


 

คำนำ 

 

 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (4 ปี) 
โดยมีความต้องการให้หลักสูตรให้มีความทันสมัย และมาจากความต้องการเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านครู
อุตสาหกรรม ให้ตรงตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมและสายวิชาการทางด้านครูอุตสาหกรรม จึง
จัดทำรูปแบบหลักสูตรปรับปรุง ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี จึง
จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ตรงตามข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
และสายวิชาการทางด้านครูอุตสาหกรรม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญาตรี สาขา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่ายงานจัดการศึกษาที่ทำ
หน้าที่ผลิตบัณฑิตครูมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีหน้าที่หลักในการเป็นสถาบันที่ให้ องค์ความรู้ในด้านวิชาครู 
ตลอดจนเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญ จึงได้เห็นความสำคัญเป็น อย่างยิ่ง ที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ ประชาคมโลก นโยบาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ดังนั้น จึงมีการทำความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
โดยได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ ภาคสังคม และให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 

และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พุทธศักราช 2562 ทั้งนี ้
คณะกรรมการประจำหลักสูตร ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ความรู้ มีความสามารถ
และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพครูและอาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
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 โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม  ครั้งที ่ พิเศษ 

1/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้อนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สามารถประกอบอาชีพ
ต่างๆในสายงานราชการและเอกชนดังนี้ 
 8.1 ครูบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐภาคเอกชนหรือฝ่ายปฏิบัติประจำหน่วยงาน 
 8.2 นักออกแบบอุตสาหกรรมในสถานประกอบการและนักออกแบบอิสระ 
 8.3 วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 8.4 ธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ประกอบการ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การศึกษาด้วยกันอย่างบูรณาการตลอดจนการบริหารจัดการจึงมีความจำเป็นในการพัฒนานักเทคโนโลยีและ
นักการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่
สังคมแห่งความสุขสร้างภูมิคุ ้มกันในด้านชุมชนเน้นการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนการ
พึ่งตนเองพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตในด้านวิชามีการเผยแพร่ความรจดทำหลักสูตรการเรียนการสอนการ
ฝึกอบรมและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี ่ยวกับปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนหลักสูตรจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที ่ 1 ได้
กำหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มี 

ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมี
ทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นเป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและเป้าหมายที่ 5 สถาบัน
ทางสังคมมีความเข ้มแข็งและมีส ่วนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ ่มข ึ ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนาชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชน 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเตรียมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้สร้าง
สรรค์สังคมอย่างยั ่งยืนการเตรียมครูก่อนประจำการจึงเป็นกระบวนการที ่ร ัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบันผลิต
ครูสามารถพัฒนาครูก่อนประจำการให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ควบคู่ไปกับการมีความรู้ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานครูและมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นรวมถึงการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาในระดับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นและชุมชนเพื่อร่วมผนึกกำลังในการพัฒนา
ประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถยืนหยัดอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมั่นคงในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถเป็นที่ต้องการของประเทศชาติ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การจัดทำหลักสูตรได้คำนึงสภาวะแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นจังหวัดใน
เขตระเบียงเศรษฐกิจและใกล้กับพื้นที่ EEC มีประชากรเป็นอันดับสองของประเทศและมีเขตอุตสาหกรรมอยู่ใน
จังหวัดระยอง มีแหล่งงานที ่รองรับผู ้ที ่จบการศึกษาและเป็นจังหวัดที ่มีโรงเรียน จำนวนมากทั ้งระดับ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาซึ ่งยังขาดครูที ่ทำหน้าที ่จ ัดการเรียนการสอนที ่เกี ่ยวกับช่าง
อุตสาหกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสังคมและวัฒนธรรมในการอยู่รวมกันอย่างสันติ และตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีความรวดเร็วทำให้เกิดการเอา
อย่างและเลียนแบบความนิยมเลือกใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลต่อการใช้
ชีวิตเปลี ่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทำให้การเรียนรู ้จำเป็นต้องศึกษาเรื ่ององค์ความรู ้ในท้องถิ ่นชุมชนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คนอยู่อาศัยจากแหล่งต่างๆและประเทศอื่นๆให้เท่าทัน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตบุคลากรทางด้าน วิชาชีพ

ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี ่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู ้และทักษะวิชาชีพ เพื ่อ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการให้บริการความรู้
เพื่อให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองจึงดำเนินการดังนี ้

12.1.1 ประเมินผลการสอนในรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
12.1.2 ประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา 
12.1.3 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ป ี

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

และพัฒนาท้องถิ่นตามสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
13. ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
þ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
þ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
þ หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ
อาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการดำเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรทำหน้าที่ กำกับดูแลโดยประสานงานกับกอง
บริการการศึกษาเพื่อประสานการจัดตารางสอนตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดำเนินการ
เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตครู ที่มีความรู้ทางทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

ในวิชาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ 
ความสำคัญ 

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทั้งในภาครัฐภาคเอกชนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีการขยายในด้านการผลิตทำให้ประสบปัญหา
การขาดแคลนกำลังคนระดับที่มีความชำนาญในงานด้านต่างๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทาง
ในระดับประเทศภูมิภาคจึงได้พยายามผลิตบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถรองรับปัญหาที่ผู ้จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งมีศักยภาพทางด้านทักษะ
ฝีมือแรงงานให้ทันกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและให้ตรงกับตลาดแรงงานแนวโน้มการขาด
แคลนครูและความจำเป็นด้านคุณสมบัติของนักเรียนระดับพื้นฐานมัธยมศึกษาดังนั้นคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงได้ทำการสำรวจความต้องการให้เปิด หลักสูตรคร ุศาสตร ์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ในระดับปริญญาตรี เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นเพื ่อให้ผู้ที่จบ
การศึกษาสามารถนำไปประกอบวิชาชีพครูและอาชีพอิสระในตลาดแรงงานตามความต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื ่อการขับเคลื่อน ประเทศการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อเตรียม กำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในงานเสวนาหัวข้อ
“การศึกษาไทย4.0” เพื ่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังจะก้าวเขาสู่โลกยุคดิจิทัลโดย
การศึกษาไทย 4.0 คือการเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู ้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
บนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพ ื ่อพ ัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคมทั ้งนี้การศึกษาไทยในยุค 4.0 จึงต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาทั้ งระบบ
ตั้งแต่ประถมมัธยมอาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาโดยงานวิจัยต่างๆของระดับอุดมศึกษาต้องนำมา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพราะการศกึษาระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการชี้นำสังคม 

การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานครูผู้สอน
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งที่ถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนการสร้างศักยภาพของครู
ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพโดยการสร้างโอกาสพัฒนา
ประสบการณ์และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะงานอาชีพจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีความรู้
ความชำนาญมีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการที่มีสมรรถนะและทักษะที่หลากหลายทันต่อ
วิทยาการเทคโนโลยีชั้นสูงในโลกอาชีพและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมการผลิตคร ู

ช่างอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพมีความเชี่ยวชาญวางแผนออกแบบและจัดการการเรียนรู้ได้ผล
สัมฤทธิ์สูงเชี่ยวชาญวัดผลตามสภาพจริงมีจิตวิทยาการสอนตามวัยผู้เรียนมีจรรยาบรรณและสอนให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็นอันดับต้นๆ ทฤษฎีเป็นอันดับรองระหว่างเรียนบัณฑิตครูให้มีวินัยตรงเวลาและ
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คุณธรรมจริยธรรมการฝึกสอนครูอยู่ในสถานศึกษาที่ใช้ฝึกสอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ต้องผ่านเกณฑ์ ควรมีคุณภาพทุกเรื่องครูพี่เลี้ยงผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีมีการขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาต
จากสถาบันผลิตครูการผลิตครูอาชีวศึกษาและผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานควรใช้ฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการและการฝึกสอนของผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้ การออกแบบวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล รวมถึงการใช้งาน การดูแลรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ในกลุ่มสาระงานด้านอุตสาหกรรมศิลป ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ หรือการปฏิบัติงาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ    

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 ที่มีความรอบรู้ ฉลาด รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยี สมัยใหม่ มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักวิธีการแสวงหาและพัฒนาความรู้ การทำวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามศักยภาพความสามารถของบุคคล  

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม หมั่นศึกษาหาความรู้ และมีจิตวิญญาณยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพคร ูเอาใจ ใส ่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย ์

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.แผนการปรับปรุงหลักสูตรครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและ
คุรุสภากำหนด 

1.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

1.เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2.รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2.แผนการปรับปรุงหลักสูตรครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1.ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 

1.รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2.แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3.แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ
ให้มีความรสมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัยเหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวชิาชพี 

1.สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้ทำงานบริการแก่
องค์กรภายนอก 
2.พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
2.ความพ ึงพอใจของผ ู ้ เร ียนต ่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีภาคฤดูร้อน ภาคละ 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2 .การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาเรียนที่ 1   ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน 
ภาคการศึกษาเรียนที่ 2   ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือน เมษายน–พฤษภาคม 
(เฉพาะปีการศึกษาที ่3)  วิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ฝึกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
    หมายเหต ุปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่ามีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ภาคผนวก) 
2.2.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาจากการเร ียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการ
เร ียนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิมโดยนักศึกษาจะมีสังคมมากขึ้นต้องรับผิดชอบ
ตนเองมากขึ้นรวมทั้งมีกิจกรรมการเร ียนในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้อง
สามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม 
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนำการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเร ียนใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลาในการทำกจิกรรมต่าง ๆ 

2.4.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆให้คำแนะนำ
ดูแลและช่วยเหลือนักศึกษา 

2.4.3 จัดหาทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านการเงินของนักศึกษา
ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน 

2.4.4 จัดอบรมปรับพื้นฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรมก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่1ของ
นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ชั้นปีที่ 1 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (1) - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.ค่าลงทะเบียน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 3,600,000 

2.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   2.1 งบบุคลากร 125,000 131,000 137,000 143,000 149,000 

   2.2 งบดำเนินการ 24,000 48,000 96,000 144,000 192,000 

   2.3 งบลงทุน      

       2.3.1 อาคาร ที่ดิน 
 สิ่งก่อสร้าง 

120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 

       2.3.2 ค่าครุภัณฑ ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

รวมรายรับ 1,089,000 2,009,000 2,953,000 3,897,000 4,841,000 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 125,000 131,000 137,000 144,000 150,000 

2. งบดำเนินการ 
   2.1 ค่าตอบแทน 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

   2.2 ค่าใช้สอย 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 

   2.3 ค่าวัสด ุ 29,000 40,000 60,000 80,000 100,000 

   2.4 ค่าสารณูปโภค 29,000 40,000 60,000 80,000 100,000 

3. งบลงทุน 
   3.1 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 

   3.2 ค่าครุภัณฑ ์ 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 

รวมรายจ่าย 555,000 866,000 1,177,000 1,489,000 1,800,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 24,000 บาท/คน/ปี 

2.7 ระบบการศึกษา  
     ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดังนี้ 

                2.7.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

                2.7.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
              เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดังต่อไปนี้ 
            2.8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

            2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

2.8.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปร ิญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์ว ิชาช ีพหร ือสหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561 
            2.8.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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 0163004  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 

  Meditation for Life Development 

 0163005 ชีวิตและความตาย  3(2-2-5) 

  Life and Death    

  1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล       6 หน่วยกิต 

 0263001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 

   Thai for Communication in the 21st Century 

 0263002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 

   English for Communication in the 21st Century 

 0263003   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 

   Chinese for Communication in the 21st Century 

 0263004   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 

   Khmer for Communication in the 21st Century 

 0263005   วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

   Thai and ASEAN Society and Culture  

 0263006   ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

   Life in the digital age 

 0263007   คอมพิวเตอร ์โพล และการนำเสนอ 3(2-2-5) 

    Computer, Poll and Presentation 

  1.3 กลุ่มวิชาความอดทน   6 หน่วยกิต 
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

  Volunteer with local development 

 0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government 

 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 

  Citizenship of Thai Democracy 

 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

  Creative Community Learning 

 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 

  Green Citizen 

 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 

  Basic Smart Technology and Development 
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 0363007 แนวทางพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 

  Royal Initiation in Plant and Agriculture 

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ   6  หน่วยกิต 
 0463001  ฉลาดคิด 3(3-0-6) 

  Smart Thinking 

 0463002  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

  Psychology in Daily Life 

 0463003  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6) 

  Leadership and Teamwork 

 0463004  ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 

  Digital Business and SMEs 

 0463005  การเงินและความมั่นคั่ง 3(3-0-6) 

  Finance and Wealth 

 0463006  อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

  Gems and Jewelry 

 0463007  การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 

  Life and health management 

 0463008  ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 

  Arts for Daily Life in the 21st Century 
 0463009  สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
 0463010  การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 

  1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก   3 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ       108  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      39  หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ     27  หน่วยกิต 
 1011101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 

  Ethics and Spirituality for Teachers 
 1021201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

  Curriculum Development 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  15 

 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 

  และการเรียนรู้ 
  Innovation and Information Technology for Educational 
  Communication and Learning 
 1051201  จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 

  Psychology for Teacher 
 1021304  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  Language for Communication 
 1022301  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  Learning Management Science 
 1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  Learning Measurement and Evaluation 
 1012202  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

  Education Administration and Quality Assurance in Education 
 1043101  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  Research and Development in Innovation and Learning 
  2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12  หน่วยกิต 
 1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
  Internship I 
 1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
  Internship II 
 1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
  Internship III 
 1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 

  Internship IV 
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  เรียนไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ     54  หน่วยกิต 
 6221101  การเขียนแบบเบื้องต้น 3(2-2-5) 

  Fundamental Drawing 
 6221102 ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 3(1-4-4) 

  Fundamental Workshop And metal  
 6221103 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  Industrial Materials 
 6222104 งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4) 

  Artificial Industry and Product Creation 
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 6222105 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(1-4-4) 

  Fundamental Electricity Electronic and Computer Laboratory 
 6222106  ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 3(1-4-4) 

  Fundamental Construction and Architecture Laboratory 
 6223107 ปฏิบัติการช่างยนต์เบื้องต้น 3(1-4-4) 

  Basic Machine Tools Practice 
 6223108 ปฏิบัติการงานไม้ 3(1-4-4) 

   Wood Work Practice  

 6223109 การจัดการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ 3(2-2-5) 

.  Industrial Arts Instructional Management 

 6223110 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป์ 1 1(1-0-3) 

  Industrial Arts Education Research 1 
 6224111 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป์ 2 2(2-0-4) 

  Industrial Arts Education Research 2 
 6221201 ทัศนศิลป์และสุนทรียศาสตร์ 3(1-4-4) 

  Visual Arts and Aesthetics 

 6221202 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  History and Evolution In Industrial Design 
 6221203 วาดเส้นเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 3(1-4-4) 

  Deline For Industrial Design 
 6221204 การยศาสตร์เพื่อครุศาสตร์การออกแบบ 3(2-2-5) 

  Ergonomics Of Design 
 6222205 ออกแบบอุตสาหกรรม 1 3(2-2-5) 

  Industrial Design I 
 6222206 ออกแบบอุตสาหกรรม 2 3(2-2-5) 

  Industrial Design II 
 6223207 ออกแบบอุตสาหกรรม 3 3(2-2-5) 

  Industrial Design III 
 6223208 ออกแบบอุตสาหกรรม 4 3(2-2-5) 

  Industrial Design VI 
2.2.2 วิชาเอกเลือก      12  หน่วยกิต 

 6222401 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบกราฟฟิก 3(2-2-5) 

  Cumputer Graphic Design 
 6222402 คอมพิวเตอร์เพื่อครุศาสตร์ออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

  Cumputer Aided For Design Education 
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 6222403 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5) 

  Furniture Design 
 6222404 ออกแบบเซรามิก 3(2-2-5) 

  Ceramic Design 
 6224405 ออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2-5) 

  Jewelry Design 
 6224406 ออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5) 

  Costumes Design 
 6223407 ออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5) 

  Interior Design 
 6223408 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 

  Package Design 
 6223409 การนำเสนอผลงานออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

  Presentation in Industrial Design 
 6222410 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Product Design Management   
 6222411  การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) 

  Marketing And Consumer Behavior 
 6223412 การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ 3(2-2-5) 

  Study And Development of Local Wisdom in Design 
 6223413 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)

  Green Design 
 6223414 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน 3(2-2-5) 

  Universal Design For Product 
 6223415 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 

  English for Designer 
 6224416 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 

   Exhibition Design 
2.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3  หน่วยกิต 

 6223601  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(280) 
   Field Experience 
   3. หมวดวิชาเลือกเสร ี      6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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ความหมายของรหัสวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

01xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 
02xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 
03xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาความอดทน 
04xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

หมวดวิชาเฉพาะ การให้รหัสวิชาในหลักสูตรครุศาตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว กำหนดให้ 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพคร ู
100xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
101xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพคร ู
102xxxx   หมายถึง   วิขาในหมวดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
103xxxx  หมายถึง   วิชาในหมวดภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
104xxxx  หมายถึง   วิชาในหมวดทดสอบ วัดผล และวิจัยทางการศึกษา 
105xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดจิตวิทยาการศึกษา 
106xxxx   หมายถึง   วิชาในหมวดบริหารการศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
 ลำดับที่ 1 คือ รหัสคณะ (6=คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 ลำดับที่ 2-3 คือ รหัส (2=หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 
   รหัส (2=สาขาอุตสาหกรรมศิลป์) 
 ลำดับที ่4 คือ รหัสแสดงระดับชั้นปี 
 ลำดับที ่5 คือ รหัสกลุ่มวิชา 
  1 คือ  กลุ่มวิชาทฤษฏีและทักษะปฏิบัติกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
  2 คือ  กลุ่มวิชาทฤษฏีและทักษะปฏิบัติกลุ่มวิชาเอกบังคับออกแบบอุตสาหกรรม 
  4 คือ  กลุ่มวิชาทฤษฏีและทักษะปฏิบัติกลุ่มวิชาเอกเลือกออกแบบอุตสาหกรรม 
  6 คือ  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน  
 ลำดับที่ 6-7 คือ ลำดับของรายวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา สาขาอุตสาหกรรมศิลป ์
ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
             H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for 
Sustainable Development 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต 
             วิญญาณความเป็นคร ู
             Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
      Language for Communication 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

6221101 การเขียนแบบเบื้องต้น 
             Fundamental Drawing 

3(2-2-5) 

6221102 ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 
             Fundamental Workshop And metal  

3(1-4-4) 

6231201 ทัศนศิลป์และสุนทรียศาสตร ์ 
             Visual Arts and Aesthetics 

3(1-4-4) 

6221202 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรม 
             History and Evolution In Industrial Design 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 21 
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ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

1021201 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู
             Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

             Internship I 
2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

6221103 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
             Industrial Materials 

3(3-0-6) 

6221203 วาดเส้นเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 
            Deline For Industrial Design 

3(1-4-4) 

6221204 การยศาสตร์เพื่อครุศาสตร์การออกแบบ 
             Ergonomics Of Design 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 20 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  21 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

1022301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

             Learning Management Science 
3(2-2-5) 

1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

       Learning Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

6222104 งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
             Artificial Industry and Product Creation 

3(2-2-5) 

6222105 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
             Fundamental Electricity Electronic and 
             Computer Laboratory 

3(1-4-4) 

6222205 ออกแบบอุตสาหกรรม 1 

             Industrial Design I 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 21 

 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  22 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

             การศึกษา   

        Education Administration and Quality 

              Assurance in Education 

3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
               สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้
               Innovation and Information Technolog  for          

               Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

             Internship II 
2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

6222106 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
             Fundamental Construction and Architecture 

             Laboratory 

3(1-4-4) 

6222206  ออกแบบอุตสาหกรรม 2 

             Industrial Design II 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 20 

 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  23 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
    Research and Development in 

               Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

  

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

6223107 ปฏิบัติการช่างยนตเ์บื้องต้น 
              Basic Machine Tools Practice 

3(1-4-4) 

 6223108 ปฏิบัติการงานไม้ 
              Wood Work Practice  

3(1-4-4) 

6223207 ออกแบบอุตสาหกรรม 3 

       Industrial Design III 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  24 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

 
 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

1003801  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

              Internship III 
2(90) 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

6223109  การจัดการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมศิลป ์
            Industrial Arts Instructional Management 

3(2-2-5) 

6223110 การวิจัยทางครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 

            Industrial Arts Education Research 1 
1(1-0-3) 

6223208 ออกแบบอุตสาหกรรม 4 

             Industrial Design IIII 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  25 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

6204501 การประสบการณ์วิชาชีพ  

     Field Experience 

3(280) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  26 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

              Internship IV 
6(290) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(    
รวม 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  27 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครูบังคับ (27) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (54) 

6224111 การวิจัยทางครุศาสตรอุตสาหกรรม 2 

            Industrial Arts Education Research 2 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก (12) 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3) 

  

หมวดวิชาเลือกเสร ี )6(  XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

รวม 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า  29 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/ปีการศึกษาที่จบ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

5 นางสาววิมลิน สันตจิต  
1809900241XXX 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทค
โนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2562 
ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป-์ศิลปะ
เครื่องประดับ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

 

3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/ปีการศึกษาที่จบ ตำแหน่งวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1 นายพนม จงกล ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)/ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง/2561 

ค.อ.บ.(สถาปัตยกกรรมภายใน)/ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง/2550 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

6 ว่าที่ร้อยตรีวยากร 

อุดมโภชน์ 

3100602025xxx 

2990010 

ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยปทุมธาน,ี 2560 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2545 
ป.บัณฑิต (การจัดการและการ
ประเมินโครงการ) สถาบันราชภัฏ
รำไพพรรณ,ี 2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยธนบรุ,ี2556 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

6 6 6 6 6 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/ปีการศึกษาที่จบ ตำแหน่งวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

7 นายเดชา วงศ์แก้ว 
3210300531xxx 

วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2550 
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

6 6 6 6 6 

8 นางสาวดวงมณี 
ทองคำ
3229900089xxx 

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 
บธ.บ (การบัญช)ี  
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น, 2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

6 6 6 6 6 

 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
กรณีอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

 3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผ ู ้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที ่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันนอกจากนี้อาจารย์ผู ้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
  (1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 
ปริญญาตร ีประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระเนื้อหาสำคัญ
ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงและ 
  (2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
สอนตั้งแต ่3 ปีขึ้นไปและ 
  (3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรื
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสืองานวิจัย 
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 
  (4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ป ี
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ ์

การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับ
รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหต ุกรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 
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 บุคลากรสนับสนุนสถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้าน
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู ่การปฏิบัติทางานจริง ดังนั ้น 
หลักสูตรจึงได้กำหนดรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ นอกจากนี้ในรายวิชาการ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย การสังเกต การบริหารใน สถานศึกษา 
และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการ จัดทำแผนการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยใน ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

  4.1.1 นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
สามารถ ประยุกต์ ใช้ความรู้ในด้านอุตสาหกรรม และปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  
  4.1.2 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กาหนดโดยเน้นงานที่นักศึกษาครู 
ต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้น 
วิชาชีพครูที่ดี ดังนี้  
   (1) มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก ่ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร 
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   (2) มีสมรรถภาพทางด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   (2.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบ เนื้อหา
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และ เทคโนโลยีดิจิทัล
และวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  

   (2.2) มีความสามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตาม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

   (2.3) จดักจิกรรมและออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริงส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ 
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การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการ การทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และ พัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด  

   (2.4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื ่อการเร ียน แหล่งว ิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั ้งในและนอกสถานศึกษาเพื ่อการเรียนรู ้ม ีความสามารถในการ 
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความ 
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู ้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม  
ศักยภาพ  

   (2.5) นำทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื ่อง (Literacy Skills) และ 
ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทำงานแบบร่วมมือและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.2 ช่วงเวลา  
          ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจำทุกปี เพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้าง 
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ูโดยเพิ่มระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลำดับ จนถึง
ปีสุดท้าย กล่าวคือ ปีที่ 1-2 เป็นการสอดแทรกในกิจกรรมของการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายวิชาใน
กลุ่มวิชาชีพครู ส่วนปีที่ 3 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน รวมเวลา 45 ชั่วโมง และปีที่ 4 เป็น
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมเวลา 1 ปี  

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
         จัดเต็มเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา  
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 โครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมศิลป์หรือที่เกี่ยวข้องในการศึกษา กำหนดให้ 
การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อโครงงานอุตสาหกรรมศิลป ์
แล้วจึงรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลเป็นเอกสาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในรายวิชา โครงงานอุตสาหกรรม
ศิลป ์

 5.1.1 คำอธิบายโดยย่อ  
  ค้นคว้ารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับงานอุตสาหกรรมศิลป์หรือที ่เกี ่ยวข้องใน
การศึกษา ที่จะศึกษา และเขียนเป็นงานทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์หรือที่เกี่ยวข้องในการศึกษาที่จะศึกษา และ
จัดทำเอกสารโครงงานอุตสาหกรรมศิลป์ เสนอต่อคณะกรรมการ  
 

 5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
  นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ที่ได้เรียนตลอดหลักสูตรนำเสนอออกมาเป็นงานทางด้าน 

อุตสาหกรรมศิลป์ และเรียบเรียงข้อมูลเป็นเอกสารโครงงานอุตสาหกรรมศิลป์ได้พร้อมทั้งมีทักษะในการ 
สื่อสาร และการนำเสนอผลงาน  
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 5.1.3  ช่วงเวลา    
  ภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษาที ่3 
  ภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษาที ่4 

  5.1.4 จำนวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.1.5  การเตรียมการ  

 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา และมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา  
 5.1.6  กระบวนการประเมินผล  

  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานอุตสาหกรรมศิลป์ ที่บันทึกในสมุดให  ้

คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินผลจากรายงานการทำโครงงานอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งทาการจัดสอบ 
และการนำเสนอโครงงานอุตสาหกรรมศิลป์ โดยที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน  

6. กิจกรรมเสริมความเป็นคร ู 

 หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละป ีโดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรือ อาจ

บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคร ูและ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาท ิ 

 6.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 	

6.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  

6.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาต ิศาสน์ กษัตริย ์และความเป็นไทย 	

6.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา  

6.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด	

6.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 	

6.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 	

6.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ 	

6.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 	

6.10 กิจกรรมทางวิชาการ 	

6.11 กิจกรรมอื่นๆ ที่หลักสูตรเห็นสมควร  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการสอน นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถใช้คอมพิวเตอร์
รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนได้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเข้าใจธรรมชาติของ
นักเรียนซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2. ความสามารถด้านวิชาการ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ
สอนจนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาตระหนักในคุณค่าของอุตสาหกรรม
ศิลป์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูรวมทั้งมีความสามารถในการ
วิจัยการวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและ
นำความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอื่นๆ ได้ 

3. ด้านคุณธรรม  นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
มีความอดทน อดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม 

4. ด้านบุคลิกภาพ  มีทักษะทางสังคมทำให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี
สามารถทำงานร่วมกันกับผู ้อ ื ่นได้ ให้คำปรึกษาแก่
นักเรียนได้ เป็นคนดีมีน้ำใจ/เอื ้ออาทรศิษย์ รักงานสอน 

ใฝ่ร ู ้ ใฝ่ก ้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเสมอต้น
เสมอปลายมีจ ิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงาน
ของตนเองได้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ 
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
 (3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 (4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต 
 (2) ให้ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนดและความซื่อสัตย์ในการทำ
กิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
 (3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
 (4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
 (2) ให้คะแนนการเข้าชั ้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 (3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที ่แสดงออกถึงคุณธรรม
จริยธรรม 
     2.2 ด้านความรู ้
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ตามสาระวิชา 
 (2) สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา 
 (3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ 
 (4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เหมาะสม  
 (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน เกิด
องค์ความรู้และทักษะต่างๆ 
 (3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
 (1) ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการประเมิน 
ที่หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน รายงานหรือ
โครงงาน 
 (2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการปฏิบัติตน  
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565    หน้า 36 

 

    2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการแก้ไข
ปัญหาและในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 (2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ตาม
สาระวิชา 
 (3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์นำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 (2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 (3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
 (2) สังเกตการนำเสนองาน หรือผลงาน 
    2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 
 (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
 (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานแบบร่วมมือ หรือ 
Brainstorming  
 (2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้า 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 (2)  ประเมินผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 (2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 
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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
 (2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงานโดยใช้หลักการ
เขียนทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 
 (3) ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สังเกตการนำเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
 (2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 
 (3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้าง
กระบวนการเร ียนร ู ้และสอดคล ้องต ่อมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ด ้านใดบ ้าง  โดยแสดงการกระจาย 
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 38 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    
2.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน่วยกิต                    

     บังคับเรียน                    

0163001 
 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy 

for Sustainable Development 
● ● ● ● ● O O O ● O O ● O O O O ● O O 

และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้                    

0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน  

Moral Education for Self Development 
● ● ● ● ●  ● O ● O ●  ● ● ● ● O  ● 

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต  

Anti Corruption Immunity 
●  O  ● O O  ● ● O   ●     O 

0163004  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต  
Meditation for Life Development  

● ● ● ● ● O O ● O O ● O ●   O  O O 

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death  

●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ● ● ●	  O ●	  	 ● ●   ● ● 
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล เรียน 6 หน่วยกิต                     

0263005 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ ี21  

Thai for Communication in the 21st  Century   ●   ● ● ● ● ● ●    ●   ●   

0263002  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในศตวรรษท่ ี21 
English for Communication in the 21st 

Century  
 ●   ● ● ● ● ● ●    ●    ●  

0263003   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 Chinese 

for Communication in the 21st
 Century  

 ●   ● ● ● ● ● ●    ●    ●  

0263004  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ ี21 Khmer 

for Communication in the  21st  Century  	 ●	 	 	 ●	 ● ● ●	 ● ● 	  	 ●    ●  

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน

Thai and ASEAN Society and Culture  	 	 	 O	 	 ●	 	 ●	 	 ●	 	  ●	 	    	 O 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
Life in the digital age  

O	 ●	 	 O	 O	 O	 O	 ●	 	 ●	 	  O	 ●	   ● 	 ● 

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 
Computer, Poll and Presentation  

	 O	 	 ●	 ●	 	 O	 	 	 ●	 	  	 O	 O O ● 	  
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1.3 กลุ่มวิชาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต                    

0363001  
 

จิตอาสากับการพัฒนาท้องถ่ิน Volunteer with 

local development  
	 ● ●	 O	 ●	 	 ● 	 O	 ●	 ●	  	 ● ●  	 	 O 

0363002 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government  

	 	 	 ● 	 	 ●	 	  ●	 	  	 	 ●	  	 	 ● 

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยของไทย  
Citizenship of Thai Democracy  

	 	 ●	 ●	 ●	 	 	 	  ●	 	  	 ●	 	  O	 	 	

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์ 
Creative Community Learning 

O	 O	 O	 ●	 O	 O	 ●	 O	 ● O	 O	 O O	 ●	 O	 O O O	 O	

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen  

● ● ● ●	 O O O	 ● O	 ● O O O ●	 O O O O ● 

0363006 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา  
Basic Smart Technology and Development  

	 ●	 ●	 	   ● 	 ● 	  O O 	   O  	

0363007 การเกษตรตามพระราชดำริ 
Royal Initiation for Agriculture  

	 ●	 ●	 	 ●  O	 O	 O	 O	 O ●  O	   O  O	
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 9 หน่วยกิต                    

0463001 

 
ฉลาดคิด
Smart Thinking 

●	 O	 ●	 ●	 	 ●  ● ● ● O ●	 ● ● ● O    

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  
Psychology in Daily Life  

●	 ● 	 	 ●	 	  	 ●	 	  	 	 ●	 O	    O 

0463003 ภาวะผู้นำและการทางานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork  

●	 O	 	 ●	 ●	 ●	  	 ●	 O	  ●	 O	 	  O    

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี  
Digital Business and SMEs  

	  O	 O	 ●	 O	  	 ●	 ●  O	  O	     O 

0463005 การเงินและความมั่นคัง่ 
Finance and Wealth  

●	 ● O  ●	 O  O	 ●	 	 O  O ● ● ●   O 

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry  

●	 ●	 ● O ●	 O ● O O	 O	 ● O O ●	 	 	 ●  O 

0463007  การจัดการชีวิตและสุขภาพ
Life and health management  

	 ●	 	  ●	  	 ●  ● O	 O  ●	 O	 O	 ●	 O  

0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจาวันในศตวรรษที ่21 Arts for 

Daily Life in the 21st  Century  
	 	 O	 ● 	  	 ●	 ● 	 O ●  	 O  O	   
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0363009  
 

สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture   

	 	 ● O	 ●	  	 O	 	 	 O ●	 O 	 O    O 

0363010 การคิดและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making  

	 O	 	  ●	 O 	  	 ●	  ●	  	 O ●    
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 (ตามมาตรฐานคุณวุติระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ.2562) 

 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

(4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเดน็วกิฤตด้านคณุธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
(3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
(4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
(5) การเร ียนร ู ้ โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจร ิงในสถานศึกษา (School-Integrated 

Learning: SIL)  
(6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)   
(7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
(8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
(9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic 

Approach) 
(2)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี
(3)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
(4)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
(5)  วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
(6)  วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(7)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 4.2 ด้านความรู ้
  4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

  (1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู ้เพื ่อจัดการเรียนรู ้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู ้ก ับการปฏิบัต ิจร ิงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge:TPCK) ก า ร ส อนแบบบ ู รณ า ก า ร ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ช ุ ม ชนแห ่ ง ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 (2)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมศิลป์ โดยมีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน และ
ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือช่าง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาด้านช่างอุตสาหกรรมศิลป์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและอาชีพ
มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ด้านช่างอุตสาหกรรมศิลป์โดยบูรณาการศาสตร์การสอนและสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ มีกิจนิสัยการทำงาน เกิดความรักในอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์ 
และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมศิลป์ และพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมศิลป์ สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางอุตสาหกรรมศิลป์ 

 (3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลกและ
การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน  

 (4)  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

(5)   ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1)   การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู ้เร ียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
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(3)  การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
(4)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
(5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
(6)  การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ

การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
(7)  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom)  
(8)  การเร ียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 

Learning: SIL)  
(9)  การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
(10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
(11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
(12)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4.2.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1)    วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
(2)   วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู ้
(3)    วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
(4)    วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
(5)    วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(6)   วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1)  สามารถ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื ่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น 

 (2)   เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  

(3)   สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื ่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

(4)    ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 
(1)    การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
(2)    การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
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(3)    การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
(4)   การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
(5)    การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
(6)   การเร ียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 

Learning: SIL) 
(7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (Research and Innovation Development) 
(8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 
(9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
(10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
(11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 

  4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 
(2) วดัและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่
(3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
(5)   วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

   (6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) รับรู้ และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม  

(2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองใน
วิชาชีพเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 

(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

   (4)   มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
(2)   การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
(3) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
(4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 

thinking) 
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(5)   การเร ียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 
Learning: SIL)  

(6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)   
(7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นคร ูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
(3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ ่ม การเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิต การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

(2)  สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
   (3)   ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม รวมทั้งอุปกรณ์
สนับสนุนที่ทันสมัย ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การวิจัย การจัดการเรียนรู้การทำงาน การประชุม การจัดการ
และสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสามารถสนเทศโดยใช้ดุลพินิจที่ดีในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ ์และการลอกเลียนผลงาน 
  4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์ 

(2)   การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(3)   การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 
(4)   การเร ียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 

Learning: SIL) 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   การเร ียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 
Learning: SIL) 
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(2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

(3)   การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(4) การเร ียนร ู ้ โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจร ิงในสถานศึกษา (School-Integrated 

Learning: SIL)  
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
(6)   การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
(7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

 4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
 (1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
(2) วัดและประเมินจากการจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
(4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 4.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
 4.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 
   (1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตร รายวิชาการออกแบบเนื้อหา 
สาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียนการบริหาร จัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้ แบบเปิด ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่  
   (2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ 
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย  
   (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง  
   (4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื ่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงาน และ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก และร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ  
   (5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และการดำเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผู้เรียน 
และการพัฒนาตนเอง 
 4.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้ 
   (1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: 
WIL)  
   (2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ 
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  
   (3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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   (4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL)  
   (5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   (6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach)  
   (7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 4.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้ 
   (1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง  
   (2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
   (3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
   (4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

4.7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดกลุ่มวิชาชีพ 
  แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

กลุ่มวิชาชีพคร ู
 วิชาชีพครูบังคับ  
 

                         

1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
             จิตวิญญาณความเป็นคร ู

l l l l l      l   l l l    l   l   

1021201 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development 

   l l     l     l l   l  l     

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
             การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้
             Innovation and Information   
             Technology for Educational   
             Communication and Learning 

 l    l    l     l    ¡ l    l l 

1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู 
             Psychology for Teacher 

l ¡ ¡ l l ¡ l -  ¡ l ¡ ¡ l l l  ¡ l ¡ l l ¡ l ¡ 

1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
             Language for Communication 

l       l   l   l l    l     l  
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1022301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
              Learning Management Science 

 l   l l     l     l   l  l l l l  

1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
              LearningMeasurement and 
              Evaluation 

l    l ¡    l ¡    ¡ l  l ¡  l ¡  l l 

1012202 การบริหารงานการศึกษาและการ  
             ประกัน คุณภาพการศึกษา 
             Education Administration and   
             Quality Assurance in Education 

 l l  l l l   ¡ l  l  l l    ¡   l   

1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
             Research and Development in  
             Innovation and Learning 

l    l ¡     ¡ l   l ¡  l  ¡ l    l 

  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                          

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

             Internship I 
l  l  l  l   l    l    l    l    

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

             Internship I 
l l l  l  l   l   l l  l  l l   l l   
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

             Internship I 
l l l l l l l l   l l l l l l  l l l l l l   

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

             Internship I 
l l l l l l l l  l l l l l l l  l l l l l l l  

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  

วิชาเอกบังคับ 
                         

6221101 การเขียนแบบเบื้องต้น   

 Fundamental Drawing 
l     l     l    l l  l    ¡    

6221102 ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 
            Fundamental Workshop Andmetal  

l     l    ¡ l   ¡ l l  l  ¡   ¡   

6221103 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
            Industrial Materials 

l     l     l ¡   l l          

6222104 งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
             ผลิตภัณฑ์ 

            Artificial Industry and Product    
            Creation 
 

l     l ¡  ¡  l ¡   l l ¡ ¡ l   l  ¡  
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

6222105 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์และ  
             คอมพิวเตอร ์
            Fundamental Electricity Electronic    

            and Computer Laboratory 

l     l    l  ¡  ¡ l l   ¡ l   l   

6222106 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
            เบื้องต้น 
            Fundamental Construction and        

            Architecture 

l     l    ¡ l    l l ¡ l        

6223107 ปฏิบัติการช่างยนต์เบื้องต้น 
             Basic Machine Tools Practice 

l     l     l    l l  l    ¡  l  

6223108 ปฏิบัติการงานไม ้  

              Wood Work Practice  
l     l    ¡ l    l l ¡ l    ¡ l   

6223109 การจัดการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมศิลป ์
             Industrial Arts Instructional  

             Management 

 

l     l    ¡ l    l l ¡ l ¡ l  ¡ l   
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

6223110 การวิจัยทางครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 

          Industrial Arts Education Research 1 
l ¡ ¡ l l l ¡ ¡ l l l l   l ¡ ¡ l  l  l    

6224111 การวิจัยทางครุศาสตรอุตสาหกรรม 2 

          Industrial Arts Education Research 2 
l ¡ ¡ l l l ¡ ¡ l l l l   l ¡ ¡ l  l  l l l  

6221201 ทัศนศิลป์และสุนทรียศาสตร ์
             Visual Arts and Aesthetics 

l   l l  l  l l   ¡ ¡  l    ¡      

6221202 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ  
             อุตสาหกรรม 
            History and Evolution In Industrial  
            Design 

l ¡    l l  l l    ¡  l    l ¡  ¡ l ¡ 

6221203 วาดเส้นเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 
             Deline For Industrial Design 

l     l  ¡ ¡ l l     l l   l l  l   

6221204 การยศาสตร์เพื่อครุศาสตร์การออกแบบ 
             Ergonomics Of Design 

l    l l  l ¡ l  ¡  l l ¡  ¡   ¡  ¡ l l 

6222205 ออกแบบอุตสาหกรรม 1 

             Industrial Design 1 

 

l l   l l l   l l   l l  l ¡ ¡ l l   ¡ ¡ 
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

6222206 ออกแบบอุตสาหกรรม 2 

             Industrial Design 2 
l l l   l   ¡ l l   l l  l ¡ ¡     l l 

6223207 ออกแบบอุตสาหกรรม 3 

             Industrial Design 3 
l l l  l  l l  l l ¡  l l ¡  ¡ ¡ ¡   ¡ ¡ ¡ 

6223208 ออกแบบอุตสาหกรรม 4 

             Industrial Design 4 
l l l l l   l ¡ l l ¡ ¡ l l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l l ¡ ¡ ¡ 

วิชาเอกเลือก                          

6222401 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
             อุตสาหกรรม 
 Cumputer Aided Design 

 l  l  l l   ¡ ¡   l   ¡ l  ¡ ¡ ¡    

6222402 คอมพิวเตอร์เพื่อครุศาสตรอ์อกแบบ 
            อุตสาหกรรม 
            Cumputer Aided For Design  
            Education 

l    l   ¡  ¡  ¡  l ¡  ¡ l  ¡  ¡    

6222403 ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์
             Furniture Design 

l  l  l  l  ¡ l   ¡ l l   l   l   ¡  
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

6222404 ออกแบบเซรามิก 

             Ceramic Design 
l    l  l  ¡ l    l   ¡ l   l   ¡  

6224405 ออกแบบเครื่องประดบั   

 Jewelry Design 
l   l  l   ¡   l ¡  l    l     ¡  

6224406 ออกแบบเครื่องแต่งกาย   

 Costumes Design 
 l   l   ¡   l  ¡ l   ¡ l      ¡  

6223407 ออกแบบตกแต่งภายใน   

 Interior Design 
 l  l  l   ¡ l   ¡  l    l  l ¡  ¡  

6223408 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 Package Design 

 ¡ l ¡   l ¡      l ¡    l   ¡  ¡  

6223409 การนำเสนอผลงานออกแบบ 
             อุตสาหกรรม 
 Presentation in Industrial Design 

 ¡ l ¡ ¡  l ¡  l   ¡   l ¡   l l l l ¡  

6222410 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ 
 Product Design Management   

 

l   l l  l  ¡ l ¡  ¡    ¡ l   l ¡   ¡ 
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

6222411 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค  

            Marketing And Consumer Behavior 
l     l l ¡   ¡     l ¡  l   ¡  ¡  

6223412 การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             ในการออกแบบ  

 Study And Development of Local  

            Wisdom  in Design 
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6223413 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 Green Design 

l ¡   ¡  l   l   ¡   l ¡   l  l  ¡  

6223414 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน 
 Universal Design For Product 

                        ¡ 

6223415 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ 
 English for Designer 
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6224416 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 
 Exhibition Design 
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l ความรับผิดชอบหลัก                      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน )วิชาเอก(  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                         

6223601 การประสบการณ์วิชาชีพ 

                Field Experience 
�  � � �  � � �  � � �  � � �  � � � � �   
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการศึกษาทั่วไปมีความสามารถในการพัฒนาทักษะใน

ด้านงานช่างด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ด้านวิชาชีพครูอุตสาหกรรมและด้านประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านออกแบบ ด้านพื้นฐานการออกแบบ ด้านวัสดุ และกรรมวิธีการ
ผลิตเพื ่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตได้และสามารถนำทักษะ
ทางด้านงานช่างไปประยุกต์ใช้ 

2 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการศึกษาทั่วไปมีความสามารถในการพัฒนาทักษะใน
ด้านงานช่างด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ด้านวิชาชีพครูอุตสาหกรรม และการเขียนแบบด้วย
มือ สามารถนำความรู้ไปออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ และการผลิตได้และสามารถนำ
ทักษะทางด้านงานช่างไปประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาชีพ 

3 มีความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาทั่วไปมีความสามารถในการพัฒนาทักษะในด้านงาน
ช่างด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ด้านวิชาชีพครูอุตสาหกรรมและและมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ออกแบบ รวมไปการศึกษาการตลาด วิเคราะห์ประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้าน
ด้านเทคโนโลยีการผลิต ตรวจสอบคุณภาพการผลิตและความความรู้ทางด้านโลหะ
วิทยา เพื่อนำไปฝึกงานจากสถานศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบวิธีวิจัยเตรียมปริญญานิพนธ์ 

4 มีประสบการณ์จากการฝึกงานจากสถานศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสามารถ
วิเคราะห์ แก้ปัญหาในปริญญานิพนธ์ได้ รวมไปถึงการสัมมนาการออกแบบ และการ
ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน 

ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 
1.1 ระดับค่าคะแนน  แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

 
 

กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอื่นแทนได้  แต่ให้นับหน่วยกิตที่สอบ
ตกและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย  ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา  ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่า สอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  ถ้าได้รับการ
ประเมินต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา  

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  กำหนดสัยลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (Not Pass) 
 

ระบบในข้อ 1.2 นี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามลำดับวิชาที่แต่ละ
หลักสูตรกำหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับที่ได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได ้

1.3 สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้สำหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนดสอบปลายภาค

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 
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นักศึกษาที ่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู ้สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที ่
นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป็น “F” 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบและการสอบปฏิบัติของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้อง

กับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ก่อนส่งผล
การศึกษาและประกาศผลสอบ 
 2.3 ประชุมสรุปผลการสอนประจำภาคการศึกษาเพื ่อนำข้อผิดพลาดและข้อคิดเห็นต่างๆ มา
พัฒนาการสอนในครั้งต่อไป 

2.4 พิจารณารายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งสถานประกอบการ เป็น
ผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้มาตรฐานหรือไม่ 
 2.5  แลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระและความรู้ ระหว่างสาขาวิชาเดียวกันในต่างมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตร ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

  3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
  3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
  3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562 
   หมวด 8 การสำเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา  
    ข้อ 49. ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา 
    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
    50.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
    50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู ้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
    ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตร ีในสาขาวิชานั้นๆ 
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   ข้อ  51 นักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 
   51.2 มีเวลาเรียน สำหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ีไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา 
   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี ไม่เกิน 8 ปี 
   ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 จึง
จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 
 ข้อ  53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ ์ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเรียนครบตามหลักสูตร
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  
    ผู ้ท ี ่จะได้ร ับเก ียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค ่าระดับคะแนนเฉลี ่ย จากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.25 
    ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 

53.3 ด้วย  
   53.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 
   53.3 นักศึกษาภาคปกต ิมีเวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ป ี
    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษากระทำผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 
   ข้อ 6. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยย่ืนเร่ืองขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติท่ีกอง
พัฒนานักศึกษ 

ท้ังน้ี นักศึกษาผู้มีสิทธ์ิย่ืนคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 มีการประชุมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนำให้รู้จักมหาวิทยาลัย คณะ และชี้แจงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้กับอาจารย์ใหม ่เพื่อสร้างความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 
 1.2 ชี้แจงและมอบหมายเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารที่เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร คู่มือนักศึกษา 
คู่มือที่ปรึกษา คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3 มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 1.4 ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทาง
พื้นฐานวิชาชีพคร ู
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร มีการพัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพและการ
ปฏิบัติงาน ทางหลักสูตรได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมและจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน   การ

วัดและการประเมินผล เช่น โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางวชิาชีพครู การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิคต่างๆ ศิลปะในการสอน และถ่ายทอด เป็นต้น 

(2) ประชุม จัดทำแนวการเรียนการสอน การจัดและประเมินผลการศึกษาร่วมกัน 
(3) ศึกษาดูงานในสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีหลักสูตรใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรมสัมมนา ทางการ

ออกแบบหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่าภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

(2) กำหนดให้อาจารย์มีเอกสารประกอบการสอน ที่มีมาตรฐานในการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ได้อย่างน้อยคนละ 1 เล่ม 

(3) ส่งเสริมบทบาทอาจารย์ในการเป็นที ่ปรึกษาแก่ชุมชน ผู ้เชี ่ยวชาญด้านบริการวิชาการ           
โดยอาจารย์ในหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
 2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน  

 2.3.1 จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.3.2 จัดทำโครงการธุรกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 1 โครงการ 

และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 2.3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ 

อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักส ูตรและอาจารย์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรให ้เป ็นไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และยังมีการตรวจสอบ 
ความคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ตามแบบ รายงานการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 
(2) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

(3) มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. มีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย
การมีประเมินเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

2. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 
3. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยกับสภาพสังคม และตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และมีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรมประจำวิชาให้นักศึกษา
ได้ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

3. กำหนดให้อาจารย์มีวุฒิkkk
การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายป ี
และมีจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ;
หลักสูตรให้ไปศึกษาดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงkk
มาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มีความทันสมัย และมี
การปรับปรุงสม่ำเสมอ 

- จำนวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาให้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน  

 
 
 
 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ป ี

 
 
- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี 
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 2. บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดย

ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเนื้อหาสาระในการประเมินเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร กำหนดไว้
ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการ เรียนรู้ และมีการ
ติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา  
3. นักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่ จะ
เข้าศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดในหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบการคัดเลือกเฉพาะทางที่ต้องใช้ ทักษะ
ของผู ้ท ี ่จะเข้าศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื ่อ 
มหาวิทยาลัยจะได้จัดระบบและกลไกการรับนักศึกษาในภาพรวม มีการจัดอาจารย์ประจำให้เป็นอาจารย์ที ่
ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรูปแบบ ต่างๆ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อัตรา การ
ลาออกกลางคันน้อย มีระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถ สำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
 3.1 การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนจนสามารถสำเร็จการศึกษา มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่
โปร่งใส ชัดเจน มีการทดสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร เช่น การ
ทดสอบความสามารถด้านศิลปะ การนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน หรือการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดเจตคติที่มีต่อ
วิชาชีพ เป็นต้น    
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  หลักสูตรมีกลไก และแนวทางการกำหนดกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเช่นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและมีพื้นฐานใกล้เคียงกันมีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษานอกจากการเอาใจใส่ดูแลด้านการเรียนการสอนจาก
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยกำหนดชั่วโมงในการให้คำปรึกษา (Office hours) เพื่อให้
คำแนะนำปรึกษาในด้านการเรียนการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนการเพิ่มถอนวิชาเรียนตลอดจนการ
จัดทำทะเบียนประวัติ และทะเบียนสะสมบันทึกข้อมูลผลการเรียนทุกภาคการศึกษาของนักศึกษาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลชี้แนะกระบวนการในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้โดยมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
มีการพัฒนาตนเองรวมถึงการส่งเสริมโครงการและกิจกรรมด้านส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในด้านวิชาการและ
ด้านอื่นๆ เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่การสำเร็จการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียน
ต่างๆ ของนักศึกษา 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีกระบวนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ กรณีการรับอาจารย์ใหม่มีการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีการ พัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนดังนี ้
  1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี และมีความรู้ด้านบริหารจัดการ งานธุรการ 
งานเอกสารและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหรือในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ดี 
  2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
   บุคลากรต้องมีความเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร จะต้องบริการเพื่อสนับสนุน
ให้อาจารย์มีความคล่องตัวและสะดวกในการสอนและการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมใน
ศาสตร์เฉพาะทางทุกคนอย่างน้อยคนละ 12 ชั่วโมงต่อปี 
   ในกรณีที่บุคลากรเป็นนักวิชาการ ต้องสามารถปฏิบัติงานกับอาจารย์ได้เป็นอย่างดีโดยเป็น
ผู้ช่วยในหลายๆ ด้านตามศาสตร์นั้นๆ 
   ในกรณีที่บุคลากรเป็นนักวิจัยต้องสามารถสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และร่วมทำงานวิจัย
กับอาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีการศึกษาวิเคราะห์สาระของ 
รายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้มีเนื ้อหาที่ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดหรือ 
บกพร่องของรายวิชาต้องทำการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 
08) และดำเนินตามขั้นตอนในคู่มือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีการดำเนินการ ประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในระยะเวลาไม่เกินห้าปี และปรับปรุง
ให้แล้วเสร็จเพื่อ ประกาศใช้ในปีที่หก มีการพิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความ เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน อาจารย์ประจำหลักสูตรประสานอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาที่ เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้จัดทำเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาค การศึกษาหนึ่งสัปดาห์ กรณีมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ออกฝึก 
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ให้อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบรายวิชาหรือคณะกรรมการที ่ร ับผิดชอบการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จัดทำเอกสารรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ให้
แล้วเสร็จก่อนเปิด ภาคการศึกษาหรือก่อนการฝึกภาคสนามสองสัปดาห ์ 

หลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกำกับและติดตามการสอน และวัดผลการเรียนรู้ตาม 
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยมีกลไกการดำเนินงาน ได้แก่ การบันทึกปัญหา ข้อสังเกตจาก 
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การสอนตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจดบันทึกการประชุม มีการดำเนินการทวนสอบ 
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) เมื่อกระบวนการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาเสร็จสิ้นในแต่ละภาค
การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่วันนับถัดจากวัน ถึงกำหนดส่งผลการเรียนถึงอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ในปีการศึกษาที่จะมีผู้สำเร็จการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องนำข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ 
ดำเนินงานหลักสูตรของนักศึกษาที่กาลังจะสำเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์ สังเคราะหแ์ละเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร และนำผลดังกล่าวจัดทำเป็น รายงาน
อยู่ในภาคผนวกแนบท้ายเอกสารรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตร ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ ์

วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พัก
ของนักศึกษาหากพบว่าอยู่ในสภาพไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
-  ห้องปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม 

ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่มีอยู ่
จำนวนที่คาด
ว่าจะเพียงพอ 

หมายเหต ุ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเฉพาะทาง 2 เครื่อง 5 เครื่อง  

2 ระบบ LAN/wifi 1 ชุด 1 ชุด  

3 กล้องดิจิทัล 2 ตัว 10 ตัว  

4 คอมพิวเตอร ์Notebook 4 เครื่อง 5 เครื่อง  

5 Printer ระบบ inkjet ขนาดใหญ่ - 1 ชุด  

6 Printer ระบบ inkjet ขนาด A-4  1 ชุด 2 ชุด  

7 Printer ระบบ inkjet ขนาด A-1 1 ชุด 1 ชุด  

8 Scanner 1 ชุด 1 ชุด  

9 Projector 4 ชุด 6 ชุด  

10 เครื่องสำรองไฟ(UPS)ขนาด 500 VA 2 ชุด 5 ชุด  

11 ชุดฝึกการสกรีน 1 ชุด 1 ชุด  

12 สตูดิโอถ่ายภาพ 1 ชุด 5 ชุด  

13 เครื่องตัดสติกเกอร์ขนาดใหญ่ 1 ชุด 1 ชุด  

14 ชุดปฏิบัติการทำหุ่นจำลอง 1 ชุด 1 ชุด  

15 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ 1 ชุด 1 ชุด  

16 เครื่องเลื่อยใบเล็ก 1 ชุด 1 ชุด  
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ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่มีอยู ่
จำนวนที่คาด
ว่าจะเพียงพอ 

หมายเหต ุ

17 เตาไฟฟ้าเผาเซรามิกส์ 1 ชุด 1 ชุด  

18 ปั๊มลม Puma 8 HP 1 ชุด 4 ชุด  

19 เตาไฟฟ้าอเนกประสงค ์ 1 ชุด 5 ชุด  

20 เครื่องเลื่อยวงเดือน 1 ชุด 1 ชุด  

21 เครื่องเจียระไนสองหัว 1 ชุด 1 ชุด  

22 แม็กลมหัวเดี่ยว 1 ชุด 5 ชุด  

23 แม็กลมหัวคู่ 1 ชุด 5 ชุด  

24 ชุดฝึกปฏิบัติการหล่อไฟเบอร์กลาส 1 ชุด 5 ชุด  

25 ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยในโนงาน 10 ชุด 30 ชุด  

26 เครื่องเจียรแบบมือถือ 1 ชุด 5 ชุด  

27 สว่านมือ 1 ชุด 5 ชุด  

28 เครื่องอัดเข็มกลัด 1 ชุด 1 ชุด  

29 เครื่องรีดกราฟิกอเนกประสงค ์ 1 ชุด 1 ชุด  

 - ห้องปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่มีอยู ่ จำนวนที่คาด

ว่าจะเพียงพอ 
หมายเหต ุ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 15 เครื่อง 30 เครื่อง  

2 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีบุนวม 15 ชุด 30 ชุด  

3 ระบบ LAN 1 วง 1 วง  

4 กล้องดิจิทัล 7 ตัว 7 ตัว  

5 คอมพิวเตอร ์Notebook 4 เครื่อง 5 เครื่อง  

6 โทรทัศน์     3 เครื่อง 5 เครื่อง  

7 Printer     5 ชุด 6 ชุด  

8 Scanner     4 ชุด 6 ชุด  

9 Printer 3D     1 ชุด 3 ชุด  

10 Scanner 3D     1 ชุด 2 ชุด  

11 เครื่องสำรองไฟ(UPS)ขนาด 500 VA     3 ชุด 20 ชุด  

12 Projector     8 ชุด 8 ชุด  

- ห้องสมุด ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการหนังสือตำราวารสาร
วิทยานิพนธ์สิ่งพิมพ์อื่นๆ 
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การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  มหาวิทยาลัยและคณะฯ จัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ และวารสารทางการออกแบบ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตำราต่างประเทศ เป็นประจำทุกปีและเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อหนังสือและสื่อที่ต้องการ 
ส่วนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอน โดยมีการประชุมวางแผนจัดทำเสนองบประมาณเพื่อ
จัดซื้อในทุกปีและมีการประเมินความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์เกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรใน
รายวิชาที่สอนโดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยในการจัดสรรทรัพยากร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   × × 
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ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    × 

13. อื่นๆ ระบุ      
รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 11 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)      

 

เกณฑ์การประเมิน:  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ สอน

ของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรสาขาวิชา และ/หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือ วิธีการ
สอนส่วนหลังช่วงการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ ผลการ
เรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทำโดยการรวบรวม ปัญหา/
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผล ต่อไป 

การทดสอบการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน สามารถวัดผลประเมินผล ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ใช้สอน หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน 
  1.2.2 ประธานหลักสูตรสังเกตการณ์จากข้อมูลด้านการสอนของอาจารย์ 
  1.2.3 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองจากแบบประเมิน ภาระงานด้านการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

  ทำการประเมินหลักสูตรในทุก 5 ปีโดยนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อนำผลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 

  2.2.1 ให้ผู้ประกอบการในสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษาทำงานหรือสหกิจศึกษาทำการประเมิน
คุณภาพนักศึกษาหลังการฝึกงานและนำผลการประเมินพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
  2.2.2 ให้ผู้ใช้บัณฑิต กรรมการประจำหลักสูตรและผู้สอนประเมินหลักสูตรก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
  2.3.1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทำการประเมินหลักสูตรและวิพากษ์ก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ 
  2.3.2 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกหลักสูตรในทุกปี 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  3.1 หลักสูตรมีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
  3.2 หลักสูตรมีการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
  3.3 มีคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก 

3.4 มีการแจ้งผลการประเมินให้สาธารณชนรับทราบ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หล ักส ูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดำเน ินการของรายว ิชาและรายงานผลการดำเน ินการ 
ของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษาว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
รวมทั้งให้นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดำเนินการของหลักสูตรต่อไปโดย
ดำเนินการดังนี้ 
  4.1 ทบทวนประเมินผลหลักสูตรในทุก 5 ปี 
  4.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการทบทวนประเมินผลหลักสูตรก่อนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
  4.3 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อกำหนดของทางสำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา 
  4.4 หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและผู้ใช้บัณฑิต 
(ระเบียบของ สกอ.) 
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ภาคผนวก 
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- คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขา 
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คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   เรียนไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม      9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 H.M .King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development 
 ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่างๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู ้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชดำริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในจังหวัดจันทบุรีที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Students study King Rama IX, otherwise known as H. M . Bhumibol Adulyadej's, 
work  . His Majesty’ s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and 
developing, His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating learning through 
experience, etc  .Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, Royal 
Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy  . Students will be able to 
demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province. 
 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 
 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การนำหลักธรรมคำสอน 
ทางศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต  
การประยุกต์ใช้และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การเป็นจิตอาสา 
 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on 
teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, 
philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives, 
including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good morals 
amid rapid changes in modern society times. 
 0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 
 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับ 
การป้องกันการทุจริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest differences, 
condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method of corruption 
prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for against corruption 
and management on Good Governance. 
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 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 
 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะ
ของการทำสมาธ ิ  ประโยชน ์ของสมาธ ิ  ล ักษณะอาการต ่อต ้ านสมาธ ิ  และการทำสมาธ ิ ไป ใช ้ 
ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดยฝึก
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ 
 Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation, the 
nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and 
study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By meditation 
practicing according to various steps 
 0163005 ชีวิตและความตาย 3(2-2-5) 
  Life and Death 
  ศึกษาหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ
แต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื ่อง ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย่างมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัว
ตาย รูปแบบการตายที ่ด ี ประเพณี เก ี ่ยวกับความตาย และวิธ ีการปลอบโยนให้กำลังใจแก่ผ ู ้ประสบ 
ความสูญเสีย 

  Learn the doctrines of each religion related to life and death of all 
people in Thailand and foreign  countries including the death of each religions and ethnicities. 
By focusing on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism 
concerning life and death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the Three 
Characteris, Karma and Samsara or the  Wheel of Rebirth. How to treat life and death, such as 
the principles of non- negligence in life , the principles of preparing to die consciously.The 
concept of historical  life in the previous life, nearly life to death, the life after death. Preparing 
to die, good death patterns, traditions about death and methods of comforting and 
encouraging people to suffer losses 
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1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
  การใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการใชไ้ด้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะสำคัญ ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห ์และตีความอย่างสร้างสรรค ์ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
  Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai 
language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, reading 
and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be able to 
analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality 
development in various situations. 
 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในศตวรรษที ่ 21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัต ิท ักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งคำศัพท์และการออกเสียง ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 English usage for communication in the 21st century, English four skills improvement 
and practice: listening, speaking, reading and writing including English vocabulary and 
pronunciation in the accurate and appropriate way. 
 0263003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาจีนเพื ่อการสื ่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง คำศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  

  Chinese for communication usage in the 21st century; Chinese phonetic system, 
vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice: listening, 
speaking, reading, writing and conversations for everyday life.  

 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบเสียง 
โครงสร้าง รูปประโยคพื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

การเรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีต่อ 
ชาวกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย 

  Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer phonology, 
structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and writing for 
everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of Cambodian; 
positive attitudes to Cambodian as a neighbor.  
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 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture 
  ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน 
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ 
การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
  Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems, 
economics, politics ;  cooperation on  economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign 
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of ASEAN  
policies on evolution of Thai society and economics. 
 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Life in the digital age 

  แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 
  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work 
and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of 
changes in the digital world, digital law and ethics. 
 0263007 คอมพิวเตอร ์โพล และการนำเสนอ 3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 
  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื ้องต้น การทำโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะการ
ออกแบบสื ่อประกอบการนำเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอที ่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ 
การนำเสนอในงานแต่ละประเภท 
  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling techniques, 
introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop media design 
skills, using strategies to present and consistent with the presentation characteristics of each 
type of work. 
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(1.3) กลุ่มวิชาความอดทน       6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Volunteer with local development 
 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด อุดมการณ ์หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิตอาสา 
เพ ื ่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถ ิ ่น ร ูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร 

หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา ตลอดจนกา รบำเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and 
methods of volunteer work for self-development, local community. To understanding the 
form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King Rama 
X who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and organizations. 
The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or volunteer in the 
way of volunteer spirit for sustainable social and environmental development. 
 0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะห์
ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

Fundamental knowledge of politics and government; state and society 
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; principles 
of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the Kingdom of 
Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement of Thailand's 
civil society; the analyses of political problems including the future trends of politics of 
Thailand. 
 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิด ทำงาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือทำงาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิตของ
แต่ละปัจเจกและวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วน
ร่วม และบทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 

 Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working, 
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding of 
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each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, 
freedom and participation as a citizen in a political role. 
 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
  Creative Community Learning 

 ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน และแนวคิด
พื้นฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพื้นฐาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติที่ดีกับชุมชน 

 The meaning of and understand about the community, community 
components, community structures, and the basic concepts of community understanding. To 
study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic data 
from the community surveyed by using simple techniques and instruments for community 
learning.  To learn how to build good relationships and good attitudes with the community. 
 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
  Green Citizen 

การปลูกฝังจิตสำนึก พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดทำโครงการ
รณรงค์เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s 
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign to raise 
awareness or bring about change in society 
 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบำรุงเครื่อง
อุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 

 Smart system definition, recent smart system application, basic structure and 
device of smart system, design of easy smart system for daily life 
 0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
  Royal Initiation in Plant and Agriculture 

พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีความสำคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชดำร ิ การ
จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยว        เชิง
เกษตร 

Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under the 
Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and 
principles of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, 
sufficiency economy, agricultural business, agricultural tourism. 
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1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
  Smart Thinking 

ลักษณะการทำงานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด การ
ผสมผสานการคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of 
thinking, integrated thinking for innovation development.  . 
 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสุขกับ 
ความรัก และการออกแบบชีวิต 

Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation, 
personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for 
relationships, happiness with love and life design.   
 0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้นำที่ด ี
คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน และ 
การแก้ปัญหา 

Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics 
of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management and 
problem solving. 
 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอ ี 3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 
  แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะ
และทักษะ สำหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปัจจัยความสำเร็จ
และความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบความ
ปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 
  Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, 
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 
opportunities, success and  failure factors.  

Digital business system, online marketing and public advertising, security system, 
law and ethics of entrepreneurs. 
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 0463005 การเงินและความมั่งคั่ง 3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 

การปรัชญาทางการเงิน  ความเข้าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดทำ
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล ดอกเบี ้ยและผลตอบแทน 
ทางการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต้น 

Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial management, 
household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, interest and 
income tax, financial investment and risk.   
 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อและ
การดูแลรักษา 

Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, 
concepts of buying and caring of gems and jewelry.   
 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Life and health management 

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความ
แตกต่างของช่วงวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

Definition, important of life and health management, food and nutrition, 
exercise for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity in 
aging society of Thailand. 
 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที ่21 3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือ
เทศกาลต่างๆ เพื่อคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคล และในสังคมปัจจุบัน 
  Application of arts, music and costume design in daily life related to situations, 
or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 
 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
  ความรู้พื้นฐานและความสำคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ำ พืชและอาหาร ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนำผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกต์เพื่อให้
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
  Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, plants 
and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, application 
ofagriculturalproducts for living a happy life. 
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 0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
 การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลอัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ลำดับและอนุกรม วิเคราะห์
ข ้อม ูลเบ ื ้องต ้น  กระบวนการต ัดส ินใจ  ความน ่าจะเป ็น  และการประย ุกต ์ใช ้ ในการแก ้ไขป ัญหา 
ในชีวิตประจำวัน 
  Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and 
serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve 
problems in daily life   

1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก     3  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น

รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขา 
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คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขา 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไม่น้อยกว่า    105  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู        39 หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ      27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู         3(2-2-5) 

Ethics and Spirituality for Teachers 
พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดใน
หัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role 
model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society 
analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional development 
using experiences and case studies, practice using reflection to apply for. 
1021201 การพัฒนาหลักสูตร         3(2-2-5) 

Curriculum Development 

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ีมีความรอบรู ้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major 
related to school and community context, implement and evaluate curriculum through 
application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and 
development model, backgrounds of curriculum development in educational philosophy, 
psychology, social, culture, technology and other factors; basic education curriculum, school-
based curriculum development, curriculum implementation, curriculum evaluation, problems 
and trends in curriculum development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes. 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้   3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื ่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู ้
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in accordance with 
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, 
learner individual differences, and learners with special needs by analyzing principals, 
concepts, and theories being relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in 
order to be able to select and apply innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes. 
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู         3(2-2-5) 

Psychology for Teacher 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้คำแนะนำ
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ด ี มีความรอบรู ้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to 
develop learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of 
psychological development theories, educational psychology, guidance psychology and 
counseling psychology, executive brain function for learning, learning and development 
promotion by age and individual difference of learners, learning management for learners with 
special needs, explore the case studies and the reflective practice to design learner assistance 
and development based on individual ability of each learner, persist to develop learners with 
the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system to give  the 
advice guideline and feedback to parents  and related people which leads to collaboration in 
learner development, use the reflective practice in self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
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1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 

Language for Communication 
วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับคร ูหลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 
สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, 
by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and techniques 
of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit 
meanings in instruction and communication, design learning management in listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general information for broader, up-
to-date self-development and keeping up with the changes, practice the language and culture 
for peaceful living. 
1022301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้         3(2-2-5) 

Learning Management Science 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด

และมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียน
รวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะใน
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง   

Instructional plan and management in nature of major to develop learners to 
be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting 
individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using 
learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st century, integrated 
instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and language 
integrated learning, integrated instruction on media and learning resources in local community, 
digital technology media, inclusive education, coaching, classroom management, designing and 
lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a responsible and 
committed person in developing learners fulfil their potential. 
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1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้         3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ

ของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที ่ส่งเสริมการเรียนรู ้ของผู ้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate 
to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner development and quality development of 
learning management under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving for 
learning promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, and use the reflective 
practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา         3(2-2-5) 

Education Administration and Quality Assurance in Education 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู ้
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and 
educational development programs and communities, design; implement the quality 
assurance in education work that is consistent with educational institutions. With knowledge 
of educational administration,  information system for school administration, quality assurance 
education, and the philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 
educational management of educational institutions at each level and type of education by 
using a variety of learning management processes to develop oneself to have a good attitude, 
right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  world context 
wisely, modern society and keeping pace with changes 
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1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้         3(2-2-5) 

Research and Development in Innovation and Learning 
วิจัย แก้ปัญหาเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน สร้างนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนที ่

สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พเิศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual 
differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and 
needs in learner development in classrooms, design research by applying principals, concepts, 
research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve problems and develop learners, relevant innovation 
in community in order to be able to implement research results in developing learning 
management and learners, and use reflection to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 
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2.1.1 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         2(90) 

Internship I 
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู ้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู ้เร ียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith 
in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of teacher 
and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher profession development both 
inside and outside educational institutions through the process of observation and analysis of 
teacher performance, conclude the lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the learning result in after action review 
(AAR) as well as share and learn under the context of profession learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes. 
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         2(90) 

Internship II 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผู ้ช่วยครูร่วมกับครูพี ่เลี ้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื ้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้สื ่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์
และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, 
media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, implementation 
of educational quality assurance in accordance with each level of education, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to 
develop and help students to have desirable characteristics, analyze and present guidelines 
for self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep up with the 
change of both professional teaching and core major sciences, participate in projects related 
to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes. 
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3         2(90) 

Internship III 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage 
students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve students' 
problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes. 
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1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4         6(290) 

Internship IV 
ปฏิบัต ิงานในหน้าที ่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ด ีม ีค ุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและ
นำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (PLC) เพื ่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู ้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking process 
and leading them to be innovators by designing modern educational innovations integrated in 
community context with learning activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote professional progress and 
solve students' problems with desirable characteristics with the correct research process 
according to the research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 
themselves from participation and participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge 
in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes. 
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2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา        69 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเอกบังคับ         54 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

6221101 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(2-2-5) 

Fundamental Drawing 
ศึกษาความหมายความสำคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพไอ
โซเมตริก (Isometric) ภาพออบบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก (Diametric) ภาพไตรเมตริก (Trimetric) ภาพ
คลี ่(Pattern Development) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล 

The study of meaning, importance and benefit of drawing, including tool 

supplies and methods of drawing, and practice the axonometric projection, isometric, oblique, 

dimetric, Trimetric, and orthographic projection based on the international technical standards. 

6221102 ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 3(1-3-5) 

Fundamental Workshop And metal 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง การเจาะ การไส 
การกลึง เบื้องต้น และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สามารถฝึกปฏิบัติงานช่างอย่างง่าย  มีทักษะในการทำงาน 
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการ
ปฏิบัติ  ลงมือทำจริง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
ของตน  มีความสามารถในการแก้ปัญหา   และอุปสรรคต่างๆ และตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง  สังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 The study basic knowledge about mechanics. Safety in mechanic operations, 

drilling, machining, basic machining and assistive devices. Able to practice simple mechanics 
have job skills using the process of building knowledge thinking process the learning process 
from real experiences. The actual process to achieve knowledge, ideas, understanding, able to 
communicate and transmit knowledge their understanding have the ability to solve problems 
and various obstacles and make decisions about yourself society appropriately. 
6221103 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Materials 
ศึกษาประเภทและชนิดของวัสดุอุตสาหกรรมและวัสดุท้องถิ่น สมบัติทางกายภาพ สมบัติ

ทางกล สมบัติทางเคมี หลักการใช้งานวัสดุ ฝึกปฏิบัติการทดลองและทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากล และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม 
  The study types of industrial and local materials. Physical properties, 
mechanical properties, chemical properties Principles of material use Practice, experiment and 
test materials according to international standards and proper application of materials. 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า 94 

 

6222104 งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 

Artificial Industry and Product Creation 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการ

ออกแบบหัตถกรรม การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้
รวมถึงการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นและเทคนิคที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินราคาผลิตภัณฑ์ 
  Study and practice in industrial work, fabrication and creation, and handicraft 
design. Product  creation and creative Invention by applying technology Including selection of 
local materials and appropriate techniques as well as product price evaluation. 
6222105 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(1-3-5) 

Fundamental Electricity Electronic and Computer Laboratory 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การเดินสายไฟฟ้า

ภายในและภายนอกอาคาร การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

The study and practice on basic electrical and electronic circuits. Indoor and 
outdoor electrical wiring basic use of computers and peripherals basic repair of electrical, 
electronic and computer equipment 
6222106 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 3(1-3-5) 

Fundamental Construction and Architecture Laboratory  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี ่ยวกับอ่านแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง งานไม้ งานปูน

คอนกรีต งานท่อและสุขภัณฑ์ ตามหลักการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
Study and practice on reading and drawing of construc drawings, woodworking, 

cement and concrete. Pipes and sanitary ware according to construction and architecture 
principles. 
6223107 ปฏิบัติการช่างยนตเ์บื้องต้น 3(1-3-5) 

Basic Machine Tools Practice 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือในงาน

ประเภทต่างๆ และส่วนประกอบของจ ักรยานยนต์ รถยนต์ ศึกษาและปฏิบ ัต ิหล ักการทำงานของ
เครื่องยนต์    การใช้เครื่องมือการถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

Study and practice on operational safety using tools in different types of work 
and parts of motorcycles cars. Study and practice the principles of engine operation, tooling, 
disassembly and inspection of engine parts. 
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6223108 ปฏิบัติการงานไม ้ 3(1-3-5) 

Wood Work Practice 

ศึกษาและออกแบบชิ้นงาน คุณลักษณะ ชนิดของไม้ ไม้แปรรูป และไม้อัด การเลือกใช้
เครื่องมือ และเครื่องจักรกลงานไม้ การต่อและการประกอบไม้เฟอร์นิเจอร์ การประดิษฐ์ของใช้ ของเล่น และ
ของตกแต่ง งานไม้ประกอบงานโลหะ การทำสีและเคลือบผิวงานไม้ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไม้และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดดล้อม 

The study and design of workpieces, characteristics of wood, lumber and 
plywood, tool selection. And woodworking machinery connecting and assembling wood 
furniture fabrication of objects, toys and decorations, woodworking, metalworking. Paint and 
finish woodworking safety and environmental friendliness. 
6223109 การจัดการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมศิลป ์ 3(2-2-5) 

Industrial Arts Instructional Management 

ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน 
สื่อการเรียน การสอน การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ ปฏิบัติการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สำหรับการทดลองสอนตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองในชั้นเรียน 

Study and possessing knowledge of curriculum, theory, patterns, teaching 
methods, teaching skills and techniques, teaching materials, measurement and evaluation, 
industrial learning management. Practice learning management planning, writing, learning 
Management Plan for Industrial art for the experimental teaching plan organize learning in a 
classroom scenario. 
6223110 การวิจัยทางครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 1(1-0-3) 

Industrial Arts Education Research 1 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากกการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาค้นคว้าภาค

เอกสาร ศึกษานอกสถานที ่และทดลองกระบวนการวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป์ เพื ่อสร้างงานวิจัย เพื ่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำการวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป์ ในปีการศึกษาต่อไป 

The study knowledge, understanding and experience from past studies. Study 

and research document section field studies and experimentation in the research process in 

industrial education. To prepare the conducting research in industrial education in the 

following academic year. 

6224111 การวิจัยทางครุศาสตรอุตสาหกรรม 2 2(2-0-4) 

Industrial Arts Education Research 2 
ศึกษาข้อมูลสำหรับปริญญานิพนธ์ทางอุตสาหกรรมศิลป์  กำหนดวัตถุประสงค์  ขอบเขต  

การวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการ นำเสนอผลงาน
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ปริญญานิพนธ์ด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวิชา และปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการทำปริญญานิพนธ ์จนเสร็จเรียบร้อย และเสนอให้คณะกรรมการตรวจและตัดสินปริญญานิพนธ์ 

The study information for your thesis in industrial arts. Define the objective, scope of 

data analysis. Summary of solutions to request approval of the project to the board presenting 

your thesis work yourself with the approval of the program committee and follow the 

regulations on thesis making until completed and proposed to the thesis examination and 

judgment committee. 
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วิชาเอกบังคับ    

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

6221201         ทัศนศิลป์และสุนทรียศาสตร ์   3(1-3-5) 

Visual Arts and Aesthetics 

  ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ การถ่ายทอดรูปแบบ เนื้อหาและกลวิธีต่าง ๆ 
ทางทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม ฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบศิลป์
,ใช้ทฤษฎีสีในงานทัศนศิลป์ ฝึกเทคนิคการใช้สีประเภทต่าง ๆ และสามารถประเมินรูปแบบงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและผู้อื่นได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ ศึกษา ค้นคว้า ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของ
สุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะ ความสัมพันธ์ของสุนทรียะที่มีต่อการรับรู้ด้านแนวคิดเนื้อหา เทคนิค เพื่อให้เข้าใจ 
และวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Study, research and analyze the perception, conveying content and 

techniques in visual arts such as painting, sculpture, printmaking, photography, mixed media. 

Practice in art composition, applying color theory in visual arts, practice techniques for using 

different types of paint. And be able to assess their own and others' visual styles, be creative 

in art. Studying and researching the meaning, significance and value of aesthetics in art. 

Relationship of aesthetics to the perception of concept, content, technique to understand and 

analyzed to apply it in the creation of visual arts under the framework of professional ethics. 

6221202 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

History and Evolution In Industrial Design 
ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาแนวคิดหลักของ

ศิลปะตะวันออกและตะวันตก ปรัชญา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางระหว่างประโยชน์ใช้สอยกับความงาม ที่มี
อิทธิพลในงานออกแบบในปัจจุบัน 

Study The History And Evolution Of Product Design Study The Main Concepts 
Of Eastern And Western Art, A Philosophy That Represent The Relationship Between Utility 
And Beauty. Which Has Influence In The Current Design Work. 
6221203 วาดเส้นเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 3(1-3-5) 

Deline For Industrial Design 
ศึกษาหลักการฝึกทักษะเทคนิคการวาดเส้น อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณค่าทางศาสตร์ของ

การใช้เส้น สี แสง และเงา ตลอดจนประยุกต์การใช้เส้นเพื่อปฏิบัติการวาดเส้น ร่างภาพ และวาดรูปทรง 3 มิติ 
เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ ์ฝึกทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ในการวาดภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

The study of principles, techniques and skills of drawing. The theory of the 
value of lines, colors and shadow; aesthetic perception; and the application of design 
delineation and practice of drawing fundamental, involving sketching and drawing of three-
dimensional product building, skills and techniques to develop drawing that reflect the 
importance of lines, colors, shadow and proportion for drawing of industrial products design. 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า 98 

 

6221204 การยศาสตร์เพื่อครุศาสตร์การออกแบบ 3(2-2-5) 

Ergonomics Of Design 
ศึกษาหลักการทางการยศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีที่

เกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อครุศาสตรการออกแบบ โดยสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนและ
พฤติกรรมการใช้งาน 

The study of ergonomic principles and anatomy, the theory of the human 
perceptions and factors influence on design involving human dimension and behavior. 
6222205 ออกแบบอุตสาหกรรม 1 3(2-2-5) 

Industrial Design I 
ศึกษาหลักการออกแบบพื้นฐานตามแบบอย่างสากล ส่วนประกอบของรูปร่างรูปทรง สี วัสดุ

พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างมีรูปแบบ การสร้างแนวคิด การเขียน
ร่างแนวคิด การเขียนภาพร่างเพื่อนำเสนอ การเขียนภาพเหมือนจริงเพื่อนำเสนอ การสร้างหุ่นจำลอง และการ
เขียนแบบเพื่อการผลิต 

Study basic design principles according to the universal model components of 
shapes, shapes, colors, basic materials in product design perform product design work 
instyleconceptualization concept sketching writing sketches for presentation writing realistic 
images for presentation modeling and drawing for production. 
6222206 ออกแบบอุตสาหกรรม 2 3(2-2-5) 

Industrial Design II 
ศึกษาเชิงลึกการใช้ประโยชน์จากวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น ไม้ โลหะ แก้ว ดิน สิ่งทอ รวมถึง

นวัตกรรมวัสดุใหม่ ๆ กระบวนการและเครื ่องมือในงานวัสดุนั ้น ๆ เพื ่อประยุกต์ร่วมกับกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

In-depth study of utilization of various materials such as wood, metal, glass, 
clay, textiles and new material innovations processes and tools in the material work to be 
applied together with the creative process in industrial product design. 
6223207 ออกแบบอุตสาหกรรม 3 3(2-2-5) 

Industrial Design III 
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์การใช้เทคนิค

ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (SCAMPER) การสร้างแนวคิดการออกแบบ (Concept 
generation and selection) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ความเสี ่ยง (SWOT การ
วิเคราะห์ษากลุ่มผู้ใช้ ตำแหน่งการตลาดศึก ศึกษากลุ่มผู้ใช้ ตำแหน่งการตลาดผลิตภัณฑ์ STP การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยการกระจายหน้าที ่เชิงคุณภาพ การสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหา
สิ่งประดิษฐ์โดยหลักการมาตรฐานสากล (TRIZ) และศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ประยุกต์การนำเสนอ
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

Study the principles of creative thinking in product design, use of techniques, 
creativity, product innovation (scamper), concept creation and selection, strategic analysis 
strengths, weaknesses, opportunities, risks (swot), market analysis market segmentation study 
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user groups product marketing position (stp) environmental impact analysis applied in the 
design and presentation of industrial product design. Study of product design research process 
create innovation and reverse engineering product analysis by distributing quality functions 
product concept creation solving the problem of inventions by the intimation standard (triz) , 
design for environmental conservation education about intellectual property. 
6223208 ออกแบบอุตสาหกรรม 4 3(2-2-5) 

Industrial Design VI 
ศึกษากระบวนการออกแบบในรูปแบบการวิจัยมาตรฐาน การเขียนโครงการวิจัยด้านการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณประกอบ
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการนำเสนองานวิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Study the design process in a standardized research format writing a research 
project in product design research process qualitative analysis quantitative analysis of the 
industrial product design project and presentation of research in industrial product design. 
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วิชาเอกเลือก        12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

6222401 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

Cumputer Aided Design 
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในครุศาสตร์การออกแบบในโรงงานอุตสาหกรรม ตาม

ระบบมาตรฐาน และประยุกต์ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในครุศาสตร์การออกแบบเพื่อการ
ผลิตโดยเครื่องจักรที่ใช้ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

Study Computer Software Used For Design In Manufacture And Applied 
Computer Skills For Creating Design For Manufacturing Production Process. 
6222402 คอมพิวเตอรเ์พื่อครุศาสตรอ์อกแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

Cumputer Aided For Design Education 
ศึกษาโครงสร้างและระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลในการผลิตใน

ระบบอุตสาหกรรม โปรแกรมติดต่อกับเครื่องจักรกล ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านครุศาสตร์
การออกแบบอุตสาหกรรม การเขียนแบบเพื่อการผลิต และเขียนแบบเพื่อการนำเสนอศึกษาและปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์กราฟิกโปรแกรมประยุกต์ช่วยในการเขียนแบบเพื่อการผลิต โปรแกรมเขียนภาพเสมือนจริง 2 มิติ 
และการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Study a structure and system of computer, hardware in industry, and computer 
program which control the industrial machines. Study and practice using computer graphic 
program for drafting and drawing for presentation. Study and practice of using computer graphic 
software for drafting for production, drawing two and three dimensions, and animation for 
industrial design presentation. 
6222403 ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์ 3(2-2-5) 

Furniture Design 
ศึกษาทฤษฎีและหลักครุศาสตร์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ วิวัฒนาการครุศาสตร์การ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรม ปฏิบัติครุศาสตร์การ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามทฤษฎีและหลักครุศาสตร์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

Study the theory and principles of furniture design, furniture revolution, 
material, and technology for furniture production. Practice design as theory of furniture design 
and production in manufacturing processes. 
6222404 ออกแบบเซรามิก 3(2-2-5) 

Ceramic Design 
ศึกษาความหมายความเป็นมาความสำคัญประเภทรูปแบบของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ศึกษา

วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติการออกแบบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆเช่น วิธีอิสระวิธีขูดวิธีแผ่นวิธีกดการจากแม่พิมพ์
วิธีแป้นหมุนวิธีหล่อด้วยน้ำดินการตกแต่งเซรามิกส์ด้วยวิธีการเขียนสีและการเคลือบ 

Study of meaning, history, importance, classification, type and format of 
ceramic. Study the equipment forming and decorative ceramics. Learnning practical design and 
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molding of ceramic with the different processes such as free hand, coiled slab, hand pressing, 
throwing casting, and slip casting in addition with practice on decorative ceramics with linning, 
painting, and coatings. 
6224405 ออกแบบเครื่องประดบั 3(2-2-5) 

Jewelry Design 
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมายและประเภทของเคร่ืองประดับ หลักการและองค์ประกอบ

ในการออกแบบเครื่องประดับ รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนศึกษาวัสดุและอัญมณีประเภทต่าง ๆ เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตในงานเคร่ืองประดับ การเลือกซ้ือและการ
ดูแลรักษาอัญมณีและเครื่องประดับ และการออกแบบเครื่องประดับให้สัมพันธ์กับเครื่องแต่งกาย ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ อุปกรณ์ในการออกแบบ เทคนิคการลงสีในงานเคร่ืองประดับ และการออกแบบเคร่ืองประดับ
สร้างสรรค์ การเลือกใช้วัสดุ ตามข้ันตอนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมพร้อมการนำเสนอผลงานประกอบส่ือต่าง ๆ 

 Studies the history, meaning, types of jewelry, principles and elements in 
jewelry design. Studies styles and concept of jewelry design both in Thailand and abroad. 
Including studying various types of materials and gems, techniques and manufacturing 
processes in jewelry. How to choose and maintain gems and jewelry and jewelry design in 
relation to the outfit. Practice in jewelry design, equipment, jewelry coloring techniques and 
creative jewelry design, material selection according to the industrial production process. And 
presenting work for various media. 
6224406 ออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5) 

Costumes Design 
ศึกษาหลักการและองค์ประกอบ ประเภท ลักษณะการออกแบบแฟช่ัน รูปแบบและแนวคิดของ

การออกแบบแฟชั่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบ ใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบ การนำเสนอผลงานเสื้อผ้าแฟชั่น ฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม ร่วมสมัย การ
กำหนดแนวคิดและวิธีการออกแบบแฟชั่น เน้นการฝึกการออกแบบร่าง ฝึกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานใน
เวลาจำกัด และเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

Study principles, elements and types of fashion design; styles, concept of 
design. Using of design tools, selection of materials, technology in fashion design and 
presentations. Practice fashion design to have a suitable contemporary style. Defining fashion 
design concepts and methods, sketching design, designing work for a limited time and be 
creative in design. 
6223407 ออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5) 

Interior Design 
ศึกษารูปแบบหลักการและแนวคิดในการออกแบบตกแต่งภายในและแนวคิดเพื่อนำมา

ประยุกต์ใช้กับการออกแบบตกแต่งภายในเกี่ยวกับการจัดวางผังบริเวณกลุ่มสี วัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแถว  รวมไปถึงคอนโดมิเนียม ที่
พักอาศัย ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ  

ฝึกปฏิบัติการกำหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบการเขียนรายการประกอบแบบการ
เขียนทัศนียภาพ(Perspective) และแบบจำลอง(Model) 
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Study the forms principles and concepts in interior design and concepts to be 
applied for the interior design; color layout,materials and equipment to comply with the 
conditions of housing and public buildings, such as detached houses, tarn houses, including 
the Convention on the commericial housing, shops, offices, etc. 

Practice defines the concept design drawings includes the construction views 
perspective and a model. 
6223408 ออกแบบบรรจุภัณฑ ์ 3(2-2-5) 

Package Design 
ศึกษาทฤษฎีและหลักครุศาสตร์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยี

การผลิตและการบรรจุ รูปแบบการจัดจำหน่าย และการขนส่ง ปฏิบัติครุศาสตร์การออกแบบตามทฤษฎีและ
หลักครุศาสตร์การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

Study the theory and principles of package design, packaging material, 
production and packaging technology, point of purchase, and transportation. Practice design 
as theory for production in manufacturing processes. 
6223409 การนำเสนอผลงานออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

Presentation in Industrial Design 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานการออกแบบด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ   การ

เขียนแนวคิดในการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของการนำเสนองานทั้ง 2 มิติและ3 มิติการทำแผ่นนำเสนอ
ผลงานการจัดแสดงผลงานเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเทคนิคการสื่อความหมายด้วยภาษาพูดอย่างมี
ศิลปะและจัดให้มีการนำเสนอผลงานในที่สาธารณะ 

Study and practice presentation techniques and design methods. Visualizing 
design concept in the composition of the present two-dimensional and three-dimensional, 
presention, display for value-added products. Including technical interpretingof verbd and 
spoken languages. Though providing presentations in public. 
6222410 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

Product Design Management 
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการบูรณาการกลยุทธ์ทางธุรกิจกับ

ความคิดสร้างสรรค์ เพื ่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างและการจัดอัตลักษณ์ ตราสินค้า เพื ่อความ
เหมาะสมและโดดเด่นในการวางจำหน่าย ฝึกปฏบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นเป้าหมายทางธุรกิจและ
ดำเนินการทดลองจำหน่ายจริง 

Study product development concepts and processes by focusing on the 
integration of business strategy with creativity to plan for product development creating and 
organizing a brand identity to suit and stand out in sales Practicing product design practices 
focusing on business goals and conducting actual sales trials. 
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6222411 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) 

Marketing And Consumer Behavior 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้น

หลักการตลาดและจริยธรรมของนักการตลาดการศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคเพื ่อนำไปประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่นได้ 

Study of product designs marketing principlewithfocuse on ethics of 
marketers. The study of effective consumer behavior to be applied on various designs,that is 
applicable to local communities. 
6223412 การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ 3(2-2-5) 

Study And Development of Local Wisdom in Design 
ศึกษาความหมายบทบาทและความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น แบบแผนประเพณีความเชื่อการสั่งสม ถ่ายทอดฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ในงานออกแบบ  ศึกษาสำรวจ ภูมิปัญญาในงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อนำมาเรียนรู้ให้
ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Study the meaning of role and importance of local wisdom products. Learn 
about local context, such as stereotypes, customs, beliefs, etc, related to the knowleage 
transfer designed, study, exploring knowledge in the design and creation of local jobs. In order 
to learn to recognize the value of local knowledge, guiding the design and development of 
products is a required method of learning.  
6223413 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

Green Design 
ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การออกแบบยั่งยืน ที่เป็นมิตรและ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคงคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิธีการการออกแบบอันชาญ
ฉลาด การนำหลักการ การลดการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การซ่อมบำรุง มาประยุกต์ใช้ใน วงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ และการทำลายหลักเลิกใช้ ภายใต้องค์
ความรู้ของวิถี แห่งความเป็นจริงของชีวิต และองค์ความรู้แห่งบริบททางสังคมที่ยั่งยืน มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ฝึกการทำโครงงานออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  

 Study the principles of ecological design process. Sustainable design which is 
friendly and effectively reduces the impact on the environment. To maintain a complete 
quality of life through intelligent design methods, adopting the principle of reducing reuse. 
maintenance, and application in Product life cycle from planning, design, production, 
implementation and destruction, the principles are deprecated. Under the knowledge of the 
path of the reality of life and the knowledge of a sustainable social context study visit to work 
outside the venue, practice in designing project work. And prototype products. 

 
 
 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า 104 

 

6223414 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน 3(2-2-5) 

Universal Design For Product 
 ศึกษาแนวคิดการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกในสังคม 

เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุมสำหรับบุคคลทุกกลุ่ม เช่น คนปกติผู้พิการเด็กผู้สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกาสเป็นต้น  ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน  โดยเน้นการออกแบบให้สอดคล้องกับ
สภาพการใช้งานจริงและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 Study design concepts using everyday items as well as amenities in the societ, 
on user friendly accessible for all groups, such as disabled people, use convenient, secure 
coverage for all groups, such as disabled people, children, or an elderly, and the 
disadvantaged. PracticeDesign for the Masses the design in accordance with the conditions of 
actual use and transformation of society. 
6223415 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 

English for Designer 
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานออกแบบ ตลอดจนการฝึกใช้ทักษะ  การฟัง 

การพูด การอ่านและการ เขียน ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนำเสนองานออกแบบ การค้นคว้า 
และการสื่อสารในการทำงานในองค์กร 

Studies English for communication in designer community: listening, speaking, 

reading and writing, to use in different situations; for instance, presentation, research and 

communication in design organization. 

6224416 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 

Exhibition Design 
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการของนิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดยสังเขป และหลักการออกแบบ

นิทรรศการ มุ่งเน้นการออกแบบเลขศิลป์ในนิทรรศการ ปฏิบัติงานออกแบบ พร้อมทั้งสร้างหุ่นจำลองตามความ
จำเป็นของโครงงาน นอกจากนี้แล้วยังศึกษาและปฏิบัติงานออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น สูจิบัตร และใบปิดโฆษณา
ของนิทรรศการ เป็นต้น 

Studies signs and symbols designing process; the process of designing signs 
and its decoration both indoor and outdoor that concerns about the environment, including 
installation and placement process. 
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วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

6223601 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(280) 

Field Experience 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  การฝึกงานภาคปฏิบัติในระยะสั้น โดยเลือกฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณก์ารทำงาน นักศึกษาทุก
คนจะต้องผ่านการฝึกงาน และเขียนรายงานเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบในขณะไปฝึกงาน 
  Providing activities for preparation before internship in terms of professional 
characteristics and opportunities; development for students in professional knowledge, skills, 
attitudes, and characteristics. A short-term training with selected industry or private companies 
inboth domestic and oversea to enhanceworking experience.  All students must pass the 
internship and write a report on the job training during internship. 
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สมรรถนะรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

1. มีทักษะการฟัง การ 
พูด การอ่าน และการ 
เขียน 

1.1 Overall Listening Comprehension 

1.2 Spoken Interaction 	

1.3 Spoken Production 	

1.4 Overall Reading Comprehension  

1.5 Written Interaction  

1.6 Written Production  

0263001  

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 

0263002  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 

0263003  

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 

0263004  

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

2.เคารพศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย ์สิทธ ิ
เสรีภาพ กฎ กติกา ของ
สังคม กฎหมาย และ
การอยู่รว่มกันใน 
สังคมไทยและ 
ประชาคมโลกอย่าง 
สันติตลอดจนมี  
จิตอาสาและ  
จิตสาธารณะ  
 

2.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับศักดิ์ศรคีวามเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ 
กีดกัน เลือก ปฏิบัติในเรื่องเพศ ความ
คิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติกำเนิด
รา่งกายสถานภาพทางเศรษฐกิจและ สังคม 
และความเสมอภาค  
2.2แสดงออกถึงความเคารพและยอมรับ
ศักดิ์ศรคีวาม เป็นมนุษย์ ยอมรับความ
แตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือกปฏิบัติ
ในเรื่อง เพศ ความคดิ เห็น ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ชาติกำเนิด ร่างกาย สถานภาพ 

ทาง เศรษฐกิจและสังคม และความเสมอ
ภาค  
2.3 รู้และเข้าใจในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น สิทธิชุมชนและการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและ ประชาคมโลกอยา่งสันติ 
2.4 ยอมรับและปกป้องสิทธ ิและเสรีภาพ
ของตนเอง ผู้อื่น และสิทธิชุมชน  
2.5รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย  
2.6 ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมและ
ข้อบัญญัต ิชุมชนและสังคมของตนเอง  

0363001  

จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
0363002 

การเมืองการปกครองไทย  
0363003  

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทย  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

2.7 ปฏิบัติตามกฎหมาย  
2.8 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตอาสาและ
จติสาธารณะ  
2.9 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา
โดยการ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  
2.10 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมี 
จติสาธารณะ  

3. มีความรู้เกี่ยวกับ 
แนวคิดและหลักการ 
ของโครงการอัน 
เนื่องมาจาก พระราช
ดาริ สามารถ 
ประยุกต์ใช้หลักการ
ทรง งาน หลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง 
และ แนวคิดการพัฒนา
แบบ ยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวัน  

3.1 เรียนรู ้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ	
3.2 รู้และเข้าใจหลักการของโครงการอัน

เนื่องมาจาก พระราชดำริ 	
3.3 ปฏิบัติตามหลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน  
 

0163001  

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
0363007 

แนวทางพระราชดำริด้านพืชพรรณและ
การเกษตร 

4. มีความรู้และ
สามารถ พัฒนาทักษะที่
สาคัญ ตามแนวคิด
ทักษะใน ศตวรรษที ่21 

และ ทักษะ 5Cs เพื่อ
การดำเนินชีวิตและการ 
ทำงานอย่างมีคณุภาพ  

4.1 รู้และเข้าใจแนวคิดของทักษะใน
ศตวรรษที ่21  

4.2 รู้และเข้าใจแนวคิดของทักษะ 5Cs 	

4.3 เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สาคัญตาม
แนวคด ิของ ทักษะในศตวรรษที ่21 และ
ทักษะ 5Cs  

0263006  

ชีวิตในยุคดิจิทัล 

5. มีทักษะในการจัด
กิจกรรมดนตร ี
นาฏศิลป์ และศิลปะ 
เพื่อสุนทรียะ ตลอดจน 
ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริม 

5.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
5.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสุนทรียะ 
5.3 รู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สุนทรียะ  

0463008  

ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที ่21 
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และพัฒนาการเรียนรู ้
ของผู้เรียน  

5.4 รู้และเข้าใจในท่ารำวงมาตรฐาน  
5.5 มีทักษะในการรำวงมาตรฐาน  
5.6 รู้และเข้าใจในการจัดการแสดง  
5.7 มีทักษะในการจัดการแสดง  
5.8รู้และเข้าใจในหลักทางสุนทรียศาสตรใ์น
งาน ทัศนศิลป์  
5.9 สามารถสรา้งสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการทางทัศน ธาตุ  
5.10 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  

6. มีความสามารถใน 
การวิเคราะห์ นโยบาย 
ยุทธศาสตร ์แผนงาน 
และโครงการ ลงสู่การ 
ปฏิบัติ 

6.1 รู้และเข้าใจความหมายที่มาการจัดทำ 
การใช้และการติดตามประเมินผลนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์แผนงาน และโครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น  
6.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ 
ด้านการศกึษาและการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับชาติกระทรวง จังหวัดและสถานศึกษา	
6.3 สามารถจัดทำแผนงานและโครงการ
พัฒนา สถานศึกษาและชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมให้สอดคล้องกับ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
6.4 สามารถติดตามและประเมินผล
แผนงานและ โครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน 	
6.5 สามารถจัดทำรายงานการตดิตามและ
ประเมินผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงแผนงาน และโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน  

0463004  

ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
0463005  

การเงินและความมั่นคง 
0463002 

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 
 

7. มีความรู้และมีความ 
พร้อมในการสร้างเสริม 

7.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุป
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก ่

0463007  

การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
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และดูแลสุขภาวะ เห็น 
ความสาคัญของกีฬา 
และนันทนาการ และ 
สามารถนาไปออกแบบ 
และจัดกิจกรรมในการ 
จัดการเรียนรู ้ 

ทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ในการจัดการ ได้แก่การ
สร้างเสริมสุขภาวะการป้องกันโรคและภัย 
สุขภาพ การดูแลรักษา และการฟื้นฟ ูสุข
ภาวะ  
7.2 มีความสามารถในการออกแบบและจัด
กิจกรรม ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษา
และชุมชน  
7.3 มีความพร้อมในการป้องกันและเข้าถึง
บริการ เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ
ของเด็กและ เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การท้องไม่พร้อม ยาเสพ ติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และเอดส์สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต  
7.4 เห็นความสำคัญของกีฬาและ

นันทนาการ 	
7.5 มีความสามารถในการออกแบบและจัด
กิจกรรม กีฬาและ นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน  
7.6 มีความสามารถในการปรับใช้“การมี
น้ำใจเป็น นักกีฬา” (รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน  
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สมรรถนะรายวิชาวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (วิชาชีพครู) 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

1. มีความรู้และ 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

คร ู 
 

1.1 ติดตามการเปลี ่ยนแปลงบริบทโลก 
ร ู ้ เท ่าท ันส ังคม และสามารถนาแนวคิด
ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง  สร ้ าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน 
1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการจติวทิยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ  

1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์ การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จดัการเรียนรู ้ 
1.4 ใช้ความรู้การวดัประเมินผลการเรียนรู้
และการ ว ิจ ัยเพ ื ่อแก ้ป ัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน  
1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสาร

และใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 	
1.6 ออกแบบ ดำเน ินการเก ี ่ยวก ับงาน
ประกันคุณภาพ การศกึษา  

1021304 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1032201 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
1051201 

จิตวิทยาสำหรับครู 
1042101 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1012202 

การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1043101 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. มีความสามารถใน 
การปฏิบัติหน้าที่ครู  
 

2.1 มุ ่งมั ่นพัฒนาผู ้เร ียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที ่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู ้เอาใจใส ่และยอมรับ

ความ แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 	
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้ใฝ ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม  
2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง  

1051201 

จิตวิทยาสำหรับครู 
1032201 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
1042101 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1022301 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1012202 

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
1001801  
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ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
1002801 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
1003801 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
3. มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู ้ 

3.1 พัฒนาหลักสตูรการจัดการเรียนรู ้สื ่อ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู ้ที ่สามารถ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร  
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถรายงานผลการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่าง เป็นระบบ	
3.4 จัดกิจกรรมและสรา้ งบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะ ของผู้เรียน  
3.5 วิจ ัยสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
และม ีส ่วน ร ่วมในก ิจกรรมการพ ัฒนา
วิชาชีพ  

1032201  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
1021201 

การพัฒนาหลักสูตร 
1042101 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1022301 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1043101 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
1001801  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
1002801 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
1003801 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

4. มีความสามารถใน 
การสร้างความสัมพันธ ์
กับผู้ปกครองและชุมชน  

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ปัญหา ผู้เรียนให้คุณลักษะที่พึงประสงค ์
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ ชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
4.3 ศึกษาเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถ
อยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1051201 

จิตวิทยาสำหรับครู 
1012202 

การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1001801  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
1002801 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
1003801 
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ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
5. ปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

1051201 

จิตวิทยาสำหรับครู 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
1002801 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
1003801 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

1. สามารถ
ปฏิบัติงาน เป็น
ผู้ช่วยช่างพื้นฐาน 
อธิบายการใช้งาน 
เครื่องมือต่างๆ ใน
งาน อุตสาหกรรม
ศิลป์ การ ซ่อม
บำรุง การเก็บรักษา 
เครื่องมือ และม ีจิต
สานึกใน
จรรยาบรรณ ใน
งานช่าง
อุตสาหกรรมศิลป ์ 

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐาน  
1.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน 
1.3 มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณและความ 
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง  
 

6221101  

การเขียนแบบเบื้องต้น 
6221102  

ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 
6221103  

วัสดุช่างอุตสาหกรรม  
6222104  

งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ 
6222105 

ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
6222106  

ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
เบื้องต้น   

6223107  

ปฏิบัติการช่างยนต์เบื้องต้น   

6223108  

ปฏิบัติการงานไม้   

2.มีทักษะในด้าน
ช่าง อุตสาหกรรม
ศิลป ์สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไขปัญหาด้าน
ช่าง อุตสาหกรรม
ศิลป ์และ 
เตรียมการสอนงาน
ช่าง อุตสาหกรรม
ศิลป์ได้  
 

2.1 มีความรู้ในการใช้เครื่องมืองานช่าง 

อุตสาหกรรมศิลป์ 	
2.2 มีทักษะในการวิเคราะห ์แก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับการใช้งานเคร่ืองมือช่างอุตสาหกรรม  
2.3 สามารถเตรียมสื่อการสอนเพื่อช่วยจัดการ 
เรียนรู ้ภายใต้คำแนะนำและกำกับของครู
ประจำการ  

6221101  

การเขียนแบบเบื้องต้น 
6221102  

ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 
6221103  

วัสดุช่างอุตสาหกรรม  
6222104  

งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ 
6222105 

ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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6222106  

ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
เบื้องต้น   

6223107 ปฏิบัติการช่างยนต์เบื้องต้น 
6223108 ปฏิบัติการงานไม้  

3. สามารถ
ออกแบบ ประยุกต์
จดักิจกรรมการ
เรียนรู้อุตสาหกรรม
ศิลป ์และ
ปฏิบัติงานช่าง 
อุตสาหกรรมได ้ 

3.1 สามารถออกแบบวางแผนและจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรอุตสาหกรรมที่จำเป็น

ในศตวรรษที ่21 	

3.2 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้การ 
กากับดูและของครูประจำการ  
3.3 มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถ 
ปฏิบัติงานด้านช่างอุตสาหกรรมได้ในระดับดี  

6223109 

การจัดการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ 
6223110 

การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป ์1 

6223111 

การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป ์2 

4. มีสมรรถนะการ
สอนแบบครูมือ
อาชีพเป็นผู ้
ประกอบอาชีพใน
โรงงาน 
อุตสาหกรรมและ
สร้าง อาชีพอิสระได ้ 

4.1 ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านงาน 
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ตามรูปแบบการจัด 
การศึกษาได้เป็นอย่างดี	
4.2 สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้
ใน งานช่างอุตสาหกรรมเพื่อประกอบอาชีพใน
งาน อุตสาหกรรม 
4.3 สามารถสร้างอาชพีอิสระโดยประยุกต์และ 
บูรณาการความรู้ด้านงานช่างอุตสาหกรรม  

6221101  

การเขียนแบบเบื้องต้น 
6221102  

ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 
6221103  

วัสดุช่างอุตสาหกรรม  
6222104  

งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ 
6222105 

ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
6222106  

ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
เบื้องต้น   

6223107  

ปฏิบัติการช่างยนต์เบื้องต้น   

6223108 ปฏิบัติการงานไม้  
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ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ นายนาว ีเปลี่ยวจิตร์ 
      Mr. Navy Pleawjit 
 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
   (ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป ์อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ)์ 
 1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2550 

ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยรังสิต 2542 
 

 1.3 ผลงานทางวิชาการ 
     1.3.1 ตำรา หนังสือ  
 - 
          1.3.2 บทความทางวิชาการ 
  - นาวี เปลี่ยวจิตร์,ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน และดวงมณี ทองคำ. (2561). การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อจันทบูรให้กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ จังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุร.ี วันที่ 30 สิงหาคม 2561, 340-349. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 
  - นาวี เปลี่ยวจิตร์, ณภัค แสงจันทร์ และจุฑาทิพย์ นามวงษ์. (2561). การแยกเส้นใยจาก
กาบหมากสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี 
ครั้งที ่ 12 เนื ่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี. วันที่ 19 
ธันวาคม 2561, 190-199. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 
 1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 15 ปี  
 1.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตร ี  

  6191104  องค์ประกอบศิลป์                                      2 หน่วยกิต   
  6192204  วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์                       3 หน่วยกิต     
  6192401  การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์1                                3 หน่วยกิต   

 6192402  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2                                3 หน่วยกิต  
          6192303  การออกแบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร ์                  3 หน่วยกิต  

  6193513  การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ                        3 หน่วยกิต  
  6193404  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4                                 3 หน่วยกิต   
  6194405  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5                                 3 หน่วยกิต   
  6193406  ระเบียบวิจัยเตรียมปริญญานิพนธ์                        3 หน่วยกิต   
  6194408  ปริญญานิพนธ์                                               6 หน่วยกิต     
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2. ชื่อ นางจุฑาทิพย์  นามวงษ ์
      Mrs. Juthathip  Namwong   
  2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 2536 

  

 2.3 ผลงานทางวิชาการ 
   2.3.1  ตำรา หนังสือ 
  -  
  2.3.2  บทความทางวิชาการ 
  - นาวี เปลี่ยวจิตร์, ณภัค แสงจันทร์ และจุฑาทิพย์ นามวงษ์. (2561). การแยกเส้นใยจาก
กาบหมากสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี 
ครั้งที ่ 12 เนื ่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี. วันที่ 19 
ธันวาคม 2561, 190-199. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 
 2.4  ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา 26 ปี  
 2.5  ภาระงานสอน  

  ระดับปริญญาตร ี 
  6192204  วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ ์                      3 หน่วยกิต  
  6193306  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 
  6193509  การออกแบบเซรามิกส์ 1 3 หน่วยกิต 
  6193510  การออกแบบเซรามิกส์ 2 3 หน่วยกิต 
  6193503  การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 
  6193308  การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต 
  6191202  กายวิภาคเชิงกล 3 หน่วยกิต 
  6193406  ระเบียบวิธีวิจัยเตรียมปริญญานิพนธ์                  3 หน่วยกิต 
  6194408  ปริญญานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
  6194602  สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
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3.ชื่อ นายเข็มชาติ เชยชม 
        Mr. Kemchart Cheychom 
 3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฏีบัณฑิต 

(การศึกษาสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2561 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2552 

 

 3.3 ผลงานทางวิชาการ 
   3.3.1  ตำรา หนังสือ 
            -  
   3.3.2  บทความทางวิชาการ 
    - พรพจน์ หมื่นหาญ, สิริวิภา วิมุกตายน, และเข็มชาติ เชยชม. (2561). การออกแบบของที่
ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุร.ี การประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์
ศิลป ์ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วันที ่18 กรกฎาคม 2561, 111-115. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 
 3.4  ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี  
 3.5  ภาระงานสอน  

   ระดับปริญญาตร ี  

   6191101  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก                              2 หน่วยกิต 
   6191104  องค์ประกอบศิลป ์                                          2 หน่วยกิต 
   6191106  ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น         2 หน่วยกิต 
   6191108  พื้นฐานการเขียนแบบ                                      2 หน่วยกิต 
   6191201  วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต                               3 หน่วยกิต 
   6191203  พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์                           3 หน่วยกิต 
   6191202  กายวิภาคเชิงกล                                             3 หน่วยกิต 

   6192301  การทำหุ่นจำลอง                                            3 หน่วยกิต  
   6192303  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์1                         3 หน่วยกิต 
   6193304  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์2                         3 หน่วยกิต 
   6192401  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1                                 3 หน่วยกิต 

   6192402  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2                                 3 หน่วยกิต 
   6193305  การนำเสนอผลงาน                                         3 หน่วยกิต 
   6193601  เตรียมสหกิจศึกษา                                          1 หน่วยกิต 
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    6194407  สัมมนาการออกแบบ                                       3 หน่วยกิต 
    6194408  ปริญญานิพนธ์                                               6 หน่วยกิต 
 6194602  สหกิจศึกษา                                             9 หน่วยกิต 
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4.ชื่อ นายสามารถ จันทนา 
        Mr. Samart  Chanthana 
 4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2561 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2553 

 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
   4.3.1  ตำรา หนังสือ 
         -  
   4.3.2  บทความทางวิชาการ 
 - สามารถ จันทนา และวิมลิน สันตจิต. (2564). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
โดยใช้ แคะ คิด ค้น คาย ครบ โมเดล. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษา
แนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษาครู และผู้เรียน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. วันที่ 18 มิถุนายน 2564, 705-719. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 
 4.4  ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี  
 4.5  ภาระงานสอน  

   ระดับปริญญาตร ี  

   6193305  การนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์                3 หน่วยกิต 
   6191201  วัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 
   6192304  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร ์1 3 หน่วยกิต 
   6192305  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร ์2 3 หน่วยกิต 
   6193505  การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
   6192302  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 หน่วยกิต 
   6192303  การออกแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร ์1 3 หน่วยกิต 
   6191108  พื้นฐานการเขียนแบบ 2 หน่วยกิต 
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5. ชื่อ นางสาววิมลิน สันตจิต 
         Miss Wimalin Santajit 
 5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2562 

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(การออกแบบทัศนศิลป์-ศิลปะ 
เครื่องประดับ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

 5.3 ผลงานทางวิชาการ 
   5.3.1  ตำรา หนังสือ 
             -  
   5.3.2  บทความทางวิชาการ 
 - สามารถ จันทนา และวิมลิน สันตจิต. (2564). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
โดยใช้ แคะ คิด ค้น คาย ครบ โมเดล. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษา
แนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษาครู และผู้เรียน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. วันที่ 18 มิถุนายน 2564, 705-719. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 
 5.4  ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี  
 5.5  ภาระงานสอน  

   ระดับปริญญาตร ี  

   6191102  วาดเส้น 1                2 หน่วยกิต 
   6194401  สัมมนาการออกแบบ 3 หน่วยกิต 
    6192201  วิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 
    6191107  ความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ 3 หน่วยกิต 
    6511415  พื้นฐานการออกแบบเครื่องประดับ 3 หน่วยกิต 
    6191202  กายวิภาคเชิงกล 3 หน่วยกิต 
    6191203  พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
พ.ศ. 2562 
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โครงสร้างเปรียบเทียบหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 

ที ่ หัวข้อ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เหตุผลในการปรับปรุง 

1 รูปแบบของ 
หลักสูตร 

1. เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) พ.ศ. 2552 
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2548  

1.  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) พ.ศ. 2552 

2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตร ีพ .ศ. 2558  

3. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตร ีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2562 

เพื่อให้เป็นไปตามการ ปรับเปลี่ยน
สาระการเรียนรู ้และการกำหนด
สมรรถนะการ เรียนรู้ตาม มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขา
อุตสาหกรรมศิลป ์(หลักสูตรสี่ป)ี 
พ.ศ. 2562  

 

2 ชื่อหลักสูตร  2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์

2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด กลุ่ม

วิชาทางอุตสาหกรรมใน ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐาน คุณวุฒิระดับ ปริญญาตร ี

สาขาครุศาสตร อุตสาหกรรม 

(หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2562 และ

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ ปริญญา 

พ.ศ. 2559  

2.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts 

Program in Product Design 

2.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Industrial 

Education Program in Industrial Arts  

3 ชื่อปริญญา  2.1 ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) 

2.1 ภาษาไทย : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรม
ศิลป์) 

2.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts 

(Product Design) 

2.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical 

Education (Industrial Art) 

4 ปรัชญาของ รู ้ค ิด รู ้แก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาเพื ่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

มุ่งผลิตบัณฑิตครู ที่มีความรู้ ทางทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติงาน 
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค ์ในวิชาชีพ

เพื่อให้เป็นไปตามการ ปรับเปลี่ยน
สาระการเรียนรู ้และการกำหนด
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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หลักสูตร  อุตสาหกรรมศิลป ์ สมรรถนะการเรียนรู้คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ีครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

5 วัตถุประสงค์ ของ
หลักสูตร 

1. เพ ื ่อผลิตบัณฑิตให้ม ีความคิดร ิเร ิ ่มสร ้างสรรค์เป ็น
น ักออกแบบผล ิตภ ัณฑ ์ท ี ่ด ี และสามารถค้นคว้าว ิจ ัย
เพื่อพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
2. เพื ่อให้เรียนรู ้และพัฒนาการใช้วัสดุการใช้เครื ่องมือ
และเทคโนโลยีท ี ่ เหมาะสมเพื ่อสร้างสรรค์งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของสังคม
และชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่าทางการจำหน่าย 
ตลอดจนประกอบธุรกิจทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้  
4. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติที่ดีของนักออกแบบผลิตภัณฑ์
อย่างครบถ้วนและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของสังคม 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที ่มีความรู้ความสามารถ และมี
ทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู ้ การออกแบบวางแผน
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล รวมถึงการใช้งาน การ
ดูแลร ักษาเคร ื ่องม ือและอุปกรณ์ในกลุ ่มสาระงานด้าน
อุตสาหกรรมศิลป์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรม
ศิลป ์ ให ้เก ิดประโยชน์ต ่อการประกอบอาชีพ หรือการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 ที่มีความ
รอบรู้ ฉลาด รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี สมัยใหม่ มีความเป็น
ผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักวิธีการแสวงหาและพัฒนาความรู้ การทำ
วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามศักยภาพความสามารถ
ของบุคคล  
4. เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีคุณธรรม จริยธรรม หมั ่นศึกษาหา
ความรู้ และมีจิตวิญญาณยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
เอาใจ ใส่ ช่วยเหลือและส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ 

เพื่อให้เป็นไปตามการ ปรับเปลี่ยน
สาระการเรียนรู ้และการกำหนด
สมรรถนะการ เรียนรู้ตาม มาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่
ป)ี พ.ศ. 2562  
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
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6 ระบบการศึกษา ระบบทวิภาคโดยหนึ ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ และ 1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์ 

ระบบทว ิภาค โดย 1 ปีการศ ึกษาแบ ่งออกเป ็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ 

 

7 ประเภทหลักสูตร - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  1.ปรับปรุงเพิ่มเติมตาม ข้อกำหนด
ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีพ.ศ. 2558  

2.ปรับปรุงตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ ปริญญา 
พ.ศ. 2559   

8 การดำเนินการ
หลักสูตร 

8.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที ่1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที ่2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 

8.2 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน 
ภาคการศึกษาเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือน เมษายน–พฤษภาคม 
(เฉพาะปีการศึกษาที ่3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                              ฝึกวันจันทร์ถึงวันศุกร ์
หมายเหต ุปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง 

 

1. ปรับเปลี่ยนตามการกำหนด 
ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 
2563 

2.มีการจัดการเรียนการสอน ภาค
ฤดูร้อนเฉพาะกลุ่ม นักศึกษาที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การ วัดผล ประเมินผล 
ตามแผนการเรียน สมรรถนะของ
สาขาวิชา และมีการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมศักยภาพ ความเป็นครูด้าน
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วิชาชีพคร ูและเสริมศักยภาพด้าน
วิชาชีพ เฉพาะ ในทกุชั้นป ี
3. ปรับการศึกษาภาคฤดูร้อนใน
รายวิชาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

8 การดำเนินการ
หลักสูตร )ต่อ(  

8.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา )คุณสมบัติทั่วไป(  

1.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วย
การจัดศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

8.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา )คุณสมบัติทั่วไป(  

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี ่ยวข้อง เช่น ออกแบบ ก่อสร้าง
โยธา สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะช่างเทคนิค 
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ฯลฯ 
3. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี ่ยวข้อง เช่น ออกแบบ 
ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ 
ช่างเทคนิคช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เข้าศึกษาต่อในกรณี
เทียบโอน 
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณ ี )ภาคผนวก(  

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์(4 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  หน้า 171 

 

ที ่ หัวข้อ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เหตุผลในการปรับปรุง 

5. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์
และกระบวนการคัดเลือก 

8.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
ไม่กำหนด 

8.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
1.เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 
2. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ออกแบบ ก่อสร้างโยธา 
สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์โลหะช่างเทคนิค ช่าง
ยนต์ ช่างกลโรงงาน ฯลฯ 
3. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ออกแบบ 
ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์โลหะ ช่าง
เทคนิคช่างยนต ์ช่างกลโรงงาน เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน 
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณ ี(ภาคผนวก) 
5. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์
และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรำไพพรรณ ี

 

8.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ

8.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดแววความเป็นคร ูวิชาชีพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีการทดสอบวัดแววความ เป็นคร ูการ

สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครูและอื่นๆ 

ตามที่ คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนด โดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณ ี

เฉพาะ การสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

และอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด  

2. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์
และ กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรำไพพรรณ ีหรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

8.5 แผนการรับนักศึกษา  

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

นักศึกษาชั้น
ปีที ่1 

20 20 20 20 20 

นักศึกษาชั้น
ปีที ่2 

- 20 20 20 20 

นักศึกษาชั้น
ปีที ่3 

- - 20 20 20 

นักศึกษาชั้น
ปีที ่4 

- - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

คาดว่าจะ

สำเร็จ

การศึกษา (1) 

- - - 20 20 

 

8.5 แผนการรับนักศึกษา 

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

นักศึกษาชั้นปี
ที ่1 

30 30 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปี
ที ่2 

- 30 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปี
ที ่3 

- - 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปี
ที ่4 

- - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะ
สำเร็จ

การศึกษา (1) 

- - - 30 30 

 

ปรับจานวนนักศึกษา เพื่อให้ 
สอดคล้องกับ ค่าFTES ของ 
สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้การ จัดการ
เรียนการสอนเกิดคุณภาพ อาจารย์
ดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง 
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9 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เรียนไม่น้อยกว่า130หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาไทย     3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ     3  หน่วยกิต 
 (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เรียนไม่น้อยกว่   9  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์     3  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์     3  หน่วยกิต 
-ให้เลือกเรียนจากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร ์    3  หน่วยกิต 
 (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีและการกีฬา เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์              3  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์               3 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา    3  หน่วยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 

(2.1)กลุ่มวิชาแกน  16  หน่วยกิต 

(2.2)กลุ่มวิชาเอกบังคับ   69  หน่วยกิต 

(2.3)กลุ่มวิชาเอกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

(2.4)กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียนไม่นับ

หน่วยกิต    8  หน่วยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี              6 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิต  เรียนไม่น้อยกว่า            144 หน่วยกิต 
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี ้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
(1.1) กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม     9 หน่วยกิต 
(1.2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล    6  หน่วยกิต 
(1.3) กลุ่มวิชาความอดทน     6  หน่วยกิต 
(1.4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ    6  หน่วยกิต 
(1.5) ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก                3         หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู     39 หน่วยกิต 
(2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ    27  หน่วยกิต 
(2.1.1) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา เรียนไม่น้อยกว่า 69  หน่วยกิต 
(2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                54        หน่วยกิต 
(2.2.2) วิชาเอกเลือก                                 12        หน่วยกิต 
(2.2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     3        หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 

 

เพื่อให้เป็นไปตามปรับเปลี่ยนสาระ
การเรียนและการกำหนดสมรรถนะ 
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับ
ปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตร สี่ป ี) 
พ.ศ.2562 
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10 คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชาและวิชาที่
เพิ่มเติม  

 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 12 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เลือกเรียน   จำนวน  6  หน่วยกิต 
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู ้
 1.2) กลุ่มวิชาภาษาไทย  ให้เลือกเรียน  จำนวน 3 หน่วยกิต 
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 
 1.3) กลุ่มวิชาภาษาอื่น  ให้เลือกเรียน  จำนวน3  หน่วยกิต 
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    จำนวน  9 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ให้เลือกเรียน    จำนวน 3  หน่วยกิต 
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เรียนไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
(1.1) กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม  9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน   3 หน่วยกิต 
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้   

0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน  

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 
0163005 ชีวิตและความตาย 
(1.2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 6  หน่วยกิต 
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที ่21 

0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
0263007 คอมพิวเตอร ์โพล และการนำเสนอ 
(1.3) กลุ่มวิชาความอดทน     6  หน่วยกิต 
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
0363002 การเมืองการปกครองไทย 
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์
0363005 พลเมืองสีเขียว 
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา  

ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามการ 
ปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู ้และ
การกำหนดสมรรถนะการ เรียนรู้
ตาม มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับ
ปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตร สี่ป)ี พ.ศ. 
2562  
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0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด 
 2.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ให้เลือกเรียน   จำนวน 3  หน่วยกิต 
0002201 การเมืองการปกครองไทย 
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน 
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
0002204 ตะวันออกศึกษา 
 2.3) ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวน 3  หน่วยกิต 
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน 
0002302 มนุษยสัมพันธ ์
0002303 จิตตปัญญาศึกษา 
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม 
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง 
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน 
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย 
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน 
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน 
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน 
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
0002314 โลกาภิวัตนก์ับสังคมไทย 
0002315 มนุษย์กับสังคม 
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

0363007 แนวทางพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร 
(1.4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  6  หน่วยกิต 
0463001 ฉลาดคิด 
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอ ี
0463005 การเงินและความมั่นคง 
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 

0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
0463010 การคิดและการตัดสินใจ  
(ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต) 
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 
 1011101 คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นคร ู
 1021201 การพัฒนาหลักสูตร 
 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
1051201 จิตวิทยาสำหรับคร ู
1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1022301 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
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0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
0002319 การสื่อสารอาเซยีน 
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสา 
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที ่2 

0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที ่2 

0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา   
จำนวน 9  หน่วยกิต 
 3.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ ให้เลือกเรียน     จำนวน 3  หน่วยกิต 
0003101 ชีวิตและธรรมชาต ิ
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
0003103 ชีวิตและสุขภา 
0003104 พืชพรรณเพื่อชีว ิ
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำว ั
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำร ิ
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวนั 
 3.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ ให้เลือกเรียน     จำนวน 3  หน่วยกิต 
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวนั 
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญ 

0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป 

2.1.1 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  
6221101 การเขียนแบบเบื้องต้น 
6221102 ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 
 6221103 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
6222104 งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์

6222105 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
6222106 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
6223107 ปฏิบัติการช่างยนตเ์บื้องต้น 
6223108 ปฏิบัติการงานไม ้ 
6223109 การจัดการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมศิลป ์  

6223110 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป ์1 

6224111 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป ์2 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ  
6221201 ทัศนศิลป์และสุนทรียศาสตร ์    

6221202 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรม  

6221203 วาดเส้นเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม  

6221204 การยศาสตร์เพื่อครุศาสตร์การออกแบบ 
6222205 ออกแบบอุตสาหกรรม 1   

6222206 ออกแบบอุตสาหกรรม 2 
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0003206 สถิติในชีวิตประจำวนั 
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ 
3.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา  จำนวน 3  หน่วยกิต 
3.3.1) รายวิชาด้านเทคโนโลย ี
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น 
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม ่
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร ์
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวนั 
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 
 3.3.2) รายวิชาด้านการกีฬา 
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวติ 
0003309  กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ 
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มวิชาแกน 16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 6191101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
 6191102 วาดเส้น 1 

 6191103 วาดเส้น 2 

 6191104 องค์ประกอบศิลป ์
6191105 ทฤษฎีส ี
6191106 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6223207 ออกแบบอุตสาหกรรม 3  

6223208  ออกแบบอุตสาหกรรม 4 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 
6222401 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบกราฟฟิก  

6222402 คอมพิวเตอรเ์พื่อครุศาสตรอ์อกแบบอุตสาหกรรม 
6222403 ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์    

6222404 ออกแบบเซรามิก    

6224405 ออกแบบเครื่องประดบั    

6224405 ออกแบบเครื่องแต่งกาย    

6223406 ออกแบบตกแต่งภายใน    

6223407 ออกแบบบรรจุภัณฑ ์    

6223408 การนำเสนอผลงานออกแบบอุตสาหกรรม  

6222409 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ    

6222410 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค   

6223411 การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ 
6223412 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม   

6223413 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน   

6223414 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ   

6224415 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 

2.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3  หน่วยกิต 
6223601 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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6191107 ความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ 
6191108 พื้นฐานการเขียนแบบ 
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต 
6191201 วัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ ์

6191202 กายวิภาคเชิงกล 
6191203 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ ์

6192201 วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ ์

6192301 การทำหุ่นจำลอง 
6192302 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
6192303 การออกแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร ์1 

6192304 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร1์ 

6192305 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร2์ 

6192401 การออกแบบผลิตภัณฑ ์1 

6192402 การออกแบบผลิตภัณฑ ์2 

6193301 การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์1 

6193302 การออกแบบเฟอร์นิเจอร ์2 

6193303 การออกแบบตกแต่งภายใน 
6193304 การออกแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร ์2 

6193305 การนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ ์

6193306 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 
6193401 การออกแบบผลิตภัณฑ ์3 

6193402 การออกแบบผลิตภัณฑ ์4 

6193403 ระเบียบวิธีวิจัยเตรียมปริญญานิพนธ ์
6194401 สัมมนาการออกแบบ 
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6194402 ปริญญานิพนธ ์
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
6193501 การถ่ายภาพเพื่อแสดงผลิตภัณฑ ์

6193502 การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ
6193503 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรก ิ
6193504 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมช 
6193505 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อ 
6193506 การออกแบบเครื่องประด ั
6193507 การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ 
6193508 การออกแบบเซรามิกส ์
6193509 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
6193510 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 
6193511 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน 
4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เลือก
เรียน 8 หน่วยกิต 
6193601 เตรียมสหกิจศึกษา 
6194601 สหกิจศึกษา 
6193602 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

6194602 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

11 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร,์อาจารย ์ดร.จุฑาทิพย ์นามวงษ์ 
อาจารย ์ดร.เข็มชาต ิเชยชม,อาจารยณ์ัฐชานันท ์
สมบัติประธาน,อาจารย์พรพจน์ หมื่นหาญ 

ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร,์อาจารย ์ดร.จุฑาทิพย ์นามวงษ์ 
อาจารย ์ดร.เข็มชาต ิเชยชม,อาจารย ์สามารถ จันทนา 
อาจารย ์วิมิลิน สันตจิต 
 

เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตร ี
พ.ศ.2558  
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ที ่ หัวข้อ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เหตุผลในการปรับปรุง 

12 แผนที่การ กระจาย
รายวิชา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

  1. คุณธรรมจริยธรรม 
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา 

  1. คุณธรรมจริยธรรม 
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามการ 
ปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู ้และ
การกำหนดสมรรถนะการ เรียนรู้
ตาม มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับ
ปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตร สี่ป)ี พ.ศ. 
2562  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชากับองค์ความรู้ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสตูรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
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1 โครงสร้าง
หลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษา ทั่วไป หมวด วิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู
และวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรีมีจำนวนหน่วยกิตแต่ละ
หมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  
2.1 วิชาชีพคร ู                     ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต  
2.1.1 เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ   22 หน่วยกิต  
2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
                                                    12 หน่วยกิต  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งป ี(หรือไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์)  
2.2 วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้  
2.2.1 วิชาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้  
1) วิชาเอกเดี่ยว ให้เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และให้ผู้เรียน
เลือกเรียนในรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและ  
ศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

รวมกัน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  

2) วิชาเอกคู ่ให้เรียนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 40 หน่วยกิต (รวม
แล้วไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต)  
2.2.2 วิชาเอก -โท กำหนดจานวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้ 1) 

วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิต  เรียนไม่น้อยกว่า            144 หน่วยกิต 
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
(1.1) กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม           9             หน่วยกิต 
(1.2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล           6  หน่วยกิต 
(1.3) กลุ่มวิชาความอดทน            6  หน่วยกิต 
(1.4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ           6  หน่วยกิต 
(1.5) ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก               3            หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า  108  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู            39 หน่วยกิต 
(2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ           27  หน่วยกิต 
(2.1.1) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา        12  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา เรียนไม่น้อยกว่า 69  หน่วยกิต 
(2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                54          หน่วยกิต 
(2.2.2) วิชาเอกเลือก                                 12          หน่วยกิต 
(2.2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3          หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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2) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสร ีให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ 
และวิชาเอก -โท มีดังนี้  
1. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ น้อย
กว่า 130 หน่วยกิต  
2. โปรแกรมวิชาเอกคู ่หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม ่น้อยกว่า 
150 หน่วยกิต  
3. โปรแกรมวิชาเอโท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม ่น้อยกว่า 
140 หน่วยกิต  

 

2 เนื้อหาสาระ

ของรายวิชา  

ข้อเสนอในการจัดสาระการเรียนรู ้ในรายวิชาเฉพาะด้าน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ได้กำหนดไว้ดังนี้  

1. แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับช่าง 
อุตสาหกรรมศิลป ์ 
2.งาน ช่างสำหรับ ครูอุตสาหกรรมศิลป ์อาท ิงาน ไม ้งานไฟ 

ฟ้า งาน โลหะ งานเครื่องยนต ์และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์ 
เป็นต้น  
3. บทบาทและความสำคัญของช่างอุตสาหกรรมศิลป์ในการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต  
4. แนวโน้มของเทคโนโลยีด้านงานช่างอุตสาหกรรมศิลป ์และ

วิชาชีพ อื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศิลป์และการศึกษา  

5. จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านช่างอุตสาหกรรมศิลป ์ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์
ได้จัดรายวิชา ตามข้อกำหนดในการจัดสาระการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ใน
มคอ.1 ดังนี้ 
แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ 
6221101 การเขียนแบบเบื้องต้น 
6221102  ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานโลหะ 
 6221103 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
6222104 งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
6222105 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
6222106 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
6223107 ปฏิบัติการช่างยนตเ์บื้องต้น 
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6223108 ปฏิบัติการงานไม้  
6223109 การจัดการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมศิลป ์ 
6223110 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป ์1 

6224111 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป์ 2 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักของแต่ละชั้นปี  
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที ่1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที ่3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

รักและศรัทธาในความเป็นคร ู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู ้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที ่ 1   

มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สมรรถนะรองที ่ 1.2  

ประยุกต์ใช้จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยา
ให้คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองที ่ 1.3  

บูรณาการความรู ้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้
สมรรถนะรองที ่1.5 

สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

สมรรถนะหลักที1่ 

มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สมรรถนะรองที ่ 1.3  

บูรณาการความรู ้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้
สมรรถนะรองที ่ 1.4  

ใช้ความรู ้
การวัดประเมินผล 
การเรียนรู้ และการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 1.6  

ออกแบบ ดำเนินการ
เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักที ่ 1  

มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 1.4  

ใช้ความรู้การวัด
ประเมินผลการเรียนรู ้
และการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

  

สมรรถนะหลักที ่ 2   

สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะรองที ่ 2.1   

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นคร ู
สมรรถนะรองที ่ 2.2  

ประพฤติตนแบบอย่างที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง    
สมรรถนะรองที ่ 2.5   

สมรรถนะหลักที2่ 

สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะรองที ่ 2.3  

ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 
สมรรถนะรองที ่ 2.5  

พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู ้ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที ่1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที ่3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

รักและศรัทธาในความเป็นคร ู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู ้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู ้ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 3  

มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที ่ 3.1  

พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู ้สื่อ การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู ้
 

สมรรถนะรองที ่3.5 

วิจัย สร้างนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักที ่ 3   

มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที ่ 3.2  

วางแผนและจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร 
 

สมรรถนะรองที ่ 3.4จัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขใน 
การเรียนโดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักที ่3 

มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองที ่ 3.5  

วิจัย สร้างนวัตกรรมและ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  

สมรรถนะหลักที่ 4  

มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที ่ 4.1  

ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้คุณลักษะที่พึง
ประสงค ์

สมรรถนะหลักที่ 4  

มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที ่ 4.2  

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

    

สมรรถนะหลักที ่ 5  

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองที ่ 5.1  

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี วิชาชีพเฉพาะสาขา 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที ่1 
นักศึกษาคร ู (study teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ผู้ช่วยสอน (teacher assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที ่3 

ผู้สอนร่วม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ครูผู้สอน (teacher) 
นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์มีความรู ้ความ
เข้าใจ ทักษะด้านการใช้งานเครื่องมือ การบำรุงรักษา 
การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน ความปลอดภัย และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพช่าง 
อุตสาหกรรมศิลป ์

มีทักษะในด้านงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาด้านช่างอุตสาหกรรม
ศิลป์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ ภายใต้คำแนะนำและกำกับของครู
ประจำการ 

นักศึกษาผู้ร่วมสอนที่สามารถออกแบบ และประยุกต์
การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์และรูป ภายใต้
การกำกับของครูประจำการและปฏิบัติงานช่าง
อุตสาหกรรมได ้

ครูผู้สอนที่สามารถจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์
เทียบเท่าครูประจำการ เป็นผู้ประกอบอาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรมและสร้างอาชีพอิสระได ้

คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 1 คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที ่2 คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 3 คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที ่4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย 
สมรรถนะหลัก ที ่
1.   สามารถ
ปฏิบัติงานเป็น
ผู้ช่วยช่างพื้นฐาน 
อธิบายการใช้งาน
เครื่องมือต่างๆ ใน
งานอุตสาหกรรม
ศิลป์ การซ่อม
บำรุง การเก็บ
รักษาเครื่องมือ 
และมีจิตสำนึกใน
จรรยาบรรณใน
งานช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ 

สมรรถนะรอง ที่ 
1.1 มีความรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือ
พื้นฐาน 
สมรรถนะรอง ที่ 
1.2   มีทักษะใน
การใช้เครื่องมือ
ช่างพื้นฐาน 
สมรรถนะรอง ที่ 
1.3 มีจิตสำนึกใน
จรรยาบรรณและ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานช่าง 

สมรรถนะย่อย
1.1.1  สามารถใช้
เครื่องมือและ
เครื่องจักรกลพื้น 
ฐานได้ 
สมรรถนะย่อย
1.2.1  สามารถ
เลือกใช้และเข้าใจ
เกี่ยว กับวัสดุงาน
ช่าง 
สมรรถนะย่อย
1.3.1  สามารถ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการ
ทำงานและความ
ปลอดภัยในโรง
ฝึกงาน 
สมรรถนะย่อย

.1.3 2  สามารถ
อ่านแบบและ
เขียนแบบในงาน
ช่างอุตสาหกรรม 

สมรรถนะหลักที่
2. มีทักษะในด้าน
ช่างอุตสาหกรรม
ศิลป์ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไขปัญหาด้าน
ช่างอุตสาหกรรม
ศิลป์ และ
เตรียมการสอน
งานช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์
ได้ 
 

สมรรถนะรองที่ 
2.1 มีความรู้ใน
การใช้เครื่องมือ
งานช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ 
สมรรถนะรอง ที่ 
2.2  มีทักษะใน
การวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการใช้
งานเครื่องมือช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ 
สมรรถนะรอง ที่ 
2.3  สามารถ
เตรียมสื่อการสอน
เพื่อช่วยจัดการ
เรียนรู้ ภายใต้
คำแนะนำและกับ
กับของครู
ประจำการ 

สมรรถนะย่อ
2.2.1  มีความรู้
ในการออกแบบ
และการเขียนแบบ 
สมรรถนะย่อย 
2.2.2 มีความรู้ใน
เรื่องเครื่องกลและ
ช่างกลโรงงาน 
สมรรถนะย่อย
2.2.3  มีความรู้
เกี่ยวกับไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะย่อย
2.2.4  มีความรู้
เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรม 
สมรรถนะย่อย

.2.2 5 มีความรู้
เกี่ยวกับวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม  

สมรรถนะหลัก ที่ 
3. สามารถ
ออกแบบ 
ประยุกต์ จัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้
อุตสาหกรรมศิลป์
และปฏิบัติงาน
ช่างอุตสาหกรรม
ได้ 

สมรรถนะรองที ่
3.1 สามารถ

ออกแบบ วางแผน
และจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
อุตสาหกรรมศิลป์
ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะรองที ่
3.2   สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ภายใต้การ
กำกับดูและของ
ครูประจำการ 
สมรรถนะรองที ่
3.3   มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถ
ปฏิบัติงานด้าน
ช่างอุตสาหกรรม
ได้ในระดับดี 
 

สมรรถนะย่อย
3.1.1 .มีความรู้
เกี่ยวกับงานหัต
กรรมและงาน
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ ์

 

สมรรถนะหลัก ที ่
4.   มีสมรรถนะ
การสอนแบบครู
มืออาชีพ เป็นผู้
ประกอบอาชีพใน
โรงงาน
อุตสาหกรรมและ
สร้างอาชีพอิสระ
ได้ 

สมรรถนะรองที ่
4.1  ปฏิบัติการ
จัดการเรียนการ
สอนด้านงานช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์
ตามรูปแบบการ
จัดการศึกษาได้
เป็นอย่างดี 
สมรรถนะรองที ่
4.2  สามารถ
สังเคราะห์และ
บูรณาการความรู้
ในงานช่าง
อุตสาหกรรมเพื่อ
ประกอบอาชีพใน
งานอุตสาหกรรม 
สมรรถนะรองที ่
4.3  สามารถ
สร้างอาชีพอิสระ
โดยประยุกต์และ
บูรณาการความรู้
ด้านงานช่าง
อุตสาหกรรม 

 

 


