) 
 Operational English 
   ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ในงานอาชีพและใน สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ  แนะน าเก่ียวกบั
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพูดในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  
การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information for Study Skill and Research 
     ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท     
ต่าง ๆ ทรัพยากร สารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  เคร่ืองมือสืบคน้
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็คทรอนิกส์ และการอา้งอิง     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Study Research and Paper Report 
     ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง 
สารสนเทศประเภท ต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
    ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ  
ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการบนัทึกและการ
สืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
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 1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
     ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวิทยาลยั  การใช ้ OPAC ฐานขอ้มูลและ
บริการฐานขอ้มูล  บริการและการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ
สืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
 
2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์       2(2-0-4) 
 Aesthetics of  Visual  Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็นมิติใน
ทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์  การจดัภาพของ
งานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้ทศันศิลป์มี
ความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์
ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ใน
หลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  
    ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของการรับรู้   
ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม  2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
      ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ท่ี
พบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควรทราบ 
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 2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง  2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
     ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัตนเองและชุมชน  
ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
 
2521001   ท้องถิ่นศึกษา    2(2-0-4)  
 Local Study 
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้น
พฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    วถิีไทย   2(2-0-4)  
 Thai Living 
      ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสร้าง  วิวฒันาการและพฒันาการด้านสังคมและ
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย โดยศึกษาการ
พฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก   2(2-0-4 )
 Global Living 
    ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงเป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบโลกในดา้น
สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของ
สังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม  2(2-0-4 )  
 Family and Society 
     ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวิทยาครอบครัว  
คุณธรรม  จริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยู่ของครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  
อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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 2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม      2(2-0-4)  
    Human Being, Community  and  Environment  

  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบท่ี
เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดล้อม  ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย    2(2-0-4)  
 Thai  Local  Government 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติัพฒันาการการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปกครองท้องถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย คุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
     ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย 
ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบักฎหมายแพ่ง  กฎหมายอาญา
และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ  2(2-0-4)  
                  Enterpreneur 
     ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ได้แก่ การจดัการ  การบญัชี  
การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การวิเคราะห์และ
เลือก  ตลาดเป้าหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด  ใน
ฐานะท่ีเป็นผู ้ประกอบการท่ี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการ  
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 3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั  2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
   ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทาง เศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคา
สินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชนและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development   
  ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั  2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life       
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  พลงังาน
ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and  Natural Resources    
  ศึกษ าความหมายการจ าแนกประ เภท    และความส าคัญทาง ส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินระดบัชาติ
และโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต   ปั จ จุ บั น   แ ล ะ อน าค ต  อ งค์ ร วม ข อ ง ส่ิ งแ วด ล้ อ ม ก าร ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่ง ผสมผสาน ตัวอย่าง การอนุ รักษ์ท รัพยากรท่ี
ประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ   ทิ ศทางแน วโน้มในการอนุ รักษ์ ส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ  2(2-0-4)     
 Plants  for Life 
  ศึกษาความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ           
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์   พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันาพืชพรรณ         
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 1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports  and  Recreation for Well-Being 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นนัทนาการ   ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ           
 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  2(1-2-3)  
 Exercise  for  Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย  
หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้น
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายให้สอดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย ฝึก
การออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย การฝึกการออก ก าลงักายในสถาน
บริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ  2(1-2-3)  
     Dance  for  Health 

      ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและการ
ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ี
มีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  
และการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล   การจบัคู่  การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 
1161004    กฬีาศึกษา  2(1-2-3)  
   Sports  Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจ็บจากการกีฬาและการปฐม
พยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขนั  ฝึกทกัษะและเทคนิค
การเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน  (2-0-4)      
 Fundamental  Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
ฟังกช์นั  ระบบเลขฐานจ านวนจริง                
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 4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน  (1-2-3)      
 Mathematics  in  Everyday  Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
ดชันีราคา  ภาษีเงิน  ไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรในการซ้ือขาย   ฝึก
ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ  (1-2-3)  
 Mathematics and  Decision  Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะ
เป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

     ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ
เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า   ฝึ กป ฏิบั ติ ก ารใช้
โปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Application 
  ศึกษาเก่ียวกับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้งานใน
ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยุกต์ใช้งาน   ฝึกปฏิบติัการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไป
ประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development Information System On Network  
       ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   

       ฝึกปฏิบัติการสร้างและออกแบบเวปเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป       
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 4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม  3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia   
  ศึกษาความส าคัญของระบบส่ือประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านส่ือประสม  
อุปกรณ์  ระบบและวิธีการทางส่ือประสม  โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิก  เช่น  การตกแต่งภาพ การท า
ภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใช้ประกอบกบัระบบงานขององค์กร ฝึก
ปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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