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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (4 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Physics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
Bachelor of Education (Physics)
ศษ.บ. (ฟสิกส)
B.Ed. (Physics)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
ครูฟสิกสที่ดีเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ
4.2 ความสําคัญ
ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม ผานการสรางคน สรางความรู เพื่อพัฒนาคนใหเปนคนที่มี
คุ ณ ค าเพื่ อผลของการพั ฒ นาทั้ งปวง ป จ จุบั น สถานศึ ก ษาประสบป ญ หาการขาดแคลนครูในระดั บ
การศึกษาพื้นฐานโดยเฉพาะคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร โดยครูบางสวนมีวุฒิการศึกษาไมตรงกับวิชาที่
สอน ซึ่งสงผลตอการสรางพัฒนาอบรมเยาวชนใหมีความรู เขาใจในสาขาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร อัน
สงผลถึงการพัฒนาตอยอดไปสูองคความรูระดับสูงอันเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม
เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการหลอหลอมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูที่เทาเทียมกัน อยางเต็มศักยภาพ
ของผูเรียน ดังนั้นจึงเปนโอกาสอันดีที่หลักสูตรจะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกสใหมีความสามารถในการ
จัดระบบความคิด วิเคราะห สังเคราะหแกปญหาดวยวิธีทางวิทยาศาสตรไดอยางเปนระบบ สรางสรรค
สิ่ งใหม มี ค วามรู ในเชิ งวิ ช าการเพื่ อ ใช ในการพั ฒ นาการจั ด การเรีย นการสอน พรอ มทั้ งมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทําหนาที่ใหความรู อบรมบมนิสัยและสรางคานิยมที่ดีงามใหแกเยาวชน
เพื่อจะไดเติบใหญเปนบุคคลที่ดีในสังคม
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4.3 วัตถุประสงค
4.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู ส อนฟ สิ ก ส ที่ ได
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
4.3.2 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให มีความรูพื้ น ฐานทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติดานฟ สิกส อัน จะ
สามารถนําไปถายทอดสูผูเรียนไดเปนอยางดี
4.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามสามารถในการจั ด ระบบความคิ ด วิ เคราะห สั งเคราะห
แก ป ญ หาด ว ยวิ ธีทางวิทยาศาสตรไดอยางเปน ระบบและสรางสรรคในการจัดการเรีย นการสอน
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการสรางความรูใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น
5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร/คณิตศาสตรหรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเทาโดยไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีคานิยมเจตคติท่ีดีและ
คุณ ลั กษณะที่ เหมาะสมกับ วิช าชีพครู สอบผานการวัด คุณ ลั กษณะความเป น ครู และผานเกณฑ ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ/หรื อ เป น ไปตามระเบี ย บข อ บั งคั บ การคั ด เลื อ ก ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด
6. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา แตศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา
7. กําหนดการใชหลักสูตร
ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
คณาจารยคณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. ระบบการศึกษา
9.1 การจัดการศึกษาใชระบบหนวยกิตทวิภาค
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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9.2 การคิดหนวยกิต
รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใช เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายป ญ หา ไม น อ ยกว า 15 ชั่ ว โมงต อ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
การฝ กงานหรือฝ กภาคสนาม ที่ ใชเวลาฝกไม น อยกว า 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ)
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลวหาร
ดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต =

บ+ป+น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยเลข 4 ตัว คือ
เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอก โดย
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาตอสัปดาห
10. คําอธิบายรหัสวิชา
10.1 รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU101 – SU109
วิชาบังคับ
SU110 – SU199
วิชาเลือก
กลุมวิชาภาษา
SU201 – SU209
วิชาบังคับ
SU210 – SU299
วิชาเลือก
กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม
SU301 – SU309
วิชาบังคับ
SU310 – SU399
วิชาเลือก
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กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ
SU401 – SU409
วิชาบังคับ
SU410 – SU499
วิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
กําหนดไวเปนเลข 6 หลักโดยแบงออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
452
สาขาวิชาการสอนฟสิกส คณะศึกษาศาสตร
461
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
462
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
463
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
464
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
465
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
466
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
467
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
469
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร
471
สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
511
สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
512
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
513
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
514
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
521
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1
2 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4
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เลขตัวที่สอง
เลขตัวที่สาม

หมายถึง
หมายถึง

กลุมของรายวิชา
ลําดับที่ของรายวิชา

11. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
(2) ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ตองสอบไดหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 146 หนวยกิต และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
2.00 และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
2.00
12. โครงสรางหลักสูตร
12.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต
12.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ
จํานวน
24 หนวยกิต
1.2 วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
จํานวน
40 หนวยกิต
2.2 วิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา 70 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน
50 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 20 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยศึกษาจากรายวิชาในหมวดตาง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30
หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU101 ศิลปะศิลปากร
3(3-0-6)
(Silpakorn Arts)
SU102 ศิลปากรสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Silpakorn)
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กลุมวิชาภาษา
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
(English in the Digital Era)
SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(English for International Communication)
SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
(Creative Communication Skills)
กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม
SU301 พลเมืองตื่นรู
(Active Citizen)
กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ
SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ
(Innovation and Design)
1.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU110 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
SU111 บาน
(Home)
SU112 ความสุข
(Happiness)
SU113 การตั้งคําถามและวิธีการ
(Asking Questions and Methods)
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive Technology)
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
SU116 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย
(Modern and Contemporary Art in Thailand)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ * หมายถึ ง รายวิ ช า SU201 ภาษาอั ง กฤษในยุ ค ดิ จิ ทั ล นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษแรกเข า ตั้ ง แต B1 ขึ้ น ไป และรายวิ ช า SU202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแต B2 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกลาว นักศึกษาจะไดรับผลการศึกษาเปน S (Satisfactory) และไดรับหนวยกิตสะสมโดยไมนํามาคํานวณคาผลการเรียนเฉลี่ย
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SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Architecture and Art in South East Asia)
SU119 การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Literary Reading for Life Quality Improvement)
SU120 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)
SU122 สมาธิเชิงประยุกต
(Applied Meditation)
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
(Ways of Life in Multicultural Society)
SU124 เหตุการณโลกปจจุบัน
(Contemporary World Affairs)
SU125 มนุษยกับการคิด
(Man and Thinking)
SU126 ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน
(Contemporary Applied Arts and Media for Community)
SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษที่ 21
(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)
SU128 การตีความศิลปะ
(Interpretation of Arts)
SU129 ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ
(Information and Media Literacy Skills)
SU130 การพัฒนาการคิด
(Thinking Development)
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน
(Introduction to Information Management)
SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3
(Earth and Astronomy in the Third Millennium)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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SU133 การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
3(3-0-6)
(Household Environmental Management)
SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication Literacy)
SU135 ศิลปะการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Technology of Appliances in Daily Life)
SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย
3(3-0-6)
(Communication Technology and Human)
SU138 ไฟฟากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Electricity and Everyday Life)
SU139 การพัฒนาภาวะผูนํา
3(3-0-6)
(Leadership Development)
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Technology)
SU141 การแกปญหาแบบสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Problem Solving)
SU142 ดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music)
SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง
3(3-0-6)
(Aesthetics of Listening)
SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Meditation in Daily Life)
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
SU146 โครงการพระราชดําริ
3(3-0-6)
(Royal Initiative Projects)
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Imaging and Sound)
กลุมวิชาภาษา
SU210 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
(Thai Usage for Communication and Retrieval)

3(3-0-6)
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SU211 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน
(Introduction to Language and Languages in ASEAN)
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดานวัฒนธรรม
(French for Cultural Communication)
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Thai Language for Life Development)
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
(Chinese for Careers)
SU215 นิทานและการละเลนพื้นบาน
(Folktales and Folk Plays)
กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม
SU310 การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
(Cultural Heritage Conservation and Management)
SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
(Creation and Innovation in the 21st Century)
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี
(Gender and Sexuality)
SU313 ธรรมชาติวิจักษ
(Nature Appreciation)
SU314 รักษนก
(Bird Conservation)
SU315 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
(Natural Environmental and Art Work Conservation)
SU316 โลกของจุลินทรีย
(Microbial World)
SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว
(White Internet)
SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Science and Technology for Sustainable Development)
SU320 โลกแหงนวัตกรรม
(World of Innovations)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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SU321 วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Materials and Environmental Impacts)
SU322 การดูแลสัตวเลี้ยง
(Pet Care)
SU323 จิตสาธารณะ
(Public Mind)
กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
(Records and Archives Management)
SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ
(Mushroom Farming and Business Extension)
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต
(E-Sport Technology, Techniques and Industry)
SU413 มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
(Amazing Biotechnology Products)
SU414 ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต
(Indigenous Knowledge toward Production Process)
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)
SU416 ธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business)
2 หมวดวิชาเฉพาะ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จํานวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต ดังนี้

2.1 วิชาชีพครู จํานวน 40 หนวยกิต
452 301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
(Teaching Practice III)
452 401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
(Teaching Practice IV)
461 101 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
462 100 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(Teaching Practice I)

2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
6(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
2(1-2-3)
2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
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462 200 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Teaching Practice II)
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
462 202 การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
(Learning Management)
463 201 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
(Psychology for Learning)
464 301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2(1-2-3)
(Learning Measurement and Evaluation)
464 302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
(Research for Learning Development)
465 140 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
(Language and Digital Technology for Learning)
466 201 การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
(Development of English Proficiency)
466 202 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและความกาวหนาในวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English for Academic and Professional Achievement)
467 201 การพัฒนาวิชาชีพครู
3(2-2-5)
(Teachers Professional Development)
469 201 ชุมชนสัมพันธ
3(2-2-5)
(Community Engagement)
2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 70 หนวยกิต แบงออกเปน 2 กลุมวิชาตอไปนี้
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 50 หนวยกิต ประกอบดวย
3(3-0-6)
511 112 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
(Calculus for Physical Scientists)
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics II)
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
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514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)
521 101 คณิตศาสตรสําหรับครูฟสิกส 1
(Mathematics for Physics Teachers I)
521 201 กลศาสตรแบบฉบับ 1
(Classical Mechanics I)
521 202 คณิตศาสตรสําหรับครูฟสิกส 2
(Mathematics for Physics Teachers II)
521 203 อุณหพลศาสตร
(Thermodynamics)
521 204 ฟสิกสรวมสมัย
(Contemporary Physics)
521 281 ปฏิบัติการฟสิกสรวมสมัย
(Contemporary Physics Laboratory)
521 301 ไฟฟาและแมเหล็ก
(Electricity and Magnetism)
521 302 การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(Circuit Analysis and Electronics)
521 303 คลื่น
(Waves)
521 304 กลศาสตรควอนตัมและการประยุกต
(Quantum Mechanics and Applications)
521 305 ระบบโลกและดาราศาสตร
(Earth System and Astronomy)
521 381 ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
(Electricity and Magnetism Laboratory)
521 382 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Laboratory)
521 383 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับครูฟสิกส
(Physics Laboratory for Physics Teachers)
521 491 สัมมนาสําหรับครูฟสิกส 1
(Seminar for Physics Teachers I)

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-4-2)
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521 492 สัมมนาสําหรับครูฟสิกส 2
(Seminar for Physics Teachers II)
521 493 โครงงานวิจัยสําหรับครูฟสิกส
(Research Project for Physics Teachers)
2.2.2.3 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 20 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
452 201 การสรางอุปกรณเพื่อการสอนฟสิกส
(Manufacturing Equipment for Teaching Physics)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology I)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
513 101 เคมีทั่วไป 1
(General Chemistry I)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
(General Chemistry Laboratory I)
521 306 คอมพิวเตอรสําหรับครูฟสิกส
(Computer for Physics Teachers)
521 307 วิธีการสอนฟสิกส 1
(Teaching Method in Physics I)
521 308 วิธีการสอนฟสิกส 2
(Teaching Method in Physics II)
521 211 กลศาสตรแบบฉบับ 2
(Classical Mechanics II)
521 311 ดาราศาสตรสําหรับครูฟสิกส
(Astronomy for Physics Teachers)
521 312 อุตุนิยมวิทยาสําหรับครูฟสิกส
(Meteorology for Physics Teachers)
521 321 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Waves)
521 322 ทัศนศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Optics)

1(0-2-1)
2(0-4-2)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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521 341 พลังงานแสงอาทิตย
(Solar Energy)
521 351 วัสดุศาสตรพื้นฐาน
(Fundamentals of Materials Science)
521 384 เรื่องคัดเฉพาะทางสําหรับครูฟสิกส
(Selected Topics for Physics Teachers)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาไดจากรายวิชาตอไปนี้และทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบันอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาใน
วิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
462 101 การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
(Secondary Education)
462 102 การสอนโครงงานในโรงเรียน
2(1-2-3)
(Project Teaching in School)
462 103 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2(1-2-3)
(Activities)
462 104 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Community of Teacher Professional Learning)
464 102 การศึกษาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Education)
464 103 มนุษยกับการศึกษา
3(3-0-6)
(Human and Education)
464 104 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
(Arts and Science for Human Development)
467 411 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Man and His Environment)
467 464 จริยศึกษา
3(2-2-5)
(Moral Education)
467 498 ลูกเสือสามัญรุนใหญและวิสามัญ และเนตรนารี
2(1-2-3)
(Senior, Rover Scouts and Girl Scouts)
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471 101 การประถมศึกษา
3(2-2-5)
(Elementary Education)
471 212 ลูกเสือ เนตรนารีสํารองและสามัญ
21-2-3)
(Cub Scouts and Scouts)
หมายเหตุ: การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส(4 ป)

รหัสวิชา
SU 101
SU 201
SU 301
461 101
511 112
514 101
514 103

รหัสวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
พลเมืองตื่นรู
การประกันคุณภาพการศึกษา
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
ฟสิกสทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
18

ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต

SU 102
SU 202
462 100

ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

514 102
514 104
521 101
521 305

ฟสิกสทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
คณิตศาสตรสําหรับครูฟสิกส 1
ระบบโลกและดาราศาสตร
วิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(ไมนอยกวา
90 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส(4 ป)

รหัสวิชา
462 201
465 140
466 201
521 202
521 203
521 302
521 382

รหัสวิชา
462 200
462 202
463 201
466 202
467 201
521 201
521 204
521 281

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรสําหรับครูฟสิกส 2
อุณหพลศาสตร
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
การจัดการเรียนรู
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและความกาวหนาในวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพครู
กลศาสตรแบบฉบับ 1
ฟสิกสรวมสมัย
ปฏิบัติการฟสิกสรวมสมัย
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4
22

จํานวนหนวยกิต
2(ไมนอยกวา
90 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส(4 ป)

รหัสวิชา
SU 402
452 301
464 301
521 301
521 303
521 381

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
ไฟฟาและแมเหล็ก
คลื่น
ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
วิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต

รหัสวิชา
SU 203
SU 401
464 302
469 201
521 304
521 383
521 491

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ชุมชนสัมพันธ
กลศาสตรควอนตัมและการประยุกต
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับครูฟสิกส
สัมมนาสําหรับครูฟสิกส 1
วิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(ไมนอยกวา
90 ชั่วโมง)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
6
20

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(0-4-2)
3
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส(4 ป)

รหัสวิชา
452 401

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
6(ไมนอยกวา 270
ชั่วโมง)
6

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
521 492
521 493

ชื่อรายวิชา
สัมมนาสําหรับครูฟสิกส 2
โครงงานวิจัยสําหรับครูฟสิกส
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
1(0-2-1)
2(0-4-2)
4
6
6
19
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
SU101

ศิลปะศิลปากร
3(3-0-6)
(Silpakorn Arts)
ความซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค า และความงามของธรรมชาติ งานสร า งสรรค ท างศิ ล ปะ ทั ศ นศิ ล ป
ศิ ล ปะการแสดง ศิ ล ปหั ตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปตยกรรม ทั้ งของไทยและ
ตางประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร
Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts,
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and
foreign countries, and aesthetic connections.

SU102

ศิลปากรสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Silpakorn)
การบู ร ณาการการเรี ย นรู ผ านการจั ดการเรีย นการสอนแบบโครงการดว ยกิ จ กรรม
สรางสรรค การพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการเปนผูตามที่ดี ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะ
การเรียนรูและการทํางานอยางสรางสรรค ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมของนักศึกษา
การปลู กฝ งเอกลั ก ษณ แ ละวัฒ นธรรมของมหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรให กั บ นั ก ศึ ก ษา โครงการ
สรางสรรคในประเด็นที่สนใจภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหเกิดการรับรูหรือการ
เปลี่ยนแปลง
Integration of project-based learning focusing on creative activities;
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest
under the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes.

SU110

มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งสิ่งที่เปนนามธรรม
และรูป ธรรม ซึ่ งเป น รากฐานของความเจริญ ของสังคมมนุ ษ ยในดานต าง ๆ ที่ สืบ เนื่ องจาก
โบราณสมัยมาถึงปจจุบัน ปจจัยที่เอื้อตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค ลักษณะและ
ผลผลิตของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุ ษยชาติในแตละยุคสมัย ทั้งนี้ โดยการ
วิเคราะหขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation,
the foundations of human civilization, from the past to the present; contributing
factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on
mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant
disciplines.
SU111

บาน
3(3-0-6)
(Home)
แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของคําวาบาน ความเปน
พื้ นที่ เทคโนโลยี และการออกแบบบาน เพศสภาพกับ บ าน บ านในบริบ ทของการท องเที่ ย ว
โลกาภิวัตน ความเปนชาติ คนไรบาน การเนรเทศ และการนําเสนอความเปนชาติ
Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the
word ‘home’; space, technology and home design; gender and home; home in
context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation;
presentation of nationality.

SU112

ความสุข
3(3-0-6)
(Happiness)
ความหมาย วิทยาศาสตร และจิตวิทยาแหงความสุข การจัดการความสุข นิสัยสรางสุข
กลยุทธเพิ่มความสุขดวยการคิดบวก การออกกําลังกาย อาหาร และการฝกสติ
Meaning, science, and psychology of happiness; management of
happiness; habits of happiness; strategies to boost happiness by positive
thinking, exercise, diet, mindfulness practice.

SU113

การตั้งคําถามและวิธีการ
3(3-0-6)
(Asking Questions and Methods)
การตั้ งคํ า ถามรูป แบบตาง ๆ ตามศาสตรและสาขาวิช า การตั้งคําถามเพื่ อสรางและ
แสวงหาความรู วิธีการตั้งคําถาม การตั้งคําถามโดยบูรณาการศาสตรและศิลป
Asking questions in various forms according to science and subjects; asking
to create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking
questions by integrating science and arts.
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SU114

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
3(3-0-6)
(Disruptive Technology)
ภาพรวมกระบวนการพลวั ต ของนวัต กรรมเทคโนโลยี ความสํ าคั ญ ของเทคโนโลยี ที่
ขับเคลื่อน สรางมูลคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐ ระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆ อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีดานการเงินและโครงขายบัญชี
ธุรกรรมออนไลน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
Overview of the dynamic process of technological innovation; importance
of technology-driven value creation and economic growth; data science;
artificial Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech
business and block chain; other related technologies.

SU115

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความต อ งการอาหารของร า งกาย องค ป ระกอบอาหาร
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหาร
กับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอมอาหารและ
บรรจุภัณฑ ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค
Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food;
food hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health;
nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food
preservatives, and packaging; food safety and consumer protection.

SU116

ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Modern and Contemporary Art in Thailand)
เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหมของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสรางสรรคของศิลปนคนสําคัญ
Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in
Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art;
art works and creative concepts of key artists.
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SU117

ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจาก
ปจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมโลก
Visual cultural products in art, design and architecture influenced by
philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of
a global society.

SU118

สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
(Architecture and Art in South East Asia)
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน พัฒนาการทางประวัติศาสตร คติ
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่น พัฒนาการทางสถาปตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาป ตยกรรมที่เกี่ยวของ และสถาป ตยกรรมรวมสมั ยที่เปนเอกลักษณของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
Development of settlements in relation to geography and ecology;
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture;
development of architecture and its related arts and architectural heritage;
contemporary architecture unique to South East Asia.

SU119

การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Reading for Life Quality Improvement)
วิธีการอานและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารสําคัญในวรรณกรรม
คุณคาของวรรณกรรม ประโยชนของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in
literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement.

SU120

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ลักษณะสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในดานประวัติศาสตร ศาสนาและความเชื่อ
ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป และวัฒนธรรมการแตงกาย
มีทัศนศึกษานอกสถานที่
Main characteristics of Thai society and culture in the light of history,
religions and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes.
Fieldwork required.
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SU121

วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
3(3-0-6)
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)
ความรูพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน
เริ่มตั้งแตการเกิดจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต
Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in
Thailand and the ASEAN countries.

SU122

สมาธิเชิงประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Meditation)
การเรียนรูทฤษฎี และการฝกสมาธิประยุกต ผานกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเอง ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรค
มีการศึกษานอกสถานที่
Learning theory and meditation practice through self-development
activities in terms of morality, ethics, and creativity.
Field trips required.

SU123

วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Ways of Life in Multicultural Society)
ความเขาใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและ
การดํารงชีวิตของกลุมคนตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจซึ่งกันและ
กันและการอยูรวมกัน
Comprehension and assimilation of cultures and tradition through
relevant activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in
multicultural society for peaceful co-existence.

SU124

เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3-0-6)
(Contemporary World Affairs)
การวิเคราะหรากฐานดานประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ของเหตุการณ สําคัญในปจจุบั น เชื่อมโยงเหตุการณ เหลานั้ นกั บผลกระทบต อ
สังคมโลก
Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural
phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the
global community.
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SU125

มนุษยกับการคิด
3(3-0-6)
(Man and Thinking)
ความสําคัญของการคิด ความคิดแบบเปนเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะห
และสังเคราะห การคิดแบบวิทยาศาสตร การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน การคิดแบบ
สรางสรรค การคิดเชิงนวัตกรรม
Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization;
creative thinking; innovative thinking.

SU126

ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน
3(3-0-6)
(Contemporary Applied Arts and Media for Community)
การศึกษาพื้นที่ตัวอยาง พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ ของศิลปะและสื่อรวมสมัย
ประยุกต ทั้งโลกตะวัน ตก และตะวัน ออก ที่ใชเพื่อการพัฒ นาชุมชน สํ าหรับ เป น ตน แบบแก
ผูเรียนในการสรางสรรคผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
Area-based study; development and process of contemporary applied
arts and media in the Eastern and Western world for community development
as a model for students to apply to their own project and as a tool for
knowledge seeking.

SU127

กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)
ที่มา กระบวนการเรียนรู และการตีความ ระบบสัญลักษณที่มีความแตกตางกัน ในแตละ
วัฒนธรรม ความเขาใจระบบสัญลักษณที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผานสื่อรวมสมัยตาง ๆ การ
เรียนรูตลอดชีวิตในสถานการณที่เปลี่ยนไป
Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from culture
to culture; understanding of symbolism in the 21st century through various
contemporary media; lifelong learning in changing situations.

SU128

การตีความศิลปะ
3(3-0-6)
(Interpretation of Arts)
ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรูใน
ความแตกตางทางพหุวัฒนธรรม การวิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัย สํานึกทางจริยธรรม
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts;
awareness of the multicultural differences; analysis of contemporary issues;
ethical consciousness; social and personal responsibility.
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SU129

ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ
3(3-0-6)
(Information and Media Literacy Skills)
ความสําคัญของการรูสารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือชวยคน และการ
คั ด เลื อ กแหล งสารสนเทศเพื่ อ การสร า งงานและการอ างอิ งข อ มู ล รู ป แบบต า งๆ วิ เคราะห
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรูขาวสาร และความสัมพันธของสารสนเทศกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไรพรมแดน
Importance of information literacy; types of information; tools in searching
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the
information production process; freedom of information; relationship between
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a
borderless society.

SU130

การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
(Thinking Development)
ความหมาย ความสําคัญของการคิค การคิดกับการทํางานของสมอง การคิด ทักษะการ
คิด ทักษะการคิดที่สําคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มีกิจกรรมนอกสถานที่
Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning;
thinking, thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to
develop thinking for life and social development.
Fieldwork required.

SU131

การจัดการสารสนเทศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Information Management)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล การจัดเตรียมขอมูล
การวิ เคราะห และการนํ าเสนอขอมู ล การจิน ตทั ศน ขอมู ล การทํ ารายงานและการนํ าเสนอ
กรณีศึกษา
Basic concepts of information management; data collection, preparation,
analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case
studies.
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SU132

โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy in the Third Millennium)
ปรากฏการณทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณทางอุตุนิยมวิทยา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณทางดาราศาสตร การสังเกตการณ
ทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและดาวฤกษ การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ปรากฏการณและ
เหตุการณในสหัสวรรษที่ 3
Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth;
meteorological forecasting; climate change and its impact; astrological
phenomena; astronomical observations; the solar system and star; application
of this knowledge in everyday life; phenomena and events in the third
millennium.

SU133

การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
3(3-0-6)
(Household Environmental Management)
การใชแสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษพลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษน้ํา การอนุรักษน้ํา
ใชภายในบาน การระบายอากาศแบบไมใชพลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การ
จัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน
Natural lighting for household energy conservation; water conservation
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste
separation; solid waste composting; household hazardous waste management.

SU134

ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication Literacy)
บทบาทและความสํ าคั ญ ของคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารใน
ปจ จุบั น แนวโน มในอนาคต ความรูพื้นฐาน การประยุ กตอย างสรางสรรค การรักษา ความ
มั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
Roles and significance of computers, information technology, and
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge;
creative applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to
computer and information.
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SU135

ศิลปะการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจั ด ระเบี ย บชี วิ ต การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและมารยาทสั งคม บทบาทและความ
รับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห การสื่อสารและการแสดงออก การสราง
ความสุขใหกับชีวิต แรงบันดาลใจในการสรางความสําเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน การทํางานและ
การดํารงชีวิต
Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for
working and living.

SU136

เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Technology of Appliances in Daily Life)
ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หนาที่ และอุปกรณพื้นฐานของ
เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working
function and basic equipment of everyday appliances.

SU137

เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย
3(3-0-6)
(Communication Technology and Human)
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนม ใน
อนาคต อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งและการนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน ภัยคุกคามและความ
ปลอดภัย
Evolution of communication technology; current and future trends of
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life;
threats and security.

SU138

ไฟฟากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Electricity and Everyday Life)
การผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานน้ํา แสงอาทิตย ลม น้ํามัน และแกสธรรมชาติ
การส งจ า ยและจํ า หน า ยพลั งงานไฟฟ า การคํ านวณค าไฟ การเลื อ กใช อุ ป กรณ ไฟฟ า การ
ประเมินความปลอดภัยของระบบไฟฟา การประหยัดไฟฟาในบานพักอาศัย อาคารสํานักงาน
และโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและการใชพลังงานไฟฟาอยางยั่งยืน
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Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight,
wind, oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of
electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical
safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices, and
factories; sustainable electricity production and usage.
SU139

การพัฒนาภาวะผูนํา
3(3-0-6)
(Leadership Development)
ทฤษฎีความตองการของมนุษยและภาวะผูนํา ทักษะจําเปนในการเปนผูนํา การพัฒนา
ภาวะผูนํา ความแตกตางของวัฒ นธรรมสําหรับผูนํา การสรางทีม การสรางแรงจูงใจ มนุษย
สัมพันธ การแกปญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแยง การสื่อสารและ การควบคุม และ
การจัดการความเครียด
Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building;
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management;
communication and controls; stress management.

SU140

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Technology)
ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานความรอนและ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหลง
พลังงานทดแทนการเลือกใชและการจัดการพลังงานทดแทน
Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal
and electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of
renewable energy resources; selection and management of renewable energy.

SU141

การแกปญหาแบบสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Problem Solving)
ปญหา ปจจัยและสาเหตุของปญหา การเขาใจปญหา รูปแบบของปญหา ขั้นตอน การ
แกไขปญหา ขั้นตอนวิธี การคิดเพื่อการตัดสินใจ การแกไขปญหาดวยขั้นตอนวิธี การคิดเชิง
วิกฤตและแนวคิด ความนาเชื่อถือและความสัมพันธกัน แหลงที่มาของขอมูล การเขาใจที่มา
ของขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริงความมีเหตุผลและความนาเชื่อถือ
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Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types
of problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making;
problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and
relevance; sources of information; understanding the sources of information,
evidence, and facts; validity and reliability.
SU142

ดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music)
ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรมหลัก
ของอาเซี ย น ทฤษฎี ด นตรี เครื่ อ งดนตรี วงดนตรี เพลงสํ า คั ญ ศิ ล ป น ดนตรี อ าเซี ย น
ความสัมพันธของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซียน
Music in the ASEAN community; history and development of mainstream
ASEAN music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major
songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music.

SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง
3(3-0-6)
(Aesthetics of Listening)
การฟงเพลงและการวิเคราะหองคประกอบดนตรี การประยุกตใชศิลปะการฟงเพื่อ การ
พัฒนาการเรียนรูทางดานดนตรีและการวิจารณดนตรี
Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for
the development of music learning and music criticism.
SU144

สมาธิในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Meditation in Daily Life)
การทํ า สมาธิ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก ของการทํ า สมาธิ วิ ธี ก ารทํ า สมาธิ แ บบต า งๆ
ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน การเรียนและการทํางาน สมาธิกับการจัดการความเครียด
ความสําคัญของคุณธรรมในการฝกสมาธิและการใชชีวิตประจําวัน
Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation;
benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress
management; importance of morality in meditation practice and daily life.
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SU145

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
ลักษณะพื้นฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณา
จากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย
รวมทั้งเงื่อนไขและปญหาตาง ๆ ที่มีผลตอวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโนม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย
Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures
from the consideration of socio-cultural development, change and adaptation
processes of Thai society, and conditions and problems that affect current population’s
way of life; multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the
future.

SU146

โครงการพระราชดําริ
3(3-0-6)
(Royal Initiative Projects)
ปรั ชญา ความหมาย และความสํ าคั ญของศาสตร พระราชา ความเป น มาของโครงการ
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ํา ปา อาชีพ
และวิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม แนวทางการประยุกตใชเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มีการศึกษานอกสถานที่
Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to
royal initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects
related to soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency
economy philosophy; New Theory; application guidelines for the development of
self, communities, society, and the nation.
Field trips required.

SU147

ภาพและเสียงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Imaging and Sound)
โครงสร าง หลั ก การเบื้ อ งต น รู ป แบบต างๆ ของภาพและเสี ย งที่ อยู ในรู ป ของดิ จิทั ล
วิธีการสราง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอยางเหมาะสมเกิดเปนงานที่มีคุณคา
Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound;
synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works.
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SU201

ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
(English in the Digital Era)
เงื่อนไข : นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแต B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทา ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรูดวยตนเองในยุคดิจิทัล
Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for
everyday communication; using English as a tool for self-directed learning in the
digital era.

SU202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
(English for International Communication)
วิชาบังคับกอน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
เงื่ อนไข : นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการทดสอบภาษาอั งกฤษแรกเข า ตั้ งแต B2 ขึ้น ไป หรือ มี ผ ลการ
ทดสอบภาษาอั งกฤษจากสถาบั น ทดสอบภาษาอื่ น ที่ เที ย บเท า ตั้ งแต ระดั บ B2 ขึ้น ไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษา
อันหลากหลาย
Developing English skills; improving knowledge of English; using English for
different purposes; using English as a tool for communication in international
and culturally and linguistically diverse contexts.

SU203

ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Communication Skills)
หลักการสื่อสาร การสื่อสารดวยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารขามวัฒนธรรม การสื่อสารผานสื่อสังคม
ออนไลน การรูเทาทันดิจิทัล
Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative
and effective communication skills in various fields; cross-cultural
communication; social media communication; digital literacy.
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SU210

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0-6)
(Thai Usage for Communication and Retrieval)
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา วิธีการสืบคนขอมูล
จากสื่อออนไลนและฐานขอมูลประเภทตาง ๆ วิธีการประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
Thai language skills for communication; study resources; online information and
database search techniques; evaluating the credibility of data sources.

SU211

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน
3(3-0-6)
(Introduction to Language and Languages in ASEAN)
ลักษณะทั่วไปของภาษา การกําเนิ ดภาษา ความแตกตางระหวางภาษามนุ ษยกับ ภาษาสัต ว
ภาษากับตั วอักษร โครงสรางของภาษา การใชภาษาตามปริบ ทสังคม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ รวมทั้งการรับภาษา
การเรียนรูภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ
ในอาเซียน
General characteristics of language; origins of language; differences between
human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses
of language in social contexts; language change; relationship among language,
society, culture, and ideology; language acquisition; language learning and
teaching; general characteristics of ASEAN languages and cultures.

SU212

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดานวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(French for Cultural Communication)
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาฝรั่ งเศสเบื้ องต น ด านศิ ล ปวั ฒ นธรรม การฝ ก ฝนการใช ศั พ ท
สํานวนและโครงสรางประโยคที่เหมาะสมและถูกตอง
Basic French communication skills on art and culture; practice of using
proper and correct vocabulary and sentence structures.

SU213

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Thai Language for Life Development)
การเรียนรูภาษาไทย การอ านวิเคราะหส าร การฟงจับใจความ การนําเสนอความคิ ด
การพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในสังคมแหงขอมูลขาวสาร
Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas;
presentation of ideas; development of sustainable life skills in the information
society.
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SU214

ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Chinese for Careers)
หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝกการฟง การพูด การอาน และ การ
เขียน จากคําศัพทที่เกี่ยวของกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอยางนอย 300 ตัว โครงสรางและรูป
ประโยคงาย ๆ
Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking,
reading and writing with vocabulary about occupations; studying of at least
300 Chinese alphabets; language structures and simple forms of sentences.

SU215

นิทานและการละเลนพื้นบาน
3(3-0-6)
(Folktales and Folk Plays)
ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบาน การละเลนและการแสดงพื้นบาน ปริศนา คํา
ทาย สุภาษิตคําพังเพย และความเชื่อทองถิ่น วิเคราะหความสัมพันธระหวางนิทานและการละเลน
กับสังคมและวัฒนธรรม
Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk
performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between
folk tales and folk plays and society and culture.

SU301

พลเมืองตื่นรู
3(3-0-6)
(Active Citizen)
ความเป นพลเมือง การรูเท าทัน การเปลี่ยนแปลงของสั งคมไทย สังคมโลก และสังคม
ออนไลน ความรับผิดชอบตอสังคม การมีสวนรวมกับชุมชน และจิตสาธารณะ
Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and
online society; social responsibility; community engagement; public spirit.

SU310

การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Heritage Conservation and Management)
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการวัฒ นธรรม ความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม มรดกทางวั ฒ นธรรมจั บ ต อ งได แ ละจั บ ต อ งไม ไ ด มรดกทาง
สถาป ต ยกรรม สถาป ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น และชุ มชน แหล งโบราณคดี แ ละพื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละหอศิ ล ป แนวทางการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรมในบริ บ ทร ว มสมั ย การ
ทองเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย
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Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural
heritages; vernacular architectures and communities; archeological and historic
site; museums and galleries; guidelines for cultural heritage management in
contemporary context; cultural tourism and interpretation.
SU311

งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
(Creation and Innovation in the 21st Century)
ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโนมของงานสรางสรรคและนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 การสรางชิ้นงานสรางสรรคที่มีความรับผิดชอบตอสังคม นําไปสูการเปนพลเมือง
ตื่นรู
History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative
projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility,
leading to being an active citizen.

SU312

เพศสภาพและเพศวิถี
3(3-0-6)
(Gender and Sexuality)
แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม
ประกอบสรางและกําหนดบทบาทของความเป น ผู ห ญิ ง ความเป น ผูช าย และเพศทางเลื อก
แนวคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ในร า งกายและขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั งคมเพื่ อ เรี ย กร อ งสิ ท ธิ และ
สถานการณเพศสภาพ เพศวิถีในปจจุบัน
Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts
defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and
queer; concepts of bodily rights and other related social movements to claim
the rights; current situations of gender and sexuality.

SU313

ธรรมชาติวิจักษ
3(3-0-6)
(Nature Appreciation)
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณคาและความ
งามของธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและความรับผิดชอบตอสังคม
Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of
nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility.
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SU314

รักษนก
3(3-0-6)
(Bird Conservation)
การดูนก การจําแนกชนิด ถิ่นที่อยูอาศัย พฤติกรรมการรอง การหาอาหารและ การ
สืบพันธุ พฤติกรรมการสรางรัง การอพยพ การอนุรักษ
Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and
reproduction; nesting behavior; migration and conservation.

SU315

การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
3(3-0-6)
(Natural Environmental and Art Work Conservation)
ความรู พื้ น ฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพตอศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศ
และการท องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ หลั กการพื้ น ฐานในการอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มทางธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรม การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ศิลปกรรม
และมรดกโลก
Basic knowledge of environment and natural resources; environmental
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works;
ecosystem services and eco-tourism; basic principle of natural and cultural
environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation
of natural environment and art works; world heritage.

SU316

โลกของจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial World)
ประโยชนและความสําคัญของจุลินทรียตอวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
การแพทยตอมนุษยในชีวิตประจําวัน การใชจุลินทรียโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
และสิ่งแวดลอม
Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for
consumer and environmental safety.

SU317

อินเทอรเน็ตสีขาว
3(3-0-6)
(White Internet)
บริการตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ภัยคุกคาม
แบบตาง ๆ จากการใชงานอินเทอรเน็ตและการใชงานเครือขายสังคม การปองกันภัยคุกคาม
ประเด็นความเปนสวนตัวของบริการอินเทอรเน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอควรและไมควรปฏิบัติเมื่อใชงานเครือขาย เครื่องมือที่
สามารถใชงานเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย
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Internet services and electronic transactions; threats from internet and
social network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services;
impacts of threats; laws related to information technology and communication;
online etiquette; tools for improving security.
SU318

สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ระบบนิ เ วศ มลพิ ษ ทางน้ํ า มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางดิ น มู ล ฝอย พลั ง งานและ
ผลกระทบตอภาวะภูมิอากาศของโลก
Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy
and its impact on global climate.

SU319

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Science and Technology for Sustainable Development)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต อการพั ฒ นาประเทศอย างสรางสรรคและยั่งยื น ในด าน
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากแหล งเรีย นรูในชุ มชน การสื่ อสารตอสาธารณะและการสรางสื่ อประเภทตาง ๆ เพื่ อ
แสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอชุมชน
Science and technology for creative and sustainable development of the
country with regards to society, economy, education, public health and
environment; learning science and technology from community learning
centers; public communication and creation of media to demonstrate the
impact of science and technology on the community.

SU320

โลกแหงนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Innovations)
ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต การพัฒนา
การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in
the future; development, application and management; roles and effects of
technological and innovative development on life, economy and society.
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SU321

วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Materials and Environmental Impacts)
การแบ ง ประเภทวั ส ดุ ทั่ ว ไป สมบั ติ พื้ น ฐานของวั ส ดุ วั ส ดุ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ พ บใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการขยะจากวัสดุ การนําวัสดุกลับมาใชใหมดวยวิธีตาง ๆ
General material classifications; basic properties of materials; materials in
daily life products; material waste management; material recycling methods.

SU322

การดูแลสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
(Pet Care)
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตวเลี้ยงเปนเพื่อนสําหรับผูรักสัตว การดูแลที่มี
ประสิทธิภาพและเปนเจาของสัตวเลี้ยงที่รับผิดชอบตอสัตวและสังคม โรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยง
ติดตอสูคน และการปองกันโรค แผนการขยายพันธุสัตวเลี้ยง การเปนผูประกอบการขายและ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง
General aspects of pet care for animal lovers; effective care and
responsible pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet
and diseases prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and
pet business.

SU323

จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
ความเปนมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความสําคัญของการมี
จิตสาธารณะ องคประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ ปจจัยที่กอใหเกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่
เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
Background, meaning, and importance of public mind; composition of
public mind in a person; type, concepts and related theories of public mind;
factors contributing to public mind and related attributes; writing public mind
projects.

SU401

ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
ทักษะที่จําเปนในการเปนผูประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการบริหาร
จัดการ ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห และการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดตั้งและดําเนินธุรกิจใหม
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Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business,
managerial, creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and
running a new venture.
SU402

นวัตกรรมและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Innovation and Design)
แนวคิด หลักการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การทําความ
เข าใจป ญ หา การระดมความคิ ด เห็ น การเรีย นรูผ านการทดลองปฏิ บั ติ แ ละเผยแพรอ ย าง
สรางสรรค
Concepts and principles of innovation creation through the design thinking
process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and
creative publicization.

SU410

การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
3(3-0-6)
(Records and Archives Management)
นิยาม ความหมายและความสําคัญของเอกสารตอประสิทธิภาพการทํางาน ฐานขอมูล ธรรม
มาภิบาล และความนาเชื่อถือขององคกร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสาร
อยางเปนระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณคาเอกสารเพื่อ
จัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพรและอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ
ในฐานะแหลงขอมูล ฐานความรูและหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร
Definition, meaning, and significance of records in relation to working
efficiency; database; good governance and accountability of organisations;
system, standard, and tools for systematic record keeping; concepts, theories,
and principles of archival selection, acquisition, and appraisal for permanent
storage in archives; processes of managing, providing access, and preserving
archives as informational sources, knowledge base, and historical evidence.

SU411

การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Mushroom Farming and Business Extension)
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การ
ทองเที่ยวและการผลิตอาหาร
Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism;
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of
regulation and standards in agricultural tourism and food production.
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SU412

เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต
3(3-0-6)
(E-Sport Technology, Techniques and Industry)
นิยามและประเภทของอีสปอรต การผสานองคประกอบเกมในกิจกรรมตาง ๆ และประโยชน
ดานการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่สําคัญ สังเวียนตอสูออนไลนในระบบหลายผูเลน
(โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอรต เทคโนโลยีการถายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหาร
ระดับจุลภาค รูปแบบการเลน การสื่อสารและการรวมมือกันระหวางผูเลน ทักษะที่สําคัญในอี
สปอรต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอรต แมแบบทางธุรกิจ รายไดของผูเลนและผูถายทอดเกม
การฝกฝนและแขงขันเกม กรณีศึกษาจากการแขงขันที่นาสนใจ
Definition and types of e-sport; gamification and educational benefits;
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA); firstperson shooting ( FPS) game; civility and acceptable practice; communication
technology in e-sport; game broadcasting technology; team strategy and micromanagement; playing styles; player communication and collaboration; e-sport
essential skills, game and e-sport industry; business models; player and gamecaster income; game practice and competition with case studies from
interesting competitions.

SU413

มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Amazing Biotechnology Products)
ความหมายและประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่นาสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใชในครัวเรือน การเกษตร การบําบัด
น้ําเสียและการแพทย การคนควาขอมูลและนําเสนอผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ
การทดลองการผลิตผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products
from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture,
wastewater treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected
biotechnology products of interest; in-class presentation of selected products;
preliminary experiments for creating biotechnology products.

SU414

ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Indigenous Knowledge toward Production Process)
การทําน้ําตาลมะพราว กระบวนการผลิตน้ําตาลทราย การหมักขาวหมาก กระบวน การหมักใน
อุต สาหกรรม การผลิต นมจากโค กระบวนการผลิต นม การทอผ า กระบวน การผลิตสิ่งทอ
กระดาษสา กระบวนการผลิต กระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิต ขนม การผลิต ข าวแบบ
ดั้งเดิม กระบวนการผลิตขาวสารอาหารแหง กระบวนการอบแหง
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Production of home-made coconut sugar; manufacturing of granulated sugar;
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of
cow milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile
manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;
manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice;
modern manufacturing process of rice; dried foods; drying process.
SU415

การตลาดและการเงินพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)
ความสํ าคั ญ ของการตลาดและการเงิ น สํ าหรั บ ผู ป ระกอบการรายใหม แนวคิ ด ด า น
การตลาด กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิ ดด านการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน การพยากรณ ทางการเงิน การระดมทุน ความสําคัญ ของการบริห ารความเสี่ยงทาง
การเงิน
Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk
management.

SU416

ธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business)
หลักการเบื้ องต น ของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูป แบบการทํ า
ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความสําเร็จบนระบบเครือขาย การทําธุรกิจระหวางองคการ
การทําธุรกิจระหวางองคการและลูกคา การทําธุรกิจระหวางองคการกับภาครัฐ ระบบบริหาร
จัดการดานธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน
Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society;
different types of secure and successful online transactions; business-tobusiness (B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G);
digital transaction management system; digital marketing; social media.
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หมวดวิชาเฉพาะ
452 201

การสรางอุปกรณเพื่อการสอนฟสิกส
3(2-3-4)
(Manufacturing Equipment for Teaching Physics)
การเลือก การใชและบํารุงรักษาสื่อการสอนฟสิกส การออกแบบ การผลิต ทดลอง
ใช ประเมินและปรับปรุงสื่อการสอนฟสิกส นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร การพั ฒ นา
นวัตกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูของวิชาฟสิกส
Selection, application and maintenance of learning equipment in
teaching physics; design, production, implementation, assessment and
improvement of learning materials in teaching physics; educational
innovations, information technology and communication for learning
management of science learning area; development of innovations in
relevance of learning objectives and learning outcomes of physics.

452 301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Teaching Practice III)
วิชาบังคับกอน 462 200 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
หลักการ แนวคิดการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรีย นเป นสํ าคัญ บรรยากาศและการบริห ารจัดการชั้น เรียน การวัด และประเมิน ผลการ
เรียนรูเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สงผลตอพัฒนาการ
ของผูเรียน ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการถอด
บทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นตาม
ภารกิจครูที่ไดรับมอบหมาย
Principles, concepts of course development; design student-centered
learning activities; atmosphere and management of classroom learning;
measurement and evaluation of learning outcomes for learner development;
media, innovation and technology affected learners' development; teaching
practice in schools; lesson study and reporting the result of lesson study;
sharing knowledge in educational seminars; performing other assigned tasks.
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452 401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
(Teaching Practice IV)
วิชาบังคับกอน : 452 301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของสาขาวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยบูรณาการ
เนื้อหาความรูในวิชาเอก การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร
การประยุกตใชเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย การ
จั ด ทํ า โครงการเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ บ ง ป น ความรู ในการสั ม มนา
การศึกษา การถอดบทเรียนและเขียนรายงานการถอดบทเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจครูที่
ไดรับมอบหมาย
One-semester teaching practice in an educational institution by
integrating the knowledge of theories and practice learned from the major
subject; learning management to enhance learners’ wisdom, knowledge and
being an innovator; applying technology and innovation to develop learners
by using research processes; submitting a project for learner development;
sharing knowledge in educational seminars; lesson study and reporting the
result of lesson study; performing other assigned tasks.
461 101 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
(Educational Quality Assurance)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภารกิจและสภาพงานสถานศึกษาตามสภาพจริงและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึ กษา การนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาสู ก ารพั ฒ นาการจั ด ทํ าแผนงานและ
โครงการเพื่อพัฒ นาการเรียนรูของผูเรียนและยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษา เพื่ อใหทัน กับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางบริบทโลก รูเทาทันสังคมอันนํามาสูการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืน สอดคลองกับแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสรางภูมิคุมกันผูเรียน รวมถึง
มีการวิพากษการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาระหวางประเทศ
Fundamentals of school missions and functional conditions of
educational institution in real situations and contexts of changes at micro and
macro levels; concepts, principles and practice on educational quality
assurance; laws and regulations related to educational quality assurance;
applying the results of educational quality assurance to develop educational
plans and projects to improve student learning and school quality to keep up
with the dynamics of global context changes, knowing and understanding the
society leading to educational management for sustainable development in
line with the concepts of sufficiency economy philosophy for the immunity of
learners, including criticism of changes in international education.
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462 100

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Teaching Practice I)
แนวคิ ด ทฤษฎี องคความรูเกี่ ย วกับ วิช าชีพ ครู และงานครู การปฏิบั ติงานสอนใน
สถานศึกษา ศึกษาสังเกตการสอน สังเกตนักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากร อาคารสถานที่ใน
โรงเรียน วิเคราะหสภาพการจริงจากการศึกษา สังเกต เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียนสรุป
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
Concepts, theories and knowledge on teaching profession and teachers’
tasks; practice in educational institutions; study and observation of
Instruction on learners, teachers, school administrators, personnel and school
buildings; analyzing actual situations in the school summarizing and reporting
experiences of teaching practice in the school based on concepts and
theories.

462 101

การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
(Secondary Education)
หลักการและความมุงหมายของการมัธยมศึกษา วิวัฒ นาการของการมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย การมัธยมศึกษาในตางประเทศ หลักสูตรและการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา กิ จ การนั ก เรี ย น
กิจกรรมพัฒ นาผูเรียน การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน การ
มัธยมศึกษาในอนาคต ศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
Principles and objectives of secondary education, evolution of
secondary education in Thailand secondary education abroad curriculum and
instruction in secondary schools innovation and technology education
measurement and evaluation of education student affairs student
development activities secondary school administration and basic education
standards, high school education quality assurance secondary school with
community secondary education field trips on secondary management.

462 102

การสอนโครงงานในโรงเรียน
2(1-2-3)
(Project Teaching in School)
หลักการและความสําคัญของการทําโครงงานในโรงเรียน ประเภทของโครงงาน การ
ออกแบบโครงงาน การสมผสานเทคโนโลยี บทบาทของอาจารย ที่ ป รึ กษาโครงงาน การ
ประเมินโครงงาน การจัดแสดงและการนําเสนอโครงงาน รวมทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับการทาโครงงานในวิชาตาง ๆ
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Principles and important of projects in school, types and element of
projects, project designs, Integration Technology, roles of project advisors,
project evaluation, exhibition, and presentation, practices to improve
knowledge and understanding about projects in various courses.
462 103

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2(1-2-3)
(Activities)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ย วกับ กิจ กรรมพั ฒ นาผูเรีย น ความหมาย ความสําคั ญ
รู ป แบบ วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรม การใช สื่ อ เทคโนโลยี และแหล ง เรี ย นรู การวั ด และการ
ประเมินผล การทําโครงการ การสรางหลักสูตรเสริม เพื่ อใหผูเรียนมีคานิ ยมที่ พึงประสงค
การจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนใน
โรงเรียน
Principles, concepts, theories, activities, learners' development,
meaning, important, methods of organizing activities, using media, technology
and learning resources, measurement and evaluation, project creation and
extra curriculum to provide students with desirable values. Guidance
activities, student activities and social and public benefit in school.

462 104

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Community of Teacher Professional Learning)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู ความหมาย ความสําคัญของ
ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู รูปแบบและวิธีการการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู
การศึกษาการถอดบทเรียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพครู การประเมินผล และการสะทอนผลหลังการปฏิบัติ การฝกปฏิบัติสรางชุมชนแหง
การเรียนรูวิชาชีพครู
Principles, concepts, theories of Professional Learning Community,
meaning, importance of the community of teacher professional learning,
model and methods of creating a community of teacher professional learning,
lesson study, using of information technology to create a community of
teacher professional learning, evaluation and after action review, practice a
community of teacher professional learning.

462 200 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับกอน : 462 100 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
หลักการปฏิบัติงานเปนผูชวยครูในสถานศึกษา การวิเคราะหและพัฒนาผูเรียนเปน
รายกรณี ชวยปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่ครู การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครู
ถอดบทเรียนเขียนรายงานการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู

46

Principles of performing as a teacher assistant in the school; analyzing
and developing individual learner; practice teaching and teachers’ duties;
professional learning community ( PLC) ; lesson study; writing a report on
teaching practice and sharing knowledge with others.
462 201

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
ปรัชญาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร และพื้นฐานการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ความหมาย และความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รระดั บ
การศึกษาตางๆ การวิเคราะหองคประกอบของหลักสูตร นวัตกรรมทางหลักสูตร หลักสูตร
บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
Educational philosophies, concepts, theories of curriculum; curriculum
development; introduction to curriculum development; definition and
importance of curriculum development; various levels of curriculum; analysis
of curriculum components; curriculum innovation; curriculum design;
curriculum implementation; curriculum evaluation and improvement.

462 202

การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
(Learning Management)
ความสั ม พั น ธ ส มองกั บ การเรี ย นรู การวิ เคราะห ค วามหมาย ความสํ า คั ญ และ
องคประกอบของการจัดการเรียนรู แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
จัดการเรียนรูเชิงรุก การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรู รวมทั้งการจัดการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน การคัดสรร แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรูแบบตาง
ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในบริบทตาง ๆ การออกแบบสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
การเขียนแผนการเรียนรูแบบครูมืออาชีพ
Relation between the brain and learning; analysis of learning meanings;
importance and elements of concepts of student-centered learning
management; active learning management; learning management based on
learning theories including blended learning, selection of learning concepts,
theories, models, techniques and teaching approaches to enhance learners’
learning in various contexts; design of learning environments; professional
lesson plan writing.

463 201

จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
(Psychology for Learning)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรู และจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ความแตกตางระหวางบุคคล การจูงใจ
ตลอดจนการประยุกตใชจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
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Concepts and theories of basic psychology, developmental psychology,
educational psychology, learning psychology and counseling psychology;
individual differences; motivation; as well as the application of psychology in
learning management and classroom management.
464 102

การศึกษาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Education)
องคประกอบทางการศึกษา ความสัมพันธระหวางศึกษาศาสตรกับศาสตรกับสาขาอื่น
การปฏิรูปการศึกษา หลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน จรรยาบรรณ
สํ า หรั บ ครู พระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห งชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนา
Educational components; relationships between education and other
disciplines; educational reform; curriculum; learning theory; teaching method;
code of ethics of teachers; the National Education Act; the national economic
And Social Development Plan; educational development and educational
management policy plan; concepts and strategies of development
education.

464 103

มนุษยกับการศึกษา
3(3-0-6)
(Human and Education)
ความหมาย ความสําคัญและความสัมพันธของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพและวิชา
เฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการ
คิ ดวิเคราะห สั งเคราะห อย า งมีวิจ ารณญาณ การวิเคราะห เหตุ ปจ จัย และผลกระทบ ของ
เหตุ ก ารณ สถานการณ ป ญ หา และการสั งเคราะห แนวทางแก ไข ป อ งกั น ป ญ หา หรื อ
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ และสถานการณ เพื่อคุณประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม การ
ประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา
Meaning; significance, and relation of general education to other
vocational and specific subjects; relation between behaviour and mental
properties; ability to think critically; analysis of causes and consequences of
events, situations, problems and; synthesis of solutions to problems;
prevention; improvement or development in those events and situations to
benefit individuals; others and society; application of knowledge to solve
problems of case studies.
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464 104

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
(Arts and Science for Human Development)
มนุษยภาพในอดีต ปจจุบั น และอนาคต เหตุการณ สถานการณ ป ญหาเกี่ยวกั บ
วิวัฒนาการที่สําคัญทางดานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก การวิเคราะหเหตุ
ปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข
ปองกันปญหา หรือแนวทางปรับ ปรุงพัฒ นาเหตุการณ สถานการณ เพื่อคุณประโยชนตอ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา
Humankind in the past; present and future; events, situations, problems
in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global
communities; analysis of causes and consequences of events, situations,
problems; synthesis of solutions to; precautions against; or improvements in
those events, situations to benefit individuals and their community; and the
application of knowledge to solve the problems based on case studies.

464 301

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2(1-2-3)
(Learning Measurement and Evaluation)
แนวคิด หลักการ เทคนิ คและวิธีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม การ
ประยุกตใชผลการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Concepts, principles, techniques and methods for measuring and
evaluating learning; designing instruments for measuring and evaluating
learning; new trends in learning measurement and evaluation; applying the
results of measurement and evaluation to improve learning.

464 302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
(Research for Learning Development)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การออกแบบ
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู การดํ า เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู และการนํ า
ผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนรู
Concepts, theories, principles and methods of research for learning
development; research design for learning development; research methods
for learning development; applying research results to learning management.
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465 140 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
(Language and Digital Technology for Learning)
ความรูเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิจารณการพูดรวมถึง
ภาษากายตาง ๆ และฝกปฏิบัติการพูด ทั้งการพูดเปนรายบุคคลและการพูดเปนหมูคณะ การ
เลื อก การพั ฒ นา การใช และการประเมิน เทคโนโลยี ดิจิทั ล และนวัตกรรมเพื่ อการเรีย นรู
การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางนวัตกรรมการทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Knowledge of speech; principles of speech; personality development;
speech criticism, including body language and individual and group speaking
practice; selection, development, utilization and evaluation of digital
technology and innovation for learning; integration of digital technology to
create educational innovation for sustainable development.
466 201

การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
(Development of English Proficiency)
การพัฒนาสมรรถภาพทางดานภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะทั้งสี่ดานรวมถึงไวยากรณ
และหลักการใชภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนทั้งในดานวิชาการและในชีวิตประจําวัน
Development of English proficiency focusing on four English skills,
including English grammar and usage for learners to apply English language
with effectiveness for academic and daily-life benefits.

466 202

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและความกาวหนาในวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English for Academic and Professional Achievement)
การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการแสดงความคิดเห็น
อยางสรางสรรค และมีวิจารณญาณในหัวขอตาง ๆ ที่หลากหลาย การเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทํางาน และการใชชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผูเรียน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills in English
with an emphasis on expressing opinions with creative and critical thinking
skills on various topics; extending students’ existing English skills to enhance
employment prospects and enrich students’ lives.
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467 201

การพัฒนาวิชาชีพครู
3(2-2-5)
(Teacher Professional Development)
ความหมายและความสําคัญของครู คุณลักษณะความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณของความเปนครู มาตรฐานวิชาชีพครู การ
พัฒนาศักยภาพความเปนครู การเปนผูนําทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและ
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
Definition and importance of a teacher; characteristics of being a
teacher; morals, ethics and teacher professional code of conduct; cultivate
the spirit of being a teacher; teacher professional standards; development of
potential as a teacher; academic leadership to continuously develop the
potential of learners and the teacher profession.

467 411 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Man and His Environment)
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ มและภู มิ นิ เ วศน โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพั นธของการอยู รวมกัน ของสิ่งมีชีวิต เพื่ อใหเกิด ความสมดุล แหงธรรมชาติ ป จจัย ที่
นําไปสูความเสื่อมโทรมของ สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขตของ
ปญหาในปจจุบัน แนวโนมของปญหาในอนาคตและผลกระทบตอมนุษยชาติ ตลอดจนสงเสริม
ใหมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูสังคมแบบยั่งยืน
The relationship among humans, environment and geographical
ecology; the harmonious relationship of living things with the balance of
nature; factors leading to degradation of natural environment and geographical
ecology; characteristics and scopes of present problems; trends of problems in
the future, the effect of the problems on human race; enhancement and
involvement in environmental management for the sustainable society.
467 464

จริยศึกษา
3(2-2-5)
(Moral Education)
ความหมาย ลั ก ษณะ ขอบข า ย ที่ ม า ความสํ า คั ญ ของค า นิ ย ม จริ ย ศาสตร และ
จริยธรรมองคประกอบของคานิยม และหลักจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรม ทรรศนะของ
คานิยมและจริยธรรมในบริบทศาสนา สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และความเปนพลเมือง
รูปแบบและวิธีการพัฒนาคานิยมและจริยธรรม ตลอดจนออกแบบและฝกปฏิบัติการปลูกฝง
และสรางเสริมคานิยมและจริยธรรม
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Definitions, characteristics, scope, background, importance of values, ethics
and morals, components of values and morals; moral problems, attitudes of
values and morals in contexts of religion, environments, society, culture, and
citizenship; patterns and approaches to developing values and morals, and
design and practice of cultivation of values and morals.
467 498

ลูกเสือสามัญรุนใหญและวิสามัญ และเนตรนารี
2(1-2-3)
(Senior, Rover Scouts and Girl Scouts)
ประวั ติความเป น มาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญ ญั ติลูกเสือ
หลักสูตรวิชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญและวิสามัญ การจัดตั้งและบริห ารจัดการกอง
ลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญและวิสามัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การฝกปฏิบัติการนอกสถานที่
History of the world and Thai scout, act on scout, curriculum of Senior
Scouts and Rover, establishment and management division of Senior, and
Rover activities in Secondary school.
Field trip and training required.

469 201 ชุมชนสัมพันธ
3(2-2-5)
(Community Engagement)
การศึ ก ษาและวิ เคราะห ชุ ม ชนเพื่ อ วางแผนและออกแบบกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและลักษณะของงานชุมชนสัมพันธเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน หลักการองคประกอบสําคัญ และวิธีการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน
ท องถิ่น เพื่ อพั ฒ นาผู เรีย น การออกแบบกิจ กรรมพั ฒ นาผูเรีย นดวยแนวคิดชุมชนสัมพัน ธ
ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ขั้นตอนการสรางและ
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมชุ ม ชนการเรีย นรูท างวิช าชี พ องค ป ระกอบและบทบาทของผู มี สว น
เกี่ยวของในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
Study and analysis of community for planning and designing learner
development activities; definition, importance, benefits and characteristics of
community engagement to improve the quality of learners; principles, key
components, methods of creating relationships with parents and local
communities to develop learners; designing learner development activities
with the concepts of community engagement; definition, importance and
characteristics of the professional learning community; steps of establishing
and implementing activities of professional learning community; components
and roles of stakeholders in the process of professional learning community.
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471 101

การประถมศึกษา
3(2-2-5)
(Elementary Education)
ปรัชญา ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการประถมศึกษา ประวัติการ
ประถมศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา คุณลักษณะ
ของโรงเรียน ครู และนักเรียนประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา แนวโนมการประถมศึกษา และรอยตอของ
การศึกษาระดับประถมศึกษาสูระดับมัธยมศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
Philosophy, definition, aims and importance of elementary education;
history of elementary education and acts; principles and concept of
elementary education; features of elementary schools, elementary school
teachers and students; elementary school standard quality assurance; current
situations, problems and trends, transition from elementary grades to
secondary grades.
Field trip required.

471 212 ลูกเสือ เนตรนารีสํารองและสามัญ
2(1-2-3)
(Cub Scouts and Scouts)
ประวัติความเป น มาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญ ญั ติลูกเสือ
หลักสูตรวิชาลูกเสือ เนตรนารี สํารองและสามัญ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองลูกเสือ การ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สํารองและสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา
มีการฝกปฏิบัติการนอกสถานที่
History of the world and Thai scout, act on scout, curriculum of cub
scouts and scouts, establishment and management division of scout, cub
scout and scout activities in elementary schools.
Field trip and training required.
511 112

แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
3(3-0-6)
(Calculus For Physical Scientists)
ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต
เทคนิคการหาปริพันธ
Limits and continuity. Differentiation and applications. Integrals and
applications. Integration techniques.
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512 101

ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
วิชาบังคับกอน : *512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
*อาจเรียนพรอมกันได
แนวคิดทางชีววิทยา สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การจัด
จําแนกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรา แบคทีเรีย อาเคียร และยูคารีโอตา พื้นฐาน
ของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองคประกอบระดับเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ การสังเคราะห
ด ว ยแสงและการหายใจระดั บ เซลล พั น ธุ ศ าสตร บ ริ สุ ท ธิ์ วิ วั ฒ นาการระดั บ มหภาค
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมสัตว
Concepts in biology.Properties of organisms. Scientific methodology.
Classification and biodiversity. Vira, Bacteria, Archaea and Eukaryota. Cellular
level of organization, tissues and organs. Photosynthesis and cellular
respiration. Classical genetics. Macroevolution. Ecology and animal behavior.

512 103

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : * 512 101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology I.

513 101

เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
ปริมาณสัมพัน ธ โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
แกส ของแข็ง เทอรโมไดนามิกส
Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in
the periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics.

513 103

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I.

514 101

ฟสิกสทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎี
จลนของแกส เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคลื่น เสียง
Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid
mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves.
Sound.
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514 102

ฟสิกสทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics II)
แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแส อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟสิกส
Electromagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics.
Modern Physics. Special theory of relativity and quantum physics.

514 103

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I.

514 104

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
Experiments related to the contents in 514 102 General Physics II.

521 101

คณิตศาสตรสําหรับครูฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Physics Teachers I)
วิชาบังคับกอน : 511 112 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
จํานวนเชิงซอน สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสองและ
สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธยอย เวกเตอร พิกัดโคงตั้งฉากกัน แคลคูลัส
ของเวกเตอร อินทริกรัลเชิงเสนและอินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ ทฤษฎีบท
ของสโตกส การประยุกตในฟสิกสสําหรับครูฟสิกส
Complex numbers. First order, second order and higher order
differential equations. Partial differential equations. Vectors. Orthogonal
curvilinear coordinates. Vector calculus. Line and surface integrals. Divergence
theorem. Stokes theorem. Applications in physics for physics teachers.
กลศาสตรแบบฉบับ 1
3(3-0-6)
(Classical Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : 511 112 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
กลศาสตรนิวตัน การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง สองและสามมิติ การแกวงกวัด
ฮารมอนิกอยางงาย แรงศูนยกลาง กฎการอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งเกร็ง แรงโนมถวงและศักยโนมถวง

521 201
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Newtonian mechanics. Motion of a particle in one, two and three
dimensions. Simple harmonic oscillations. Central forces. Law of conservation
of energy and momentum. Rigid body motion. Gravitational force and
potential.
521 202

คณิตศาสตรสําหรับครูฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Mathematics for Physics Teachers II)
วิชาบังคับกอน : 521 101 คณิตศาสตรสําหรับครูฟสิกส 1
ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ ปญหาคาลักษณะเฉพาะ การแจกแจงความนาจะ
เปน ที่ใชในฟสิกส การประยุกตความนาจะเปนและสถิติในปฏิบัติการฟ สิกส ฟงกชัน พิเศษ
การประยุกตในฟสิกสสําหรับครูฟสิกส
System of linear equations. Matrices. Eigenvalue problems.
Probability distributions used in physics. Application of probabilities and
statistics in physics laboratory. Special functions. Applications in physics for
physics teachers.

521 203

อุณหพลศาสตร
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
กฎของอุณหพลศาสตร เอนโทรป ศักยเชิงอุณหพลศาสตร การเปลี่ยนเฟส การแจก
แจงพลังงานระหวางระบบ การเขาสูสมดุลทางความรอน การคํานวณพลังงานเฉลี่ยของกาซ
อุดมคติ การประยุกตทางอุณหพลศาสตร
Laws of thermodynamics. Entropy. Thermodynamics potentials.
Change of phase. Distribution of energy between systems. Approach to
thermal equilibrium. Mean energy of an ideal gas. Applications of
thermodynamics.

521 204

3(3-0-6)
ฟสิกสรวมสมัย
(Contemporary Physics)
วิชาบังคับกอน: 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ โฟตอน คลื่นสสาร โครงสรางอะตอม ฟสิกสอะตอม โครงสราง
โมเลกุลและสเปกตรัม ฟสิกสนิวเคลียร พันธะในของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง
Relativity theory. Photons. Matter waves. Atomic structures. Atomic
physics. Molecular structures and spectra. Nuclear physics. Bonding in solids.
Energy band theory of solids.
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521 211

กลศาสตรแบบฉบับ 2
3(3-0-6)
(Classical Mechanics II)
วิชาบังคับกอน : 521 201 กลศาสตรแบบฉบับ 1
ระบบพิกัดเคลื่อนที่ สมการการเคลื่อนที่ของลากรองจและฮามิลตัน หลักการแปร
ผัน เทน-เซอรของโมเมนตความเฉื่อย การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบและในสามมิติ
Moving coordinate systems. Lagrange’s and Hamilton’s equations of
motion. Variational principles. Moment of inertia tensor. Motion of a rigid body
in a plane and in three dimensions.

521 281

ปฏิบัติการฟสิกสรวมสมัย
1(0-3-0)
(Contemporary Physics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 521 204 ฟสิกสรวมสมัย หรืออาจเรียนพรอมกัน
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 521 204 ฟสิกสรวมสมัย
Experiments related to the contents in 52 1 204 Contemporary
Physics.

521 301

ไฟฟาและแมเหล็ก
3(3-0-6)
(Electricity and Magnetism)
วิชาบังคับกอน : 511 112 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
* 521 381 ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
* อาจเรียนพรอมกันได
สนามไฟฟ า และศั ก ย ไ ฟฟ า กระแสไฟฟ า ความจุ ไ ฟฟ า และตั ว เก็ บ ประจุ
สนามไฟฟาในสารไดอิเล็กทริก สนามแมเหล็ก การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็ก
ไฟฟาในสสาร แนวคิดเบื้องตนของสมการแมกซเวล
Electric field and potential. Electric current. Capacitance and
capacitors. Electric field in dielectric materials. Magnetic field. Electromagnetic
induction. Electromagnetic field in matters. Basic concepts of Maxwell’ s
equations.
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521 302

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Circuit Analysis and Electronics)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
*521 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
*อาจเรียนพรอมกันได
การวิเคราะหวงจรไฟฟา ไดโอดและการประยุกต ทรานซิสเตอรและการประยุกต
ออปแอมป วงจรดิจิตอล
Circuit analysis. Diodes and applications. Transistors and applications.
Op-amps. Digital circuits.

521 303

คลื่น
3(3-0-6)
(Waves)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
คลื่นกล การแกวงกวัดอยางอิสระ การแกวงกวัดภายใตแรงกระทํา การสะทอนของ
คลื่น การซอนทับกันของคลื่น คลื่นนิ่ง การกล้ําสัญญาณคลื่นและบีตส คลื่นเสียง คลื่นในสอง
และสามมิติ คลื่นแมเหล็กไฟฟา การหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา โพลาไรเซชัน การแทรก
สอด การเลี้ยวเบน คลื่นโนมถวง โซลิตอน
Mechanical waves. Free oscillations. Forced oscillations. Reflection of
waves. Superposition of waves. Standing waves. Modulations of waves and
beats. Sound waves. Waves in two and three dimensions. Electromagnetic
waves. Refraction of waves. Polarization. Interference. Diffraction. Gravitational
wave. Soliton.

521 304

กลศาสตรควอนตัมและการประยุกต
3(3-0-6)
(Quantum Mechanics and Applications)
วิชาบังคับกอน : 521 204 ฟสิกสรวมสมัย
แนวคิดของกลศาสตรควอนตัม หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก สมการ
ชเรอดิ งเกอร และการใช แกป ญ หาเกี่ ย วกับ พลศาสตรของอนุ ภ าค อะตอมไฮโดรเจน การ
ประยุกตในการแกปญหาแบบตาง ๆ
Concepts of quantum mechanics. Heisenberg’s uncertainty principle.
Schrodinger equation and its applications to problem solving in dynamics of
particles. Hydrogen atom. Applications in various problems.
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521 305

ระบบโลกและดาราศาสตร
3(3-0-6)
(Earth System and Astronomy)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร เทคโนโลยีที่เกี่ยวกอง
Geology.Oceanography.Meteorology.Astronomy. Related technologies.

521 306

คอมพิวเตอรสําหรับครูฟสิกส
3(2-3-4)
(Computer for Physics Teachers)
หลักการและแนวคิดในการใชคอมพิวเตอรแกปญหาทางฟสิกสศึกษา การพัฒนาสื่อ
การสอนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
Principles and concepts of the use of computers for problem solving
in physics education. Development of instructional media by software
packages.

521 307

วิธีการสอนฟสิกส 1
3(2-3-4)
(Teaching Method in Physics I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การพัฒนาฐานความคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน และ วิธีทางวิทยาศาสตรและหรือ
คณิ ตศาสตรแบบบูรณาการในหั วขอกลศาสตรแบบฉบั บ อุณหพลศาสตร และ สมบั ติของ
สสาร โดยเชื่อมโยงอุดมการณวิชาชีพ และนําสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเปนครูทางฟสิกส
Development and integration of conceptual theory, paradigm and
scientific and/ or mathematical methods in classical mechanics,
thermodynamics and properties of matters related to physics teacher’ s
professional development

521 308

วิธีการสอนฟสิกส 2
3(2-3-4)
(Teaching Method in Physics II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การพัฒ นาฐานความคิด ทฤษฎี กระบวนทัศน และวิธีทางวิทยาศาสตรและหรือ
คณิตศาสตรแบบบูรณาการในหัวขอ ของไหล คลื่น แมเหล็กไฟฟา และ ฟสิกสรวมสมัย โดย
เชื่อมโยงอุดมการณวิชาชีพ และนําสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเปนครูทางฟสิกส
Development and integration of conceptual theory, paradigm and
scientific and/ or mathematical methods in fluid dynamics, waves,
electromagnetism and contemporary physics related to physics teacher’ s
professional development.
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521 311

ดาราศาสตรสําหรับครูฟสิกส
3(3-0-6)
(Astronomy for Physics Teachers)
วิชาบังคับกอน : 521 305 ระบบโลกและดาราศาสตร
โลกและทองฟา ทรงกลมทองฟา วิธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร ดาวฤกษ
แกแล็กซี เอกภพ
Earth and sky. Celestial sphere. Methods and instrumentation for
astronomy. Stars. Galaxies. Universe.

521 312

อุตุนิยมวิทยาสําหรับครูฟสิกส
3(3-0-6)
(Meteorology for Physics Teachers)
วิชาบังคับกอน : 521 201 กลศาสตรแบบฉบับ 1
บรรยากาศของโลก อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ในบรรยากาศ การควบแน น
เสถียรภาพของบรรยากาศและการเกิดเมฆ ความกดอากาศและลม การพยากรณ อากาศ
เบื้องตน ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา
Earth atmosphere. Atmospheric temperature and moisture.
Condensation. Atmospheric stability and cloud development. Air pressure and
wind. Basic weather forecast. Meteorological phenomena.

521 321

คลื่นแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
(Electromagnetic Waves)
วิชาบังคับกอน : 521 301 ไฟฟาและแมเหล็ก
สมการของแมกซเวลลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟาในไดอิเล็ก ทริก
และตัวนํา การสะทอนและการหักเหที่รอยตอของสองตัวกลาง สายสงคลื่น ทอนําคลื่นและ
กลองกําทอน การประยุกตเบื้องตนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวัน
Maxwell’ s equations and electromagnetic waves. Electromagnetic
waves in dielectrics and conductors. Reflection and refraction at the boundary
of two media. Transmission lines, waveguides and cavity resonators. Basic
applications of electromagnetic waves in everyday life.
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521 322

ทัศนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Optics)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
ทั ศ นศาสตร เชิ งเรขาคณิ ต ความคลาดและการแกไข การออกแบบเลนส ทั ศ น
อุปกรณ การวัดแสง การแทรกสอด อินเตอรเฟอโรเมตรีเชิงแสง การเลี้ยวเบนแบบเฟรานโฮ
เฟอร เกรตติงเลี้ยวเบน การดูดกลืนและการกระเจิง โพลาไรเซชัน เลเซอรเบื้องตน โฮโลก
ราฟฟ ทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนและการมอดูเลตแสง ทัศนศาสตรฟลมบาง
Geometrical optics. Aberration and correction. Lens design. Optical
instruments. Photometry. Interference. Optical interferometry. Fraunhofer
diffraction. Diffraction grating. Absorption and scattering. Polarization. Laser
basics. Holography. Nonlinear optics and the modulation of light. Thin film
optics.

521 341

พลังงานแสงอาทิตย
3(3-0-6)
(Solar Energy)
สมบัติทางเรขาคณิ ตของรังสีอาทิตย รังสีอาทิตยนอกบรรยากาศโลก บรรยากาศ
โลกและผลที่มีตอรังสีอาทิตย รังสีอาทิตยภายใตสภาวะทองฟาที่ปราศจากเมฆ การวัดรังสี
อาทิตย การประยุกตขอมูลรังสีอาทิตย รังสีอาทิตยเฉพาะชวงความยาวคลื่น
Geometrical properties of solar radiation. Extraterrestrial solar
radiation. Earth atmosphere and its effect on solar radiation. Solar radiation
under cloudless skies. Measurements of solar radiation. Applications of solar
radiation data. Solar radiation in specific wavelength bands.

521 351

วัสดุศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Materials Science)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
พันธะในของแข็ง โครงสรางผลึก ความไมสมบูรณ ของผลึก สมบัติทางไฟฟา สมบัติ
ทางแมเหล็ก เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Bonding in solids. Structure of crystalline solids. Imperfections in
crystals. Electrical properties. Magnetic properties. Materials characterization
techniques.
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521 381

ปฏิบัติการไฟฟาและแมเหล็ก
1(0-3-0)
(Electricity and Magnetism Labooratory)
วิชาบังคับกอน : 521 301 ไฟฟาและแมเหล็ก หรืออาจเรียนพรอมกัน
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 521 301 ไฟฟาและแมเหล็ก
Experiments related to the contents in 521 301 Electricity and
Magnetism

521 282

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-0)
(Electronics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 521 302 การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรืออาจเรียนพรอม
กันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 521 302 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
Experiments related to the contents in 521 302 Circuit Analysis and
Electronics.

521 383

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับครูฟสิกส
1(0-3-0)
(Physics Laboratory for Physics Teachers)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับกลศาสตรแบบฉบับ คลื่น อุณหพลศาสตร เสียง และ
ทัศน-ศาสตร สําหรับครูฟสิกส การวิเคราะหขอมูล การประมาณคาความไมแนนอนในการวัด
Experiment related to the contents in classical mechanics, waves,
thermodynamics, sound and optics for physics teachers. Data analysis and
estimation of uncertainties in measurements.

521 384

เรื่องคัดเฉพาะทางสําหรับครูฟสิกส
3(3-0-6)
(Selected Topics for Physics Teachers)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางฟสิกสและการเรียนการสอนวิชาฟสิกส
Topics of current interest and up-to-date in physics and in teaching
and learning physics.
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521 491

สัมมนาสําหรับครูฟสิกส 1
2(0-4-2)
(Seminar for Physics Teachers I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางการเรียนการสอนวิชาฟสิกส โดยไดรับความเห็นชอบ
จากภาควิชา
Seminar on topics of current interest in teaching and learning physics
as approved by the department.

521 492

สัมมนาสําหรับครูฟสิกส 2
1(0-2-1)
(Seminar for Physics Teachers II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางการเรียนการสอนวิชาฟสิกส โดยไดรับความเห็นชอบ
จากภาควิชา
Seminar on topics of current interest in teaching and learning physics
as approved by the department.

521 493

โครงงานวิจัยสําหรับครูฟสิกส
2(0-4-2)
(Research Project for Physics Teachers)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การศึกษาเชิงทดลองหรือทฤษฎีในหัวขอที่คัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกสศึกษา
ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชา
Experimental or theoretical studies on the selected topics in physics
and physics education under the supervision of the departmental staffs.
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการปฏิบัตติ นในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2537
บัณฑิต

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 70
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2534 จึงให้วางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบตั ิตน
ในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบตั ิตนในการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2525
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบตั ิตนในการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฎิบตั ิตนในการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
บรรดาระเบียบ หรือประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาํ หนดไว้ใน ระเบียบนีห้ รือซึง่
ขัดแย้งกับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
“การสอบ” หมายถึง การสอบวัดผลของคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และให้
หมายความรวมถึงการสอบย่อย การสอบปฏิบตั ิการ การสอบประจําภาค การสอบระหว่างภาคและการสอบอื่น ๆ
ถ้ามี
“คณะวิชา” หมายถึง คณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้การศึกษาใน ระดับปริญญา
บัณฑิต
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นคณะวิชา
ข้อ 5 ในการเข้าสอบ นักศึกษาต้องแต่งชุดเครือ่ งแบบนักศึกษา หรือต้องแต่งกายให้สภุ าพ โดย
นักศึกษาชายให้สวมเสือ้ แขนสัน้ หรือเสือ้ แขนยาวสีขาว ไม่พบั แขน สวมกางเกงขายาวสีเข้ม คาดเข็มขัด และ
ต้องสอดชายเสือ้ ไว้ในกางเกง สวมถุงเท้าและรองเท้าหุม้ ส้น ส่วนนักศึกษาหญิงให้สวมเสือ้ แขนสัน้ สีขาว สวม
กระโปรงสีดาํ หรือสีเทา หรือสีกรมท่า คาดเข็มขัด สอดชายเสือ้ ไว้ในกระโปรง และสวมรองเท้าหุม้ ส้น
ข้อ 6 นักศึกษาต้องเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ในการทําข้อสอบให้ครบถ้วนตามลักษณะการสอบ
โดยทั่วไป หรือตามที่ระบุไว้ในคําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่คณะวิชากําหนด
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ห้ามนักศึกษานําเอกสาร หรืออุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นใดนอกเหนือไปจากที่กาํ หนดตามวรรคแรกเข้า
ห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่ าฝื นให้ถือว่านักศึกษาผูน้ นั้ กระทําผิดระเบียบการสอบ และต้องถูกลงโทษตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ข้อ 7 ห้ามนักศึกษาทําการสอบ ในกรณีที่เข้าห้องสอบสายเกินกว่าเวลาสามสิบนาที เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตจากคณบดี หรือประธานกรรมการดําเนินการสอบ แล้วแต่กรณี
การอนุญาตให้เข้าทําการสอบตามวรรคแรกจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะแสดงให้เห็นว่าการเข้าสอบ
สายเป็ นเพราะเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุอนื่ ใดอันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อ 8 ให้นกั ศึกษาวางบัตรประจําตัวนักศึกษาแสดงไว้บนโต๊ะให้เห็นได้ชดั เจน หรือพร้อมที่จะ
ตรวจสอบได้ทนั ที
ในกรณีไม่อาจใช้บตั รประจําตัวนักศึกษาอันเป็ นเพราะเหตุสดุ วิสยั ให้นกั ศึกษาใช้บตั รหรือหลักฐาน
อย่างอื่นทีเ่ ชื่อถือได้แสดงแทน มิฉะนัน้ จะไม่มีสทิ ธิทาํ การสอบ
ข้อ 9 ให้นกั ศึกษากรอกรายชื่อ เลขรหัสประจําตัวนักศึกษา หรือความอื่นที่มีไว้ให้กรอกใน
กระดาษตามที่ผคู้ มุ สอบกําหนด และให้ฟังหรืออ่านคําอธิบายของผูค้ มุ สอบพร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด
การตอบข้อสอบให้ตอบหรือแสดงในกระดาษหรือสมุดคําตอบ หรือวัตถุอื่นใดที่กาํ หนดไว้ในคําสั่ง
ข้อสอบเท่านัน้
ข้อ 10 ในขณะที่ทาํ การสอบหรือที่มีการสอบ ห้ามนักศึกษาส่งเสียงหรือแสดงอาณัติสญ
ั ญาณ
หรือกระทําการใด อันเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยในการสอบ เมื่อนักศึกษามีขอ้ สงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้
ยกมือแสดงต่อผูค้ มุ สอบเพื่อขออนุญาต ผูค้ มุ สอบมีอาํ นาจที่จะไม่อนุญาตได้ หากเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
ข้อ 11 ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนผ่านพ้นเวลาสอบสามสิบนาที นับตัง้ แต่เวลาเริม่ ทํา
การสอบ
ข้อ 12 การส่งคําตอบ หรือข้อสอบก่อนหมดเวลาสอบ ให้นกั ศึกษานําข้อสอบกระดาษคําตอบ
หรือสิง่ อืน่ ใดที่กาํ หนดไว้ในคําสั่งข้อสอบส่งผูค้ มุ สอบได้ และเมื่อส่งเรียบร้อย แล้วให้ออกจากห้องสอบโดยเร็ว
ในกรณีที่หมดเวลาสอบ ให้นกั ศึกษาหยุดทําข้อสอบทันที และรวบรวมกระดาษคําตอบ หรือสิง่
อื่นใดที่กาํ หนดไว้ในคําสั่งข้อสอบ เตรียมส่งที่ผคู้ มุ สอบต่อไป
ข้อ 13 ห้ามนักศึกษา หรือบุคคลอื่นใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการสอบเข้าไปในห้องสอบ
ทัง้ นีไ้ ม่วา่ ก่อนเวลาเริม่ ทําการสอบ หรือในระหว่างเวลาทําการสอบ หรือหลังจากเวลาทําการสอบได้ผา่ นไปแล้วก็
ตาม
ข้อ 14 ในขณะทําการสอบนักศึกษาจะต้องยินยอมให้ผคู้ มุ สอบตรวจค้นร่างกาย
ในกรณีทมี่ ี
พฤติการณ์ทจุ ริต หรือส่อให้เห็นได้วา่ ทุจริตในการสอบ
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ข้อ 15 นักศึกษาที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี ้ ให้ถือว่านักศึกษากระทําความผิด
และต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537
(ลงนาม)

ไขศรี ศรีอรุณ
(รองศาสตราจารย์ ไขศรี ศรีอรุณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

----------------------หมายเหตุ - ความในข้อ 6 ข้อ 10 และ ข้อ 15 เดิม ถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นแี ้ ทน โดยข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ
5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบตั ิตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่
2) พ.ศ.2538
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การแสดงและยื่นใบรับรองเหตุเจ็บป่ วยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
เพื่อให้การแสดงและการยื่นใบรับรองเหตุเจ็บป่ วยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เป็ นไปโดยเหมาะสม อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ครัง้ ที่
24/2536 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 จึงกําหนดหลักปฏิบตั ไิ ว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1.ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ งการแสดงและการยื่นใบรับรองเหตุเจ็บป่ วย
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2527 ให้ใช้ประกาศฉบับนีแ้ ทน
ข้อ 2.นักศึกษาซึง่ เจ็บป่ วยและประสงค์จะใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ให้นาํ ใบรับรองแพทย์ (จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่
กระทรวงสาธารณสุขรับรอง) ซึง่ จะต้องระบุชื่อสถานพยาบาลที่ชดั เจน พร้อมเลขทีใ่ บประกาศวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทย์ผตู้ รวจ โดยครอบคลุม วัน เวลา ที่นกั ศึกษาขาดสอบ ขาดเรียน หรือลาพักการศึกษา แสดงและ
ยื่นต่อคณบดีที่สงั กัดภายในกําหนดระยะเวลาสามวันทําการแรกนับถัดจากวันหายเจ็บป่ วย เพื่อให้พิจารณา
อนุมตั ิ
ในกรณีที่นกั ศึกษาไม่สามารถแสดงและยื่นใบรับรองเหตุเจ็บป่ วย
ตามกําหนดระยะเวลาใน
วรรคก่อนด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้บคุ คลอื่นดําเนินการแทน
ข้อ 3.นักศึกษาที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามประกาศนี ้ นอกจากจะทําให้เสียสิทธิตา่ งๆ แล้ว ยังอาจถูก
ลงโทษทางวินยั ฐานไม่ปฏิบตั ิตามประกาศอีกโสดหนึง่ ด้วย
ข้อ 4.ให้ประกาศนีใ้ ช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 5.ให้คณบดีคณะวิชาต่าง ๆ รักษาการตามประกาศนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2536
(ลงนาม)

ไขศรี ศรีอรุณ
(รองศาสตราจารย์ไขศรี ศรีอรุณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ห้ามนักศึกษานําอุปกรณ์อื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่เครื่องเขียนเข้าห้องสอบ
..........................................................

เพื่อให้การจัดการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรัดกุมมากยิ่งขึน้ คณะกรรมการบริหาร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2554 เมื่ อ วัน ที่ 30 มี น าคม 2554 มี ม ติ ห้ามนักศึกษานํา
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เครื่องเขียนเข้าห้องสอบ หากต้องการนําติดตัวเข้าห้องสอบให้ใส่ไว้ในซองใสไม่มีสี
เท่านัน้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ลงนาม

กัลยา ศรีพทุ ธชาติ
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลั ยา ศรีพทุ ธชาติ)
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ปฏิบตั ริ าชการแทนคณบดี
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ระเบียบคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการสอบซ้ํา (Re-examination)
พ.ศ. 2551

หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร รวมไปถึงรายวิชาเฉพาะอื่นๆ ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเปนจํานวนมากทั้งจากคณะวิทยาศาสตร
เองและคณะวิชาอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาคณะวิทยาศาสตรตองรับภาระการจัดการเรียนในรายวิชา
พื้นฐานดังกลาวที่หนักมากเนื่องจากมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากคณะวิชาตางๆ รวมทั้งนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรดวย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสอบไมผานรายวิชาพื้นฐานบางรายวิชาเปนจํานวนมาก ทําใหตองมี
การเปดสอนรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานซ้ําเพิ่มเติมจากการเปดสอนตามแผนการเรียนทั้งภาคการศึกษา
ปกติและภาคการศึ กษาพิ เศษฤดู รอน ก อให เกิ ดป ญ หากับ การจั ดการเรียนการสอนและเปน ภาระเพิ่ มขึ้ น
สําหรับอาจารย และกับความตองการของนักศึกษาที่จะเรียนใหเปนไปตามแผนการศึกษาและจบการศึกษาใน
ระยะเวลาของหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงปญหาดังกลาวและหาวิธีการดําเนินการตางๆ เพื่อใหการจัดการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและไดประโยชนกับนักศึกษา ไดมีโอกาสเรียนในรายวิชาตอเนื่องตอไปไดตาม
แผนการเรียนและสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด อีกทั้งคณะวิทยาศาสตรมีนโยบายที่จะลดและรวมไปถึงงด
การเปดสอนรายวิชาซ้ําเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติและการเปดสอนภาคพิเศษฤดูรอน เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักในการศึกษาและใชความสามารถและเวลาทุมเทใหกับการเรียนตามแผนการเรียนปกติอยางเต็มที่โดย
ไมหวังพึ่งการเรียนซ้ํา การแกปญหาดังกลาวและบรรลุนโยบายสามารถดําเนินการดวยวิธีหนึ่งคือเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดสอบซ้ํา (Re-examination) เมื่อมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นๆ แลว ทั้งนี้จะ
ชวยลดจํานวนนักศึกษาที่ตองเรียนซ้ําในรายวิชาเดิมและสามารถเรียนรายวิชาตอเนื่องได เมื่อผานการวัดผล
การสอบซ้ํา
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ระเบียบคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการสอบซ้ํา (Re-examination)
พ.ศ. 2551
เพื่อใหการดําเนินการการจัดสอบซ้ําของคณะวิทยาศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ
ตามความในขอ 51 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิท ยาศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2551 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินการสอบซ้ํา (Re-examination) พ.ศ.2551
ขอ 2. ให ใช ระเบี ย บนี้ แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละคณะวิ ช าอื่ น ที่
เกี่ยวของทุกคน
ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบซ้ํา ตองเปนผูมีรายงานการวัดผลเปนสัญลักษณ R (Re-examination)
ในรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตรประกาศใหเปนรายวิชาที่มีการสอบซ้ํา
ขอ 5. การดําเนินการสอบซ้ําใหเปนดังนี้
5.1 การดําเนินการของภาควิชาและคณะ
5.1.1 ภาควิชาตองแจงคณะ ถึงรายวิชาที่จะใหมีการสอบซ้ํา พรอมกับการแจงเปด
รายวิชาในแตละภาคการศึกษา
5.1.2 คณะจัดทําประกาศพรอมกับกําหนดวัน เวลาสอบซ้ําของรายวิชาที่ใหสอบซ้ํา
ทั้งนี้จะประกาศพรอมกับการประกาศเรื่องตารางสอน และตารางสอบของรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ
5.1.3 ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูประสานงานวิชาหรือผูสอนในรายวิชาที่ใหสอบซ้ํา
แจงใหนักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบซ้ํา วัตถุประสงคการใหโอกาสสอบซ้ําและนโยบายของ
คณะที่จะลดการเปดสอนซ้ําของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
5.2 การดําเนินการของนักศึกษา
5.2.1 นักศึกษาที่ประสงคจะสอบซ้ํา ตองมาแจงความจํานงที่งานบริการการศึกษา
ของคณะฯ ตามวันและเวลาที่คณะกําหนด หากพนเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ
5.2.2 นักศึกษาที่แจงความจํานงสอบซ้ําแลว หากไมมาสอบซ้ําตามวันเวลาที่คณะจัด
สอบซ้ําไมวากรณีใดๆ จะถือวาการแจงความจํานงเปนโมฆะ และหมดสิทธิการสอบซ้ําในรายวิชานั้นๆ และไมมี
สิทธิรองขอใหจัดสอบซ้ําอีก
5.2.3 การสอบซ้ําในแตละภาคการศึกษา กระทําไดเพียงครั้งเดียวในแตละรายวิชา
ที่ประกาศใหมีการสอบซ้ํา
5.2.4 การสอบซ้ําเปนความสมัครใจของนักศึกษา
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5.3 การจัดสอบซ้ําและรายงานผลสอบ
5.3.1 คณะจะดําเนินการจัดสอบซ้ําของรายวิชาตางๆ ที่ใหมีการสอบซ้ํา ใหเสร็จสิ้น
อยางชาภายในวันเปดภาคการศึกษาปกติถัดไป และรายงานผลการสอบซ้ํา (ไมเกินระดับ D) ภายในระยะเวลา
ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา
5.3.2 กรณีที่ผลการสอบซ้ําไมผานเกณฑการประเมินผล นักศึกษาจะไดรับผล
ประเมินเปนระดับ F

ประกาศ ณ วันที่ 28

(ลงนาม)

เมษายน พ.ศ. 2551

จรุงแสง ลักษณบุญสง
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู : 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท : 0-3414-7000, 0-3414-7003
โทรสาร : 0-3414-7002, 0-3414-7004
Website : http://www.sc.su.ac.th/
เฟซบุก://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversity/

ที่ปรึกษา
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค แชมเล็ก
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
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