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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (5 ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     

หมวดท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Education Program in Industrial Arts 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ไทย)  : ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป) 
 ช่ือยอ (ไทย)  : ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Industrial Arts) 
 ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.Ed. (Industrial Arts) 
 
3. วิชาเอก 
 อุตสาหกรรมศิลป 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 174 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 
 5.2 ภาษาที่ใช 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

 6.2 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ที่  
      7/2556 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
 6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ที ่9/2556 วันที่ 26 ตุลาคม 2556 และ 
      อนุมัติใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
 6.4 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบหลกัสูตร วันที่ 24 ตุลาคม 2557 
 6.5 คุรุสภา โดยอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร และมาตรฐานการผลิตเพื่อการรบัรอง 
               ปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา ใหปรับ/เพิ่มคําอธิบายรายวิชา ตามมาตรฐาน 
               ของคุรุสภา วันที่ 3 ธันวาคม 2557  
 6.6. สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลกัสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ที่  
       1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558       
 6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 2/2558 วันที่ 7 กุมภาพันธ  2558 
 6.8 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
               สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) เปนหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อใหใชไดกับนักศึกษา 
      ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558       
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ในปการศึกษา 2559 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูการงานอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 8.2 นักวิชาการศึกษา 
 8.3 บุคลากรทางการศึกษา 
 8.4 พนักงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
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 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือก
เสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี    
พ.ศ.2548 ดังน้ี 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไมนอยกวา       174  หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา         30  หนวยกิต 
   1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    บังคับ   9  หนวยกิต 
    2) กลุมวิชาสังคมศาสตร     บังคับ   3  หนวยกิต 
    3) กลุมวิชามนุษยศาสตร     บังคับ   6  หนวยกิต 
    4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ  6  หนวยกิต 
    ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน      ไมนอยกวา         138 หนวยกิต 
    1) กลุมวิชาชีพคร ู     ไมนอยกวา  59 หนวยกิต 
     (1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพคร ู  44 หนวยกิต 
      (1.1) วิชาชีพคร ู    บังคับ   37 หนวยกิต 
      (1.2) วิชาชีพคร ู    เลือก     7 หนวยกิต 
     (2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน   3 หนวยกิต 
     (3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา        12 หนวยกิต 
     2) กลุมวิชาเฉพาะดาน     ไมนอยกวา   79 หนวยกิต  
     (1) กลุมวิชาเฉพาะดาน    บังคับ    69 หนวยกิต 
      (1.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    12 หนวยกิต 
      (1.2) วิชางานโยธา    21 หนวยกิต 
      (1.3) วิชางานไฟฟา    18 หนวยกิต 
      (1.4) วิชางานเครื่องกล    18 หนวยกิต 
     (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน    เลือก      4 หนวยกิต 
     (3) กลุมการสอนวิชาเอก       6 หนวยกิต 
    
  ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี      ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   จํานวนไมนอยกวา    9 หนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ         9 หนวยกิต 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค)
1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

  English for Everyday Communication 
1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6) 
  English for International Communication 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพือ่การทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work 
1500130 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร       3(3-0-6) 

  Japanese for Communication 
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน      3(3-0-6) 

  Japanese Conversation for Work 
1500132 ภาษาประเทศเพื่อนบาน       3(3-0-6) 

  Language of Neighboring Country 
 
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร    จํานวนไมนอยกวา          3 หนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ               3 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย         3(3-0-6) 

 Thai Living 
 
 รายวิชาเลือก               6 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษยกับสิง่แวดลอม         3(3-0-6) 
  Human and Environment 
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6) 

  Sufficiency Economy Ways of Life 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 

  ASEAN Studies  
 
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร   จํานวนไมนอยกวา         6 หนวยกิต 
 รายวิชาบังคับ              6 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต        3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษยกบัการพฒันาตน       3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
2500112 ทักษะการรูสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6) 
  Dvaravati Studies  
 
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  จํานวนไมนอยกวา          6 หนวยกิต 
  รายวิชาบังคับ                6 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Information and Communication Technology 
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  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
4000119 โลกกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
  World, Science and Technology 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
4000121 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Sport Science for Health 
4000122 การสรางเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6) 

  Health Promotion 
4000123 นันทนาการเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 

  Recreation for Life 
ขอกําหนด ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมใดก็ได จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  138 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพคร ู  จํานวนไมนอยกวา    59 หนวยกิต 
(1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพคร ู                44 หนวยกิต 
  (1.1) วิชาชีพคร ู บังคับ       37 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1112101 พื้นฐานการศึกษา       3(3-0-6) 
  Foundation of Education 
1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับคร ู     2(1-2-3) 
  English Communication for Teacher 
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับคร ู   2(1-2-3) 

Thai Communication for Teacher 
1113201 หลักวิชาชีพคร ู   3(2-2-5) 
  Principle of Professional Teacher 
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 
  Educational Quality Assurance 
1121205 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
  Curriculum Development 
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู      3(2-2-5) 
  Principles of Teaching and Learning Management 
1124501 การบริหารจัดการช้ันเรียน       2(2-0-4) 
  Classroom Management 
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology for Education 
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      3(2-2-5) 
  Learning outcome Measurement and Evaluation 
1143408 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู      3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
1151101 พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับคร ู      2(2-0-4) 
  Foundation of Psychology for Teacher 
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน      2(1-2-3) 
  Psychology  of Learning and Instruction 
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรกึษา    2(1-2-3) 
  Guidance and Counseling Psychology     
1154101 การศึกษาพิเศษ        2(2-0-4) 
  Special  Education 
 

(1.2) วิชาชีพคร ู เลือกเรียนไมนอยกวา         7 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1113701 กฏหมายการศึกษา       2(2-0-4) 
  Educational Law 
1114701  การบริหารจัดการสถานศึกษา      2(2-0-4) 
  School Management 
1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมปิญญาชุมชน     2(2-0-4) 
  Environmental Education and Community Wisdom 
1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน      2(1-2-3) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
1123403 วาทการสําหรบัคร ู       2(2-0-4) 

Speech for Teacher 
1132102 นวัตกรรมการศึกษา       3(2-2-5) 
  Educational Innovation 
1133503 การผลิตและนําเสนอมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
  Production and Presentation of Educational Multimedia 
1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
  Creativity and Invention  of Educational Media 
1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน      2(2-0-4) 
  Introduction to Test Construction 
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา   3(2-2-5) 

Computer Software  Package for Educational                               
Measurement and Research  

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู       2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers 
1153102 บุคลิกภาพและการปรบัตัว      2(2-0-4) 
  Personality and Adjustment 
1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน      2(1-2-3) 
  Guidance Psychology for Adolescence 
 
 (2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน                             3 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา    1(90) 
  Observation and Participation in School Practices  
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู     2(180) 
  Pre–practicum in Teaching Profession 
 
   (3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       12 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(540) 
  Teaching Internship 1 
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540) 
  Teaching Internship 2 
 
  2) กลุมวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  78 หนวยกิต 
   (1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ    69 หนวยกิต 
    (1.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ         12 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9541101 คณิตศาสตรเชิงประยุกตสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป                                3(2-2-5)
 Applied Mathematic for Industrial Arts Teacher   
9543102         ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 1 3(3-0-6) 
 English for Industrial Arts Teacher 1 
9543103         ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 2 3(3-0-6) 
 English for Industrial Arts Teacher 2 
9544104 การวิจัยสําหรับครอูุตสาหกรรมศิลป     3(2-2-5)
  Research for Industrial Arts Teacher   
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   (1.2) วิชางานโยธา ไมนอยกวา         21 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9551101 กราฟกวิศวกรรม        3(2-2-5) 
  Engineering Graphics 
9552102 การประมาณราคา       3(2-2-5) 
  Cost Estimating 
9552103 เทคนิคกอสรางสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป     3(3-0-6) 
  Construction Technique for Industrial Arts Teacher 
9553104 การควบคุมและการตรวจสอบงานกอสราง     3(2-2-5)
  Supervision and Construction Inspection  
9550203 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก     3(3-0-6) 
   Timber and Steel Design 
9550204  เทคโนโลยีคอนกรีต       3(3-0-6) 
  Concrete Technology 
9554105 การสัมมนาทางงานโยธา       3(2-2-5) 
  Seminar in Construction Work 
 
    (1.3) วิชางานไฟฟา ไมนอยกวา        18 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9561101 เครื่องมือวัดทางไฟฟาสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 
 Electrical Measurement for Industrial Arts Teacher   
9562102  งานไฟฟาเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 
  Basic Electricity for Industrial Arts Teacher  
9562103  การติดต้ังไฟฟาภายในอาคารสําหรับครอูุตสาหกรรมศิลป   3(2-2-5) 
   Interior Electrical Installation for Industrial Arts Teacher   
9563104     การติดต้ังไฟฟาภายนอกอาคารสําหรับครอูุตสาหกรรมศิลป   3(2-2-5) 
   Exterior Electrical Installations for Industrial Arts Teacher   
9560203  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
   Industrial Electronics 
9564105  การสัมมนาทางงานไฟฟา       3(2-2-5) 
  Seminar in Electrical Work 
 
    (1.4) วิชางานเครื่องกล       ไมนอยกวา         18 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9571101   เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป   3(2-2-5) 
  Mechanical Technology for Industrial Arts Teacher 
9572102   เครื่องมือกลสําหรบัครูอุตสาหกรรมศิลป     3(2-2-5) 
    Mechanic Tool Operation for Industrial Arts Teacher 
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9572103  งานเช่ือมโลหะเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 
  Basic Welding for Industrial Arts Teacher 
9570201   การวัดและเครื่องมือวัด       3(2-2-5)
        Measurement and Measuring Instrument   
9570202  เขียนแบบเครื่องกล       3(2-2-5) 
    Mechanical Drawing 
9574105 การสัมมนาทางงานเครื่องกล      3(2-2-5) 
   Seminar in Mechanical Work 
 
     (2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก            6 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9584001 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1      3(2-2-5) 
  Industrial Arts Teaching Methodology 1 
9584002        วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 2                                                          3(2-2-5) 
 Industrial Arts Teaching Methodology 2 
 
  (3) กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือกเรียนไมนอยกวา         4 หนวยกิต 
    (3.1) วิชางานโยธา              หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9550201  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ    3(2-2-5) 
   Computer for Design and Drawing  
9550202  การจัดการและการบริหารงานกอสราง     3(3-0-6) 
   Construction Organization and Management  
9550205  กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติวิชาชีพ สถาปตยกรรม และวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession 
9550206  การจัดการความปลอดภัยงานกอสราง     3(3-0-6) 
   Construction Safety Management 
 
    (3.2) วิชางานไฟฟา     หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9560201  งานตรวจซอมอปุกรณไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส    3(2-2-5) 
   Electronics and Electrical Appliance Repair 
9560202  ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ    3(2-2-5) 
  Refrigeration and Air-conditioning Systems  
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9560204      เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม      3(2-2-5) 

Electrical Mechanic and Control     
9560205  คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
   Computer in Industry 
9560206  ไมโครโปรเซสเซอรในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
   Microprocessor in Industry 
 
    (3.3) วิชางานเครื่องกล     หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
9570203  ระบบการผลิตอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
   Industrial Production System 
9570204  กลศาสตรของไหลเชิงประยุกต      3(2-2-5) 
   Applied Fluid Mechanics  
9570205  ระบบไฮดรอลกิและการควบคุม      3(2-2-5) 
   Hydraulic System and Control 
9573104 หลักการออกแบบสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 

Principles of Design for Industrial Arts Teacher 
9570206  การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล      3(3-0-6) 
    Mechanical Quality Control 
 
ขอกําหนด ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                                 6 หนวยกิต 

       ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
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สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา     174 หนวยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา       30  หนวยกิต 

   1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ          9  หนวยกิต 
    2) กลุมวิชาสังคมศาสตร  บังคับ          3  หนวยกิต 
    3) กลุมวิชามนุษยศาสตร  บังคับ          6  หนวยกิต 
    4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ         6  หนวยกิต 
    ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดไมนอยกวา          6  หนวยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา      138  หนวยกิต 
    1) กลุมวิชาชีพคร ู  ไมนอยกวา        59  หนวยกิต 
     (1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพคร ู        44  หนวยกิต 
     (2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน         3  หนวยกิต 
     (3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       12  หนวยกิต 
     2) กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา        79  หนวยกิต 
     (1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ         69  หนวยกิต 
     (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือก           4  หนวยกิต 
     (3) กลุมการสอนวิชาเอก            6  หนวยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    ไมนอยกวา          6  หนวยกิต 
 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถ
ในการฟงเพื่อจับใจความสําคัญการอานจบัใจความ อานตีความและอานขยายความ การฝกพูดใน
สถานการณการนําเสนอผลการสบืคนโดยเนนกระบวนการทักษะสมัพันธทางภาษา และการเขียนประวัติ
สวนตัวประกอบการสมัครงาน 

1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
  English for Everyday Communication 
  การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันการทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 
การถามตอบเกี่ยวกับสถานที ่การเลือกซื้อสินคา การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเช้ือเชิญและการนัดหมาย 
การขออนุญาต การพูดโทรศัพท ตลอดจนการสื่อสารขามวัฒนธรรมโดยใชศัพท สํานวนและโครงสราง
ไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและการเขียนประวัติสวนตัวประกอบการสมัครงาน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6) 
  English for International Communication 
  การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล โดยใชสื่อสิ่งพิมพ
และอิเล็กทรอนิกส การซื้อขายสินคาและบริการ การใหคําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยาย
เหตุการณและประสบการณ รวมถึงการสรางความตระหนักในการสื่อสารตางวัฒนธรรม 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันการทักทายการลาการ
แนะนําตนเองและผูอื่นการกลาวคําขอบคุณและขอโทษการสั่งอาหารเครื่องด่ืมการซื้อของการถามตอบ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองผูอื่นและสถานที่การอานปายประกาศและการกรอกแบบฟอรมตางๆ 

1500129 สนทนาภาษาจีนเพือ่การทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟงการพูดภาษาจีนในสถานการณตางๆที่เกี่ยวกับการทํางาน 
การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการขอขอมูลการสนทนาทางโทรศัพทการนัดหมาย การสัมภาษณ
การรับฝากขอความเนนคําศัพทและขอความที่ใชในการสนทนาขณะทํางานการเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ 
1500130 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใชภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันการทักทายการลาการ
แนะนําตนเองและผูอื่นการกลาวคําขอบคุณและขอโทษการสั่งอาหารเครื่องด่ืมการซื้อสินคาและบริการการ
ถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองผูอื่นและสถานที่การอานปายประกาศและการกรอกแบบฟอรมตางๆ 

1500131 สนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน      3(3-0-6) 
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟงการพูดภาษาญี่ปุนในสถานการณตางๆที่เกี่ยวกับการทํางาน 
การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการขอขอมูลการสนทนาทางโทรศัพทการนัดหมายการสัมภาษณ
การรับฝากขอความเนนคําศัพทและขอความที่ใชในการสนทนาขณะทํางานการเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ 
1500132 ภาษาประเทศเพื่อนบาน       3(3-0-6) 
  Language of Neighboring Country 
  การพัฒนาทักษะการฟงพูด อาน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบาน ภาษาใดภาษาหน่ึง 
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผูอื่นในสถานการณตางๆ  
ในชีวิตประจําวันได 
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 2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย         3(3-0-6) 

 Thai Living 
  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตร การต้ังถ่ิน
ฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพนัธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและแนว
พระราชดําริ ที่สงเสริมการปรบัตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สังคมไทย การวิเคราะหสถานการณโลกในปจจบุันเพื่อความเขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษยกับสิง่แวดลอม       3(3-0-6) 
  Human and Environment 
  ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงระบบ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ และจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 
ตามปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ 
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกตและบูรณาการการใชกฎหมายใหไดเปนผลจริง 
ในชีวิตประจําวัน 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน การนําองคความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการทั่วไปเกี่ยวกบัระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึง่สมาชิกวุฒิสภา การบรหิารราชการแผนดินของไทย
ในปจจบุัน สภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจน
บทบาทการเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 

  ASEAN Studies 
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตรและพัฒนาการ
ของอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเขาเปนประเทศ
สมาชิกของอาเซียน ความรวมมือและการแขงขันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และระหวางอาเซียนกับ
ประเทศและกลุมประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
  3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร ทฤษฎีทางจริยธรรมหลัก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตางๆ กระบวนการแสวงหาความรูและ
พัฒนาปญญาเพื่อการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
  ความหมายและคุณคาของสุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป ศิลปะการแสดง  
การเสริมสรางรสนิยมดานสุนทรีย เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และพัฒนาความเปน
มนุษยที่สมบูรณ 
 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษยกบัการพฒันาตน      3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเขาใจบุคคล การปรับตัว การ
ทํางานเปนทีม การจัดการภาวะความขัดแยง มนุษยสัมพันธ และการเสริมสรางความสุขในชีวิต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรูสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการใหบริการยุคใหม การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน (OPAC) การสืบคนฐานขอมูลออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสาร
อิเล็กทรอนิกส และกฤตภาคออนไลน แหลงสารสนเทศอางอิงประเภทสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส การ
รวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อการนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรูสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพการเขียนอางองิ
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมจีริยธรรมในการใชสารสนเทศ 

2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6) 
  Dvaravati Studies 
  ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรม
ยุคทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 
  4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด 
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล 
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Information and Communication Technology 
  ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดานการ
ประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัย
ของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะ
ของการใชงานคอมพิวเตอร 
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   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใช
ในการชําระคาไฟฟาและนํ้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระสถิติเบื้องตนและคณิตศาสตร
ประกันภัย 

4000119 โลกกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
  World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ดาน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย 
สารเคมีทางการเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยางปลอดภัย  และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

4000121 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบขายและจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ
ประโยชนประเภท ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเลนกีฬา การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแขงขัน มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดี 
การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
4000122 การสรางเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6) 
  Health Promotion 
  ความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา และ
สมุนไพร อนามัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมในชุมชน การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเช่ือมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักและวิธีปองกัน
ควบคุมโรค หลักการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็น
คุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
4000123 นันทนาการเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 

  Recreation for Life 
  ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใชใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม 



 

 

33 

 

 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1) กลุมวิชาชีพครู 
   (1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพคร ู
   (1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1112101 พื้นฐานการศึกษา       3(3-0-6) 
  Foundations of Education 
  บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมแผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการทองถ่ิน โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน การวิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนมและปญหาการศึกษาสู
การประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับคร ู     2(1-2-3) 

English Communication  for Teacher 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี 

ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและ
พัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ 
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับคร ู     2(1-2-3) 

Thai Communication  for Teacher 
การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอานและ 

การเขียน การใชภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทําหนังสือราชการการใช
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
1113201 หลักวิชาชีพคร ู        3(2-2-5) 
  Principle of Professional Teacher 
  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาที่สภาพงานครูองคกรวิชาชีพครูกฎหมายที่
เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู  มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการเสริมสราง
ความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยางตอเน่ือง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรูที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครเูพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู  รอบรูในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธ
การสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสราง
เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครูหลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับ
ผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียนและสงัคม 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4)
  Educational Quality Assurance 
  ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ 
การศึกษาและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ  การจัดการความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง บทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงช้ี
คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเขียน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1121205 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
  Curriculum  Development 
  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ 
ของการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
การนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
หลักสูตร และการใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู      3(2-2-5) 
  Principles of Teaching and Learning Management 
  ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู  
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค และคิดแกปญหา  
การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชสื่อและการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูการพัฒนาศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา  ความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการทดลองใช
แผนการจัดการเรียนรูการฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
1124501 การบริหารจัดการช้ันเรียน       2(2-0-4) 

Classroom Management 
ความหมาย  ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการช้ันเรียน ลกัษณะช้ันเรียนที ่

พึงประสงค การจัดช้ันเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสรมิการเรียนรูและเจตคติทีดี่ตอ
การเรียนรู การสรางวินัยในช้ันเรียน  การสรางแรงจูงในการเรยีน หลักการและกระบวนการแกปญหาในช้ัน
เรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน การใชกระบวนการกลุมเพื่อการจัดการช้ันเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology for Education 

 ความสําคัญ ประเภท หลักการแนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง  การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนแหลงการเรียนรูและเครือขายการ
เรียนรู หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      3(2-2-5) 
  Learning outcome Measurement and Evaluation 
  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การ
สรางการเลือกใชและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
เกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาการแปลความหมายของคะแนน
การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและการประเมินผลไปใชใน
การจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 
1143408  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู      3(2-2-5) 

Research for Learning Development 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิต 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การเลือก
ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยสถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
การตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
1151101 พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับคร ู      2(2-0-4) 

Foundation of Psychology  for Teacher 
พื้นฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 

ความหลากหลายของผูเรียน การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจบุคลิกภาพ
พฤติกรรมทางสังคมสุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อ
ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู และการสราง
คุณภาพชีวิต 
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน      2(1-2-3) 

Psychology of Learning and Instruction 
การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการ 

สอนและการพัฒนาผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และสมองกับการเรียนการ
สอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียนการ
สอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิด
จิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรกึษา    2(1-2-3) 
  Guidance and Counseling Psychology   

 ความหมายความสําคัญปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะ
แนวในสถานศึกษาหลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การฝก
ปฏิบัติการศึกษารายกรณี 
1154101 การศึกษาพิเศษ        2(2-0-4) 
  Special  Education  
  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา พระราชบัญญัติ 
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ รูปแบบการบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย การจําแนก
ประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก การบูรณาการ 
การจัดการเรียนรูและจัดการพฤติกรรมผูเรียนในช้ันเรียนรวม  การจัดทําและการใชแผนการจัดการศึกษา
รายบุคคล 
 
   (1.2) วิชาชีพครูเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1113701 กฎหมายการศึกษา       2(2-0-4) 
  Educational Law 
  กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา      2(2-0-4) 

School Management 
ความรูพื้นฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษาการ 

คิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเช่ือมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษามนุษยสัมพันธและการ
สื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาใน
สถานศึกษา 
1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน     2(2-0-4) 
  Environmental Education and Community Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลงการ
เรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชนมาใช
ในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน      2(1-2-3) 

Teaching Skills and Techniques of Teaching 
ความหมายและความสําคญัของทกัษะและเทคนิคการสอนทักษะการนําเขาสูบทเรียน 

ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู ทักษะการสรปุบทเรียน ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพื่อสรางบรรยากาศ
ในช้ันเรียน การเช่ือมโยงกจิกรรมการเรียนรูทกัษะการต้ังคําถาม ทักษะการเสริมแรงทักษะการใชกระดาน
และสื่อพื้นฐานประจําช้ันเรียน ทักษะการสรางปฏิสมัพันธในช้ันเรียน ทักษะการสรุปใจความจากการฟงการ
อธิบาย การขยายความการสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและ
เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมสีวนรวมเทคนิคการสอนโดยใช
กระบวนการคิดและเทคนิคการสอนรวมสมัย 
1123403 วาทการสําหรบัคร ู       2(2-0-4) 

Speech for Teacher 
ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตางๆ 

เพื่อการปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ การวางโครงเรื่อง การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ 
1132102 นวัตกรรมการศึกษา       3(2-2-5) 

Educational Innovation 
ความหมายความสําคัญหลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสรางการ 

เลือกการใชนวัตกรรมเพื่อพฒันาการเรียนการสอนฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
เพื่อออกแบบสรางและนําเสนอรปูแบบนวัตกรรมทีเ่หมาะสมการนําไปทดลองใชเพื่อปรบัปรุงและพัฒนา 
1132502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

Creativity and Invention of Educational Media 
ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ การออกแบบและผลิตสือ่การศึกษา 

ประเภทตางๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเน้ือหา  การนําสื่อสรางสรรคหรอืงาน
ประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา  ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 
1133503 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 

Production  and  Presentation of Educational  Multimedia 
ความหมายความสําคัญของคอมพิวเตอรมลัติมเีดียและโปรแกรมคอมพวิเตอร เพื่อการนําเสนอวิธีการใช
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอปฏิบัติการออกแบบสรางและนําเสนอ
ผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่การนําเสนอสําหรบัการเรียนการสอนและการเผยแพร 
1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน      2(2-0-4) 
  Introduction to Test Construction 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบการวางแผนการสราง
แบบทดสอบการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกอนนําไปใชการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใชการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบและปรับปรุง
แบบทดสอบฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและการนําไปทดลองใช 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา   3(2-2-5) 

Computer Software  Package for Educational  
Measurement and Research 
ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกบัการใชคอมพิวเตอร ประเภท และลกัษณะของโปรแกรมสําเร็จรปู 

กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมลู และแฟมคําสั่ง ฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ  ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย 
1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู       2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers 

 ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครูธรรมชาติความตองการของ
มนุษยหลักการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธมนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคกรการประยุกต
มนุษยสัมพันธเพื่อใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีการสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน 
1153102 บุคลิกภาพและการปรบัตัว      2(2-0-4) 
  Personality and Adjustment 
  ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัวทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจยัที่มีผล
ตอบุคลิกภาพการวัดบุคลิกภาพความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการปรับตัวการวิเคราะหพฤติกรรมที่
เปนปญหาการฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน      3(3-0-6) 
  Guidance Psychology for Adolescence 

 วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
พัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุนในสถานศึกษา การ
จัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 
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(2) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครรูะหวางเรียน 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ชั่วโมง) 
1102301 การสงัเกตและการมสีวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา   1(90) 
  Observation and Participation in School Practices  
  * วิชาที่ตองเรียนมากอน  

    1. 1112101 พื้นฐานการศึกษา 
    2. 1121205  การพฒันาหลักสูตร 
    3. 1131103  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู  และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ภาระ 

งานของครูผูสอนครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติที่ดีและจิต
วิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูมการ
สรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการช้ันเรียนการเขียนรายงานผล
การศึกษาผูเรียนรายกรณีการจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง  การ
นําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคร*ู     2(180) 

Pre–practicum in Teaching Profession* 
* วิชาที่ตองเรียนมากอน  
1102301 การสงัเกตและการมสีวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณ 

วิชาชีพครกูารบรหิารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของ
นักศึกษาการฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกบัจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนให
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองการทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจรงิ  การ
ออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การ
สอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การใชและการผลิตสื่อการวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงาน
วิชาการในสถานศึกษา 
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(3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ชั่วโมง) 
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1*     6(540) 
  Teaching Internship1* 
  * การลงทะเบียนรายวิชาน้ีตองผานการเรียนรายวิชาชีพครูในกลุมวิชาชีพคร ู

และกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครรูะหวางเรียนครบตาม 
โครงสรางของหลักสูตร 

  การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการช้ันเรียน การวัดและการ
ประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางาน
ตางๆ รวมกับสถานศึกษาการศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย  
การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับวัฒนธรรมองคกรการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2*     6(540) 
  Teaching Internship2 
  * วิชาที่ตองเรียนมากอน 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครใูน 

สถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ
การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแกปญหาการเรียนรู
ของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

หมายเหตุ  
 รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับข้ันตํ่ากวา C  ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณใน
รายวิชาน้ันใหม 
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2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 

(1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ 
 (1.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9541101 คณิตศาสตรเชิงประยุกตสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 
  Applied Mathematic for Industrial Arts Teacher   

 ทฤษฏีและการประยุกตใชลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเน่ือง อนุพันธ บทประยุกตของ 
อนุพันธ อนุพันธยอย อินทิกรัล อินทิกรัลของฟงกชัน อินทิกรัลจํากัดเขตและไมจํากัดเขตในงานอุตสาหกรรม 
9543102 ภาษาอังกฤษสําหรบัครอูุตสาหกรรมศิลป 1     3(3-0-6)
  English for Industrial Arts Teacher 1  
  คําศัพท สํานวน และภาษาเฉพาะดานอุตสาหกรรมศิลป การสนทนา การนําเสนอ และ
เขียนรายงานจากการสรางสถานการณการทํากิจกรรมทางดานอุตสาหกรรม การสืบคนขอมูลภาษาอังกฤษ
จากบทความ นิตยสาร ในสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
9543103  ภาษาอังกฤษสําหรบัครอูุตสาหกรรมศิลป 2     3(3-0-6)
   English for Industrial Arts Teacher 2 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การสมัครงาน การอาน ตํารา วารสาร และ
เขียนรายงานทางดานอุตสาหกรรมศิลป 
9544104 การวิจัยสําหรับครอูุตสาหกรรมศิลป     3(2-2-5) 
  Research for Industrial Arts Teacher 
  ความรูพื้นฐานในการดําเนินงานวิจัย การกําหนดปญหาหรือต้ังคําถามวิจัยโดยเนนปญหา
ปจจุบันดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การปริทัศนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดสมมติฐาน
และ/หรือวัตถุประสงคในงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติและเครื่องมือที่ใชสําหรับงานวิจัย การเขียน
โครงราง การนําเสนอผลงานวิจัย และฝกปฏิบัติการวิจัย 
 
    (1.2) วิชางานโยธา   
รหัสวิชา ชื่อและคําอธบิายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9551101 กราฟกวิศวกรรม        3(2-2-5) 
  Engineering Graphics 
  ความหมาย และความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใชการเขียนเสน และ
ตัวอักษร การเตรียมงานงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต การระบุขนาด และรายละเอียด การเขียนภาพ
ดวยมือเปลา การเขียนภาพตัด การเขียนภาพออบลิค การเขียนภาพไอไซเมตริก การใชคอมพิวเตอรชวยใน
การเขียนแบบ 
 
 
 
 
 



 

 

42 

 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9552102 การประมาณราคา       3(2-2-5) 
  Cost Estimating 

ธุรกิจงานกอสราง การสืบราคาการประกวดราคาการประมูลราคา ศึกษารายการประกอบ 
แบบ สัญญาการกอสราง กฎหมายที่เกี่ยวของ การกอสรางการดูสัญลักษณตรงจากแบบพิมพเขียว การแยก
รายการวัสดุ การประมาณราคา และข้ันตอนการประมาณราคา เทคนิคการประมาณราคารวมโดยใช 
Factor F และการประมาณราคา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9550203 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  3(3-0-6) 
  Timber and Steel Design 
  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับออกแบบองคอาคารของโครงสรางไมและเหล็กที่รับแรงดึง 
แรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงดัดรวมกับแรงในแนวนอน องคอาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ การ
ออกแบบจุดตอ ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก ฝกการออกแบบอาคารเพื่อใหเกิดทักษะ 
9550204 เทคโนโลยีคอนกรีต       3(3-0-6) 

Concrete Technology  
ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และการเก็บรักษาวัสดุที่ใชในการผสมคอนกรีตคุณลักษณะของ 

คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง การผสม อัตราสวนผสมคอนกรีต การเท การลําเลียง การ
ทําคอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีตการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีต 
9552103 เทคนิคกอสรางสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป     3(3-0-6) 
  Construction Technique for Industrial Arts Teacher 

เทคนิคการจัดระบบงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับแตงสถานที่การเก็บวัสดุ 
อุปกรณอาคารช่ัวคราว เทคนิคการกอสรางเบื้องตน การวางผัง การตอกเข็ม การทําฐานราก เสาตอมอ 
คาน พื้น บันได โครงหลังคา การทํามุมหลังคา สวนประกอบของอาคาร ฝาผนัง ประตู หนาตาง ฝาเพดาน 
และอุปกรณการตกแตงผนัง   
9553104 การควบคุมและการตรวจสอบงานกอสราง     3(2-2-5) 
  Supervision and Construction Inspection  

  บทบาทและคุณสมบัติของผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน สถาปนิก  วิศวกร ผูรับเหมา  
ผูรับเหมาชวง โดยเฉพาะการตรวจงานใหเปนไปตามรูปแบบรายละเอียดการกอสราง และหลักการ
กอสรางที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก งานไม โครงไมและโครงเหล็ก การทํารายงานการ
กอสราง รายงานผลการทดสอบวัสดุและอื่นๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและความงาม
ตามหลักของสถาปตยกรรม 

9554105  การสมัมนาทางงานโยธา  3(2-2-5) 
   Seminar in Construction Work 

        คนควาและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับงานชาง
กอสราง ฝกปฏิบัติการสรางและพัฒนาโครงงานดานการเรียนการสอนชางกอสรางเปนรายบุคคลหรือกลุม 
โดยมุงเนนการจัดทําและฝกปฏิบัติ 
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(1.3) วิชางานไฟฟา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ค)
9561101 เครื่องมือวัดทางไฟฟาสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 
 Electronic Measurement for Industrial Arts Teacher 

การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรง และความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลใน 
การวัด ทฤษฎีและปฏิบัติในการใชโวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอรและออสซิลโลสเคป ใน
การวัดคาทางไฟฟา  
 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9562102 งานไฟฟาเบือ้งตนสําหรับครอูุตสาหกรรมศิลป  3(2-2-5) 

 Basic Electricity for Industrial Arts Teacher 
  ทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องตนทางไฟฟา เครื่องมืออุปกรณที่ใชในงานไฟฟา ฝกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเดินสายและวงจรไฟฟา การบํารุงรักษาและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาภายในบาน 
9562103 การติดต้ังไฟฟาภายในอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป   3(2-2-5) 
 Interior Electrical Installations for Industrial Arts Teacher 

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการเดินสายภายในอาคาร  เครื่องวัดและอุปกรณ 
ในการตรวจสอบ การคํานวณสายแยกและสายประธานปฏิบัติการฝกทกัษะในการเดินสายแบบ ภายใน
อาคารโดยการติดต้ังไฟฟาและเดินสายลอยและสายรอยทอ 
9563104 การติดต้ังไฟฟาภายนอกอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป   3(2-2-5) 
  Exterior Electrical Installations for Industrial Arts Teacher 
 โรงตนกําลังและระบบสงกําลงัภายในประเทศการคํานวณกระแสแรงดันตก ขนาดสาย 
ฟวส  และระบบกลไกปองกันการลัดวงจร และควบคุมความปลอดภัย สวิตซ แรงสงูที่ใชในสถานีจาย
กําลังไฟฟาตามลักษณะงาน ปฏิบัติการวางแผน การเดินสาย  การปกเสาพาดสาย การติดต้ังหมอแปลง 
และอุปกรณควบคุมความปลอดภัยและงานเดินสายลกูถวยพวง 
9560203 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
  Industrial Electronics    
  ระบบอะนาลอกและวงจรเชิงเสน การแปลงสัญญาณแอนาล็อคเปนดิจิตอล และดิจิตอล
เปนอนาลอก การเปลี่ยนกระแสเปนแรงดัน การเปลี่ยนแปลงความถ่ีเปนแรงดัน และแรงดันเปนความถ่ี 
การเทียบปรับมาตรวัด การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมแสงสวาง การควบคุมสวิตชอัตโนมัติ กลไกทาง
อิเล็กทรอนิกส ปองกันอุบัติเหตุที่ใชในงานอุตสาหกรรม 
9564105 การสัมมนาทางงานไฟฟา      3(2-2-5) 
  Seminar in Electrical Work 

คนควาและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับงานชางไฟฟา 
ฝกปฏิบัติการสรางและพัฒนาโครงงานดานการเรียนการสอนชางไฟฟาเปนรายบุคคลหรือกลุม โดยมุงเนน
การจัดทําและฝกปฏิบัติ 
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  (1.4) วิชางานเครื่องกล 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9571101 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป   3(2-2-5) 
    Mechanical Technology for Industrial Arts Teacher 
   หลักการ และเทคโนโลยี ชนิดสวนประกอบและการทํางานของเครื่องกล เครื่องตอกําลัง 
เครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกลที่ใชในการเกษตรและปฏิบัติการทดลองสราง ปรับปรุง พัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องกลที่ใชอยูในปจจุบันใหดีย่ิงข้ึน 
9572102 เครื่องมือกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป     3(2-2-5) 

Mechanic Tool Operation for Industrial Arts Teacher 
 วิธีการระวังรักษาเครื่องมือ ชนิดของเครื่องกลึง องคประกอบของเครื่องกลึง ระบบสง

กําลังภายในเครื่องกลึง มีดกลึงและวัสดุมีดกลึง ความเร็วรอบและความเร็วตัดในงานกลึง การฝกลับมีดกลึง 
กลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงบาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงข้ึนรูป งานกลึงระหวางยัน
ศูนย การใชหนาจานสี่จับ จับช้ินงาน การบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
9572103 งานเช่ือมโลหะเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 

Basic Welding for Industrial Arts Teacher 
  ทฤษฎีและปฏิบัติการเช่ือมกาซ และการเช่ือมไฟฟาอุปกรณที่ใชในงานเช่ือม ความ
ปลอดภัย การบํารุงรักษา การประกอบและการติดต้ังอุปกรณ งานปฏิบัติการเช่ือมเหล็กข้ึนรูปเปนช้ินงาน 
9570201 การวัดและเครื่องมือวัด       3(2-2-5) 
  Measurement and Measuring Instrument 

 หลักการและองคประกอบของการวัด คุณลักษณะความแมน ความเที่ยงและการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด การวัดอุณหภูมิ การวัดหนวยการยืดหดตัว ทอรก การไหล การสั่นสะเทือน และความดัน 
การประยุกตใชหลักทางสถิตในการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูล 
9570202 เขียนแบบเครื่องกล       3(2-2-5) 

Mechanical Drawing 
   การเขียนภาพรางทั้งสองมิติและสามมิติ  การเขียนแบบผา การเขียนแบบเครื่องยึด น็อต 
สกูร สลักเกลียว ตอกหมุด กุญแจ หมุดและสปริงและการเขียนแบบช้ินสวนของเครื่องกลเพื่อใชงานจริง  
9574105 การสัมมนาทางงานเครื่องกล      3(2-2-5) 
   Seminar in Mechanical Work 

คนควาและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับงานชาง 
เครื่องกล ฝกปฏิบัติการสรางและพัฒนาโครงงานดานการเรียนการสอนชางเครื่องกลเปนรายบุคคลหรือ
กลุม โดยมุงเนนการจัดทําและฝกปฏิบัติ 
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 (2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 
  (2.1) วิชางานโยธา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9550201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ    3(2-2-5) 

Computer for Design and Drawing 
การสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 2 มิติและ 3 มิติ โดยเนนการออกแบบเขียนแบบเชิง 

อุตสาหกรรม การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย การเขียนภาพไอโซเมตริก ออบลิด การเขียน
ทัศนียภาพ ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ เขียนแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9550202 การจัดการและการบรหิารงานกอสราง   3(3-0-6) 
  Construction Organization and Management  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานในงานกอสรางทั่วไป หลักและกระบวนการ 
บริหาร การวางแผนงานกอสราง การจัดหนวยงาน การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การทํา
รายงานการกอสราง การประชาสัมพันธ  การบริหารการเงิน เครื่องมือและวัสดุกอสราง การบริหารงาน
บุคคลในงานกอสราง ข้ันตอนการประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การทําสัญญากอสราง หาแนวทาง
วิกฤต (ซีพีเอ็ม) การจัดการกอสรางแบบสมดุลการปรับแผนงาน การประเมินผลงานการปรับปรุงแกไข 
(เพิรต) และการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการจัดและการบริหารงานกอสราง 
9550205 กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติวิชาชีพ สถาปตยกรรม และวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession 
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานข้ันตํ่าในการคุมครองแรงงานทั่วไป คาตอบแทนในการเลิก 

จาง คาจางข้ันตํ่า เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ การเรียกรอง การเจรจา การนัดหยุดงาน ขอพิพาท
แรงงาน ศาลแรงงาน พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรสถาปตยกรรมและอํานาจหนาที่ของผูควบคุม
งานตามพระราชบัญญัติ 
9550206  การจัดการความปลอดภัยงานกอสราง     3(3-0-6) 
   Construction Safety Management 
  ความปลอดภัยในงานกอสราง สาเหตุและวิธีปองกันอุบัติเหตุในงานกอสราง สถิติ 
อุบัติเหตุ หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องตน 
 

(2.2) วิชางานไฟฟา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9560201 งานตรวจซอมอปุกรณไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส    3(2-2-5) 
   Electronics and Electrical Appliance Repair 

หลักการตรวจซอมอุปกรณไฟฟาทั่วไป  การซอมอุปกรณไฟฟาภายในบานงาน ตรวจซอม 
ระบบไฟฟาในเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเครื่องจักร 
การฝกหัดซอมอุปกรณไฟฟาภายในบานและระบบควบคุมเครื่องจักร 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9560202 ระบบทําความเย็นและเครื่องปรบัอากาศ     3(2-2-5) 

Refrigeration and Air-conditioning Systems 
ทฤษฎีความรอน ความรอนกับอุณหภูมิ ความรอนจําเพาะ ความรอนแฝง การเปลี่ยน 

แปลงสถานะของสสารเน่ืองจากอุณหภูมิและความดัน หลักการสงถายความรอนหลักการทําความเย็น 
ระบบทําความเย็น นํ้ายาเครื่องเย็น อุปกรณในการทําความเย็น ระบบไฟฟาในเครื่องเย็น ตูเย็น 
เครื่องปรับอากาศ ฝกหัดติดต้ัง บํารุงรักษา การตรวจซอม การประจุนํ้ายาตู และเครื่องปรับอากาศ 
9560204 เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม      3(2-2-5) 

Electrical Mechanic and Control 
หลักการทํางาน โครงสราง ชนิดและการควบคุมหมอแปลงไฟฟา มอเตอร เครื่องกําเนิด 

ไฟฟาในระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ 
9560205 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

Computer in Industry 
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรมระบบการประมวลขอมูลการนําโปรแกรมมา 

ใชกับการจัดการอุตสาหกรรมการออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบอินเทอรเน็ตมาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ 
9560206 ไมโครโปรเซสเซอรในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

Microprocessor in Industry 
โครงสรางของตัวไมโครโปรเซสเซอร บัสอุปกรณบันทึกขอมูล และหนวยความจํา ศึกษา 

วิธีการเขียนผังงาน และโปรแกรมสําหรับไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน เทคนิคการการเช่ือมตออุปกรณ
ภายนอกและการประยุกตในงานอุตสาหกรรม 
 

(2.3) วิชางานเครื่องกล 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9570203 ระบบการผลิตอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

Industrial Production System 
ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระบบการผลิตใน 

งานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม ปจจัยในการผลิตการวางแผนการควบคุมการผลิต ผลผลิต 
ตลาดและการจัดจําหนาย 
9570204 กลศาสตรของไหลเชิงประยุกต      3(2-2-5) 

Applied Fluid Mechanics 
   คุณสมบัติของของไหล ความดันของไหล ชนิดของไหล แรงที่ของไหลกระทําตอวัตถุอยูน่ิง 
การสูญเสียพลังงานในการไหล การเคลื่อนไหวของของไหล ประเภทและลักษณะของการใชงานของของ
ไหล 
9570205  ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม      3(2-2-5) 
   Hydraulic System and Control 
   คุณสมบัติพื้นฐานของไฮดรอลิก กําลังของของไหลในระบบไฮดรอลิก สวนประกอบของ 
ระบบไฮดรอลิกสัญลักษณของอุปกรณและวงจรไฮดรอลิก การออกแบบระบบไฮดรอลิก 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9573104 หลักการออกแบบสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป    3(2-2-5) 

Principles of Design for Industrial Arts Teacher 
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑแตละสาขาของแตละยุคแตละสมัยที่มีอิทธิพลตอการ 

ออกแบบศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบ องคประกอบหลักการจัดองคประกอบ การใชแสง สีและเงา และทํา
การปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน 
9570206  การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล      3(3-0-6) 
    Mechanical Quality Control 
    ประวัติและความหมายของการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 
กิจกรรมในการควบคุมคุณภาพ โดยใชทฤษฎีดานสถิติหรือคณิตศาสตร 
 

(3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 
รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9584001 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1      3(2-2-5) 
  Industrial Arts Teaching Methodology 1 
  การจัดเรียงลําดับความคิดหลัก การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมศิลป บริบทของการเรียนรู การประเมนิผลการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่
เอื้อตอการพฒันาผูเรียนแตละคนตามความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียนในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝกปฏิบัติจัดการเรียนรู 
รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
9584002  วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 2      3(2-2-5) 
  Industrial Arts Teaching Methodology 2  
  * วิชาที่ตองเรียนมากอน 9584001 วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1 

รูปแบบของการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนการสอน การออกแบบการสอนสําหรับการสอน 
อุตสาหกรรมศิลปในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แนวทางการประเมินผลในการเรียนการสอน 
การประยุกตกระบวนการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใชในกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน  
การประเมินผลการเรียนรู ฝกปฏิบัติจัดการเรียนรู 
 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี
      ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
 
 
 
 
 


