หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (5 ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (5 ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป
Bachelor of Education Program in Industrial Arts
ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)
Bachelor of Education (Industrial Arts)
B.Ed. (Industrial Arts)

3. วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 165 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
7/2556 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2556. วันที่ 26 ตุลาคม 2556 และ
อนุมัตใิ หเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
6.4 คุรุสภาใหการรับรอง เมื่อ...................................................................................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ความพร อมเผยแพร คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี
สาขาครุศาสตร ในปการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูการงานอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
8.2 นักวิชาการศึกษา
8.3 บุคลากรทางการศึกษา
8.4 พนักงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน

2

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
1. งบดําเนินการ
1.1 งบบุคลากร (บาท)
1.2 งบดําเนินการ (บาท)
1.3 ทุนการศึกษา (บาท)
1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย (บาท)
รวม (1)
2. งบลงทุน (บาท)
2.1 งบครุภัณฑ (บาท)
2.2 งบที่ดินสิ่งปลูกสราง (บาท)
รวม (2)
รวม งบดําเนินการ+งบลงทุน
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา (บาท)

2557

2558

ปงบประมาณ
2559
2560

2561

396,600 407,826 419,388 431,298 443,565
200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
596,600 807,826 1,019,388 1,231,298 1,443,565
250,000 467,294 937,500 1,566,563 2,585,600
658,000 1,000,000
250,000 467,294 1,595,500 2,566,563 2,585,600
846,000 1,275,120 2,614,888 3,797,861 4,029,165
50
100
150
200
250
16,932 12,752
17,432
18,989
16,117

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามข อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏนครปฐมว าดวยการเที ยบโอนผลการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และตามมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เรื่อง มาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป มี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 165 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 165 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ. 2554 ดังนี้
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จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
165 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
บังคับ
3 หนวยกิต
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
บังคับ
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
129 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
51 หนวยกิต
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
36 หนวยกิต
(1.1) วิชาชีพครู บังคับ
31 หนวยกิต
(1.2) วิชาชีพครู เลือก
5 หนวยกิต
(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
3 หนวยกิต
(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
78 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ
57 หนวยกิต
(1.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หนวยกิต
(1.2) วิชางานโยธา
15 หนวยกิต
(1.3) วิชางานไฟฟา
15 หนวยกิต
(1.4) วิชางานเครื่องกล
15 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือก
15 หนวยกิต
(3) กลุมการสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ
1. การลงทะเบียนเรียนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 สอบผานรายวิชาชีพครูบังคับทั้งหมด
1.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ชาการสั งเกตและการมี ส วนรว มปฏิบั ติงานสถานศึ กษา1
วิชาการสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานสถานศึกษา2 และการฝกปฏิบัติการสอนไมต่ํากวาระดับ C
1.3 สอบผานรายวิชาเอกทั้งหมดหรืออยูในดุลยพินิจของโปรแกรมวิชา
2. ผลการเรียนในกลุมรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตองไมต่ํากวาระดับ C จึงถือวาผานรายวิชานั้น หากไดต่ํากวาระดับ C 2ครั้งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
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6 หนวยกิต

รหัสวิชา
1500125
1500126
1500127

รหัสวิชา
1500128
1500129
1500130
1500131
1500132

รหัสวิชา
2000106

รหัสวิชา
2000107
2000108

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
สนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Language of Neighboring Country
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
วิถีไทย
Thai Living

จํานวนไมนอยกวา

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
2000109
2000110
2000111

รหัสวิชา
2500109
2500110

รหัสวิชา
2500111
2500112
2500113

รหัสวิชา
4000116
4000117

รหัสวิชา
4000118

ชื่อวิชา
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

จํานวนไมนอยกวา

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
4) กลุม วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
4000119
4000120
4000121
4000122
4000123

ชื่อวิชา
โลกกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
World, Science and Technology
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
การสรางเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ขอกําหนด ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมใดก็ได จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รหัสวิชา
1112101
1113201
1114701
1121205
1122301
1124301
1131103
1142104
1143408
1152203

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
จํานวนไมนอยกวา
1) กลุมวิชาชีพครู
จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
(1.1) วิชาชีพครู บังคับ
ชื่อวิชา
พื้นฐานของการศึกษา
Foundations of Education
จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู
Professional Ethic for Teachers
การบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Basic Education Curriculum
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
Principles of Teaching and Learning Management
การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
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129 หนวยกิต
51 หนวยกิต
36 หนวยกิต
31 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1153503
1153801

รหัสวิชา
1113102
1113701
1114702
1114704
1123103
1123210
1123401
1132102
1132503
1142201
1142301
1142501
1152301
1152501

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
(1.2) วิชาชีพครู เลือกเรียนไมนอยกวา

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
5 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

ชื่อวิชา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
กฏหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Laws
ภาวะผูนําทางวิชาการ
2(2-0-4)
Academic Leadership
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2(1-2-3)
School Curriculum Development
ทักษะการสอนและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Teaching and Communication Skills
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
สถิติทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Statistics
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teachers
สุขภาพจิต
2(2-0-4)
Mental Health
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รหัสวิชา
1153102
1153504
1153509
1153518
1154101
1154114

รหัสวิชา
1102301
1102302
1104304

รหัสวิชา
1105801
1105802

รหัสวิชา
9541101
9543102

ชื่อวิชา
บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
Guidance Psychology for Adolescence
กิจกรรมโฮมรูม
Home Room Activity
การจัดบริการชวยเหลือนักเรียน
Students Intervention
การศึกษาพิเศษ
Special Education
การใหการปรึกษาแกผูเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
Counseling of Student at Risk
(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน

ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1
Observation and Participation in School Practices 1
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2
Observation and Participation in School Practices 2
การฝกปฏิบัติการสอนระหวางเรียน
Teaching Practice Under Supervision
(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ
(1.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ชื่อวิชา
คณิตศาสตรเชิงประยุกตสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Applied Mathematic for Industrial Arts Teacher
ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 1
English for Industrial Arts Teacher 1
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น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
1(60)
1(60)
1(60)
12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
6(540)
6(540)
78 หนวยกิต
57 หนวยกิต
12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
9543103
9544104

รหัสวิชา
9551101
9552102
9552103
9553104
9554105

รหัสวิชา
9561101
9562102
9562103
9563104
9564105

รหัสวิชา
9571101
9572102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 2
English for Industrial Arts Teacher 2
การวิจัยสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Research for Industrial Arts Teacher
(1.2) วิชางานโยธา

ชื่อวิชา
กราฟกวิศวกรรม
Engineering Graphics
การประมาณราคา
Cost Estimating
เทคนิคกอสรางสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Construction Technique for Industrial Arts Teacher
การควบคุมและการตรวจสอบงานกอสราง
Supervision and Inspection Construction
การสัมมนาทางงานโยธา
Seminar in Construction Work
(1.3) วิชางานไฟฟา

ชื่อวิชา
เครื่องมือวัดทางไฟฟาสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Electrical Measurement for Industrial Arts Teacher
งานไฟฟาเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Basic Electricity for Industrial Arts Teacher
การติดตั้งไฟฟาภายในอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Interior Electrical Installations for Industrial Arts Teacher
การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Exterior Electrical Installations for Industrial Arts Teacher
การสัมมนาทางงานไฟฟา
Seminar in Electrical Work
(1.4) วิชางานเครื่องกล

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Mechanical Technology for Industrial Arts Teacher
เครื่องมือกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Mechanic Tool Operation for Industrial Arts Teacher
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
9572103
9573104
9574105

รหัสวิชา
9550201
9550202
9550203
9550204
9550205
9550206

รหัสวิชา
9560201
9560202
9560203
9560204
9560205
9560206

ชื่อวิชา
งานเชื่อมโลหะเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Basic Welding for Industrial Arts Teacher
หลักการออกแบบสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
Principles of Design for Industrial Arts Teacher
การสัมมนาทางงานเครื่องกล
Seminar in Mechanical Work
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือกเรียนไมนอยกวา
(2.1) วิชางานโยธา

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
Computer for Design and Drawing
การจัดการและการบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Organization and Management
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0-6)
Timber and Steel Design
เทคโนโลยีคอนกรีต
3(3-0-6)
Concrete Technology
กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติวิชาชีพ สถาปตยกรรม และวิศวกรรม 3(3-0-6)
Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession
การจัดการความปลอดภัยงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Safety Management
(2.2) วิชางานไฟฟา

ชื่อวิชา
งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
Electronics and Electrical Appliance Repair
ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
Refrigeration and Air-conditioning Systems
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม
Electrical Mechanic and Control
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
Computer in Industry
ไมโครโปรเซสเซอรในงานอุตสาหกรรม
Microprocessor in Industry
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หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
9570201

(2.3) วิชางานเครื่องกล

ชื่อวิชา
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Measuring Instrument
9570202
เขียนแบบเครื่องกล
Mechanical Drawing
9570203
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
Industrial Production System
9570204
กลศาสตรของไหลเชิงประยุกต
Applied Fluid Mechanics
9570205
ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม
Hydraulic System and Control
9570206
การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล
Mechanical Quality Control
ขอกําหนด ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
9584001
9584002

(3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก

ชื่อวิชา
วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1
Industrial Art Teaching Methodology 1
วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 2
Industrial Art Teaching Methodology 2

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เ คยเรี ย นมาแล ว และต องไม เป นรายวิ ชาที่ กําหนดให เรียนโดยไม นับหน วยกิ ตรวมในเกณฑการสํ าเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลขตัวที่ 1 – 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดวิชาและหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง
กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง
กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 – 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู)
เลขตัวที่ 1, 2, 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
110 หมายถึง
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
111 หมายถึง
พื้นฐานการศึกษา
112 หมายถึง
หลักสูตรและการสอน
113 หมายถึง
เทคโนโลยีการศึกษา
114 หมายถึง
วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
115 หมายถึง
จิตวิทยาและการแนะแนว
116 หมายถึง
การบริหารการศึกษา
117 หมายถึง
การศึกษาปฐมวัย
118 หมายถึง
การศึกษาพิเศษ
119 หมายถึง
การประถมศึกษา
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
0
หมายถึง
กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1
หมายถึง
กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2
หมายถึง
กลุมวิชาหลักสูตร แบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา
3
หมายถึง
กลุมวิชาวิธีการสอน
4
หมายถึง
กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม
5
หมายถึง
กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
6
หมายถึง
กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
7
หมายถึง
กลุมวิชาการบริหาร
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เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
8
หมายถึง
กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ
9
หมายถึง
กลุมวิชาสัมมนาและโครงการศึกษาเอกเทศและโครงการวิจัย
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก)
เลขตัวที่ 1, 2, 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
954 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
955 วิชางานโยธา
956 วิชางานไฟฟา
957 วิชางานเครื่องกล
958 วิชาการสอนวิชาเอก
เลขตัวที่ 4
0
1
2
3
4
5
เลขตัวที่ 5
0
1
2
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
หมายถึง
รายวิชาในระดับความยากงายระดับ 0 หรือชั้นปใดก็ได
หมายถึง
รายวิชาในระดับความยากงายระดับ 1 หรือชั้นปที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับความยากงายระดับ 2 หรือชั้นปที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับความยากงายระดับ 3 หรือชั้นปที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับความยากงายระดับ 4 หรือชั้นปที่ 4
หมายถึง
รายวิชาในระดับความยากงายระดับ 5 หรือชั้นปที่ 5
บงบอกถึงลักษณะวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
หมายถึง
ไมไดกําหนดวาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
หมายถึง
รายวิชาบังคับ
หมายถึง
รายวิชาเลือก
หมายถึง
ลําดับที่ของรายวิชา

22

3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป

รหัสวิชา
1112101
1500125
1500126
4000116
9541101
9561101
…………….

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
พื้นฐานของการศึกษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
การคิดและการตัดสินใจ
คณิตศาสตรเชิงประยุกตสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
เครื่องมือวัดทางไฟฟาสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
วิชาเลือก: การศึกษาทั่วไป

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

รหัสวิชา
1121205
1131103
2000106
2500109
9551101
9571101
…………….

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
วิถีไทย
จริยธรรมและทักษะชีวิต
กราฟกวิศวกรรม
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
วิชาเลือก: การศึกษาทั่วไป
รวม
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20 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
21 หนวยกิต

รหัสวิชา
1102301
1142104
1500127
2500110
9552102
9562102
9572102

รหัสวิชา
1102302
1152203
4000117
9552103
9562103
9572103
..............

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
สุนทรียภาพของชีวิต
การประมาณราคา
งานไฟฟาเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
เครื่องมือกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป

น(ท-ป-ค)
1(60)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

19 หนวยกิต

ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2
จิตวิทยาสําหรับครู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคนิคกอสรางสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
การติดตั้งไฟฟาภายในอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
งานเชื่อมโลหะเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
วิชาเลือกเรียน: วิชาชีพครู

น(ท-ป-ค)
1(60)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2

รวม

18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
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รหัสวิชา
1113201
1122301
9543102
9553104
9563104
9573104
…………..

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 1
การควบคุมและการตรวจสอบงานกอสราง
การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
หลักการออกแบบสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
วิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา
1143408
1153503
9543103
...............
…………..
...............
…………..

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 2
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี

21 หนวยกิต

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

25

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3

20 หนวยกิต

รหัสวิชา
1114701
1153801
9544104
9584001
…………….
…………..
…………..

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษาแบบเรียนรวม
การวิจัยสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1
วิชาเลือกเรียน: วิชาชีพครู
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5
3(2-2-5)
3
3
3
รวม

รหัสวิชา
1104304
1124301
9554105
9564105
9574105
9584002

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนระหวางเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การสัมมนาทางงานโยธา
การสัมมนาทางงานไฟฟา
การสัมมนาทางงานเครื่องกล
วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 2

น(ท-ป-ค)
1(60)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

รหัสวิชา
1105801

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
6(540)

รวม
26

15 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
6(540)
รวม

รหัสวิชา
1105802

19 หนวยกิต

6 หนวยกิต

สรุป

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
165 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
บังคับ
3 หนวยกิต
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
บังคับ
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
129 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
51 หนวยกิต
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
36 หนวยกิต
(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
3 หนวยกิต
(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
78 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ
57 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือก
15 หนวยกิต
(3) กลุมการสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ
1. การลงทะเบียนเรียนวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 สอบผานรายวิชาชีพครูบังคับทั้งหมด
1.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ชาการสั งเกตและการมี ส วนรว มปฏิบั ติงานสถานศึ กษา1
วิชาการสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานสถานศึกษา2 และการฝกปฏิบัติการสอนไมต่ํากวาระดับ C
1.3 สอบผานรายวิชาเอกทั้งหมดหรืออยูในดุลยพินิจของโปรแกรมวิชา
2. ผลการเรียนในกลุมรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตองไมต่ํากวาระดับ C จึงถือวาผานรายวิชานั้น หากไดต่ํากวาระดับ C 2ครั้งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
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6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500125
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะ การใชภาษาไทยใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถ
ในการฟงเพื่อจับใจความสําคัญการอานจับใจความ อานตีความและอานขยายความ การฝกพูดใน
สถานการณ การนําเสนอผลการสืบคนโดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา และการเขียนประวัติ
สวนตัวประกอบการสมัครงาน
1500126

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒนาทักษะ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
การถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้อสินคา การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย
การขออนุญาต การพูดโทรศัพท ตลอดจนการสื่อสารขามวัฒนธรรมโดยใชศัพท สํานวนและโครงสราง
ไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ และการเขียนประวัติสวนตัวประกอบ การสมัครงาน
1500127
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
English for International Communication
การพัฒนาทักษะ บูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล โดยใชสื่อสิ่งพิมพ
และอิเล็กทรอนิกส การซื้อขายสินคาและบริการ การใหคําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยาย
เหตุการณและประสบการณ รวมถึงการสรางความตระหนักในการสื่อสารตางวัฒนธรรม
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500128
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะ การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายการลาการ
แนะนําตนเองและผูอื่นการกลาวคําขอบคุณและขอโทษการสั่งอาหารเครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่นและสถานที่ การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตางๆ
1500129

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะ การฟงการพูดภาษาจีนในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูลการสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย การสัมภาษณ
การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความที่ใชในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ
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รหัสวิชา
1500130

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะ การใชภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายการลา
การแนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารเครื่องดื่ม การซื้อสินคาและ
บริการ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่นและสถานที่ การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรม
ตางๆ
1500131

สนทนาภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะ การฟงการพูดภาษาญี่ปุนในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูลการสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย การสัมภาษณ
การรับฝากขอความเนนคําศัพท และขอความที่ใชในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ
1500132
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country
การพัฒนาทักษะ การฟงพูด อาน เขี ยน ภาษาประเทศเพื่อนบาน ภาษาใดภาษาหนึ่ ง
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผูอื่นในสถานการณตางๆ
ในชีวิตประจําวันได
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตร การตั้งถิ่น
ฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและแนว
พระราชดําริ ที่สงเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สังคมไทย การวิเคราะหสถานการณโลกในปจจุบันเพื่อความเขาใจการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000107
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงระบบ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2000108

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ และจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน
ตามปรากฏการณทางสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ
ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลั กสิ ท ธิ และเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกตและบูรณาการ การใชกฎหมายใหไดเปนผลจริง
ในชีวิตประจําวัน
2000109
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน การนําองคความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
2000110
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมือง การปกครองของไทยในปจจุบัน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผนดินของไทย
ในปจจุบัน สภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจน
บทบาทการเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน
2000111
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตรและพัฒนาการ
ของอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเขาเปนประเทศ
สมาชิกของอาเซียน ความรวมมือและการแขงขันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และระหวางอาเซียนกับ
ประเทศและกลุมประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมเพื่อการดําเนิน ชีวิตที่ดี งาม การพัฒนาทักษะชีวิตดานตางๆ กระบวนการแสวงหาความรูและ
พัฒนาปญญาเพื่อการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
2500110
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป ศิลปะการแสดง
การเสริมสรางรสนิยมดานสุนทรีย เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และพัฒนาความเปน
มนุษยที่สมบูรณ
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเขาใจบุคคล การปรับตัว การ
ทํางานเปนทีม การจัดการภาวะความขัดแยง มนุษยสัมพันธ และการเสริมสรางความสุขในชีวิต
2500112
ทักษะการรูสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการใหบริการยุคใหม การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน (OPAC) การสืบคนฐานขอมูลออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสาร
อิเล็กทรอนิกส และกฤตภาคออนไลน แหลงสารสนเทศอางอิงประเภทสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส การ
รวบรวมและประเมิ น ค า สารสนเทศ การวิ เ คราะห และสั ง เคราะห ส ารสนเทศเพื่ อ การนํ าไปใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรูสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพการเขียนอางอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
2500113

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรม
ยุคทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
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4) กลุม วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
4000117
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดานการ
ประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัย
ของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะ
ของการใชงานคอมพิวเตอร
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000118
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใช
ในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ สถิติเบื้องตนและคณิตศาสตร
ประกันภัย
4000119

โลกกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World, Science and Technology
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ดาน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4000120
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎีใหมต ามแนวพระราชดํารัส กับปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เกษตรอิน ทรี ย
สารเคมีทางการเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยางปลอดภัย และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

4000121

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวั ติ ความหมาย ขอบข า ยและจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ
ประโยชนประเภท ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บ ของการออกกําลังกายและเลนกีฬา การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแขงขัน มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดี
การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4000122
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
ความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา และ
สมุนไพร อนามัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมในชุมชน การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักและวิธีปองกัน
ควบคุมโรค หลักการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็น
คุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
4000123
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสํ าคั ญ ประโยชน แ ละขอบข า ยของกิ จ กรรมนั น ทนาการ การเลื อ ก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให ส อดคล อ งเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช ใ น
ชีวิ ตประจําวัน การเปน ผูนํ านั น ทนาการและการจั ดค ายนัน ทนาการ มารยาททางสัง คมในการเข าร ว ม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาชีพครู
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
(1.1) วิชาชีพครู บังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1112101
พื้นฐานของการศึกษา
2(1-2-3)
Foundations of Education
ความหมายและความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาประวัติ
ความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพั ฒนาการศึกษาไทย กฎหมายการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และแนวโนมการจัดการศึกษาไทย
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รหัสวิชา
1113201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู
3(3-0-6)
Professional Ethic for Teachers
ความสํ า คั ญ ของวิ ช าชี พ ครู บทบาทหน า ที่ ภาระงานครู พั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ครู
คุณลักษณะของครูที่ดี การสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู การปฏิรูปวิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและ
สมรรถภาพความเปนครู การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของครู การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปน
ผูนําทางวิชาการ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพครู
1114701
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรูพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทาง
การศึกษาการคิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา
มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศและการนํานวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการ การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาในสถานศึกษา
1121205
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Education Curriculum
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ประเภท และทฤษฎีของหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและวัสดุประกอบหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร การวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปญหาและแนวโนมในการพั ฒนาหลั กสูตร การบริห ารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา การจั ด
ประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตรและการใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร
1122301
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principles of Teaching and Learning Management
ความหมายและความสัมพัน ธร ะหวางการเรีย นรู กับ การสอน ทฤษฎี และรู ปแบบ การ
เรียนรู การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดการ
เรี ย นรู แบบยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การจั ด การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ วิ ธี ส อนและเทคนิ ค การสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การทดลองใชแผนการจัดการ
เรียนรู
1124301
การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้น
เรียนที่พึงประสงค การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรู การใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู การสรางวินัยในชั้นเรียน การสรางแรงจูงในการเรียน หลักการและ
กระบวนการแกปญหาในชั้นเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและการใชกระบวนการกลุมเพื่อการจัดการชั้นเรียน
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รหัสวิชา
1131103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพั ฒนาคุณภาพการเรี ยนรู เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับครู การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับ
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การใช การ
ประเมิน การปรับปรุง และการบํารุงรักษาเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช
เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษาและแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
1142104
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
ความหมาย จุดมุงหมาย หลักการของการวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาท ของ
การประเมินผลการเรียนรู การจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง
วิธีการที่ใชประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง แฟมสะสมผลงาน และภาคปฏิบัติ เทคนิคการสรางและการ
ใชเครื่องมือวัดผลชนิดตางๆ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู สถิติเบื้องตนสําหรับการ
วัดและประเมินผลการศึกษา การแปลความหมายของคะแนน แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
1143408
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ความหมาย หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒ นาการเรียนรู
กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนเคาโครง การสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การศึกษาคนควาและนํา
ผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1152203
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษา ธรรมชาติและ
พัฒนาการของผูเรียน ทฤษฎีการเรียนรู การสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามพัฒนาการและความแตกตาง
ระหวางบุคคล ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
การสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน การประยุกตความรูดานจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู
ชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรู และพัฒนาตนตามศักยภาพ
1153503
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการ
แนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และการจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียน การชวยเหลือผูเรียนดานการศึกษาอาชีพและสวนตัวสังคมเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ระบบดูแลชวยเหลือในสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี
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รหัสวิชา
1153801

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน ความรูเบื้องตนของการศึกษาแบบเรียนรวม
การจั ด การเรี ย นรู สํ าหรั บ ชั้ น เรี ย นรวม การจํ าแนกระดั บ การเรี ย นรู และพฤติ กรรมของผู เ รี ย นจากการ
ประเมิ นผลแบบยอยและแบบรวม การจัด การพฤติ กรรมผูเ รีย นในชั้ นเรีย นรวม ความรว มมื อระหวาง
โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนในการใหบริการสนั บสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาตนสู
การเปนผูสอนชั้นเรียนรวม
(1.2) วิชาชีพครู เลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1113102
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Education and Community Development
ความหมายของการพั ฒ นาชุ ม ชน ลั ก ษณะของชุ ม ชน หลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชน การจั ด
สถานศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน การอนามัยในสถานศึกษาและชุมชน การวางแผนพัฒนา
ชุมชน ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการแกปญหาชุมชน การประเมินผลการพัฒนา
1113701
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Laws
กฎหมายการศึ กษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
1114702
ภาวะผูนําทางวิชาการ
2(2-0-4)
Academic Leadership
กระบวนการภาวะผูนํา คุณลักษณะผูนําทางวิชาการ บทบาทผูนําทางวิชาการ ผูบริหาร
สถานศึกษากับการจัดองคกรแหงการเรียนรู บทบาทของครูในฐานะผูนําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองให
เปนผูนําทางวิชาการ
1114704
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ บทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอก มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงาน การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพ
1123103
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประเภทของสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลงการ
เรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชนมาใช
ในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
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รหัสวิชา
1123210

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2(1-2-3)
School Curriculum Development
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการและแนวทางการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค และโครงสราง
ของหลักสูตร การจัดทําสาระของหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การกําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑการตัดสินผลการเรียน เอกสารหลักฐานการศึกษา การเรี ยบเรียงเปน
หลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
1123401
ทักษะการสอนและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Teaching and Communication Skills
ความหมายและความสําคัญของทักษะการสอนและการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนําเขาสู
บทเรียน ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู ทักษะการสรุปบทบทเรียน ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพื่อสราง
บรรยากาศในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในชั้นเรียน การสรุป
ใจความจากการฟงการอธิบาย การขยายความ การรวมอภิปรายกับผูเรียน การเชื่อมโยงสถานการณ/
เหตุการณปจจุบันกับกิจกรรมในชั้นเรียน การใชภาษาเชิงสรางสรรคสําหรับครู การพัฒนาบุคลิกภาพที่พึง
ประสงค
1131104
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสราง การ
เลื อ ก การใช น วั ต กรรมเพื่ อพั ฒ นาการเรี ย น การสอน ฝ ก วิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สถานศึกษาเพื่อออกแบบ สรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม การนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
1132503
การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการ
นําเสนอวิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ปฏิบัติการออกแบบ
สราง และนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอสําหรับการเรียนการสอนและการ
เผยแพร
1142201
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสราง
แบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกอนนําไปใช การ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบและปรับปรุง
แบบทดสอบ ฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไปทดลองใช
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รหัสวิชา
1142301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถิติทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Statistics
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาดวยสถิติบรรยายและ
สถิติอางอิง การนําเสนอขอมูล การวิเคราะห และการแปลความหมาย คํานวณคาสถิติจากคะแนนผลการ
เรียนรูของผูเรียนและแปลผล
1142501
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภทและลักษณะของโปรแกรมสําเร็จ รูป
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมูล และแฟมคําสั่ง
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย
1152301
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู ธรรมชาติความตองการของ
มนุษยหลักการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคกร การประยุกต
มนุษยสัมพันธเพื่อใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน
1152501
สุขภาพจิต
2(2-0-4)
Mental Health
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยตางๆที่สงผลตอ
สุขภาพจิต ลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดีและจิตบกพรอง การปรับตัวเพื่อสุขภาพจิต การสงเสริมสุขภาพจิต
และการปองกันปญหาสุขภาพจิต ความบกพรองทางจิตเบื้องตน การยอมรับตนเอง และทักษะการอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
1153102
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มี
ผลตอบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการปรับตัว การวิเคราะห
พฤติกรรมที่เปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพ
1153503
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
3(3-0-6)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
พัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุนในสถานศึกษา การ
จัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว
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รหัสวิชา
1153509

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กิจกรรมโฮมรูม
2(2-0-4)
Home Room Activity
ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ ประวัติ และหลักการของกิจกรรมโฮมรูม การจัด
กิจกรรมโฮมรูม การจัดกิจกรรมโฮมรูมในสถานศึกษาระดับตางๆ วิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูมในรูปแบบตางๆ
และการประเมินผล การศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมโฮมรูม ฝกการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามแนวคิด
ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียน
1153518
การจัดบริการชวยเหลือนักเรียน
2(2-0-4)
Students Intervention
การสรางความสัมพันธอันดีกับผูเรียน การเขาใจผูเรียน เทคนิคและวิธีการศึกษาผูเรียน
เปนรายบุคคล การจัดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูเรียน การฝกการเห็นคุณคาในตนและเขาใจตนเอง
การชวยเหลือและสงเสริมผูเรียนในบริบทตางๆ ตามแนวคิดจิตปญญา การเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1154101
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
ความหมาย และประวั ติ ความเป น มา เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ กษา เพื่ อผู เ รี ย นที่ มีความ
ตองการพิเศษ ลักษณะ พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ การคัดกรองและ
วินิจฉัยเบื้องตนเพื่อจัดการศึกษาและสงตอขอรับบริการตางๆ ตามสิทธิทางสังคม และการศึกษา การสราง
เจตคติที่ดีตอเด็กพิเศษ เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนเบื้องตนสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่ อเด็ก
พิเศษ
1154114
การใหการปรึกษาแกผูเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
3(2-0-5)
Counseling of Student at Risk
แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการใหการปรึกษาแกผูเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทั้งในวัยเรียน
ภาวะเสี่ยงของเด็กวัยเรียน จิตวิทยาเด็กและวัยรุนที่อยูในภาวะเสี่ยงและขาดความสามารถในการเรียนการ
นําหลักการทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อพัฒนาและสรางศักยภาพในตน การสรางความภูมิใจในตนเอง การ
พึ่งตนเอง การสรางวินัยในตนเองและการฟนฟูตนเองจากภาวะวิกฤต
* วิชาที่ตองเรียนมากอน จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
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(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1102301
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1
1(60)
Observation and Participation in School Practices 1
ความรูการศึกษาสังเกตสภาพทั่วไป หลักสูตรและแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหนาที่ ภาระงานของครูผูสอน ครูประจําชั้น/งานอาจารยที่ปรึกษา และพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน
เจตคติที่ดีตอการประกอบวิชาชีพครู การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการชั้นเรียน การเขียนรายงานผล
การศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง
การนําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
* วิชาที่ตองเรียนมากอน
1. พื้นฐานของการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1102302
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2
1(60)
Observation and Participation in School Practices 2
สังเกตการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หลักสูตร มาตรฐาน และมาตรฐานชวงชั้น
การจัดการจัดการเรียนรู และบูรณาการเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของนักศึกษา
การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การเรียนรูรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและพัฒนาผูเรียนดานตางๆ การประกันคุณภาพ การฝกเปนผูชวยครูดานการจัดการ
เรียนรูและงานสนับสนุน การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การ
นําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
* วิชาที่ตองเรียนมากอน การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1
1104304
การฝกปฏิบัติการสอนระหวางเรียน
1(60)
Teaching Practice Under Supervision
การทดลองสอนวิ ช าเฉพาะในสถานศึ กษา ฝกการจัด ทํ าแผนการจั ด การเรี ย นรู ที่เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญรวมกับสถานศึกษา ศึกษาการจัดทําโครงงานทางวิชาการ ในสถานศึกษากระบวนการใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการสอนบางเวลา ปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ทักษะการสอน การบริหารสื่อการเรียนรู การวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดยเนน
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพเต็มรูป
* วิชาที่ตองเรียนมากอน การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2
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(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1105801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Teaching Internship 1
การฝกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเฉพาะดาน โดยใชระบบ
นิเทศติดตามชวยเหลือ การบูรณาการความรูภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติจริงในทุกดาน การจัดทําแผนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ การฝกปฏิบัติการศึกษาผูเรียนดวยกระบวนการตางๆ การมี
สวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การมี
สวนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใช การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนรวมกับสถานศึกษา
1105802
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Teaching Internship 2
การฝกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเฉพาะดาน การบูรณาการ
ความรูภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติจริงในทุกดาน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญให
สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู การเลือกใช ผลิต ปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การใช
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเพื่อแกไข และพัฒนาการจัดการเรียนและพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ การ
มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ การมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุ มชนร วมกับ สถานศึกษา การประพฤติต นตามมาตรฐานวิช าชีพครู การประชุมสัมมนาการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู
* วิชาที่ตองเรียนมากอน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ
(1.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9541101
คณิตศาสตรเชิงประยุกตสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Applied Mathematic for Industrial Arts Teacher
ทฤษฏีและการประยุกตใชลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธ บทประยุกตของ
อนุพันธ อนุพันธยอย อินทิกรัล อินทิกรัลของฟงกชัน อินทิกรัลจํากัดเขตและไมจํากัดเขตในงานอุตสาหกรรม
9543102
ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 1
3(3-0-6)
English for Industrial Arts Teacher 1
คําศัพท สํานวน และภาษาเฉพาะดานอุตสาหกรรมศิลป การสนทนา การนําเสนอ และ
เขียนรายงานจากการสรางสถานการณการทํากิจกรรมทางดานอุตสาหกรรม การสืบคนขอมูล ภาษาอังกฤษ
จากบทความ นิตยสารออนไลน ในสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
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รหัสวิชา
9543103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป 2
3(3-0-6)
English for Industrial Arts Teacher 2
พัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การสมัครงาน การอาน ตํารา
วารสาร และเขียนรายงานทางดานอุตสาหกรรมศิลป
9544104
การวิจัยสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Research for Industrial Arts Teacher
ความรูพื้นฐานในการดําเนินงานวิจัย การกําหนดปญหาหรือตั้งคําถามวิจัยโดยเนนปญหา
ปจจุบันดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การปริทัศนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดสมมติฐาน
และ/หรือวัตถุประสงคในงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติและเครื่อ งมือที่ใชสําหรับงานวิจัย การเขียน
โครงราง การนําเสนอผลงานวิจัย และฝกปฏิบัติการวิจัย
(1.2) วิชางานโยธา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9551101
กราฟกวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Graphics
ความหมาย และความสําคัญ ของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใชการเขียนเสน และ
ตัวอักษร การเตรียมงานงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต การระบุขนาด และรายละเอียด การเขียนภาพ
ดวยมือเปลา การเขียนภาพตัด การเขียนภาพออบลิค การเขียนภาพไอไซเมตริก การใชคอมพิวเตอรชวยใน
การเขียนแบบ
9552102
การประมาณราคา
3(2-2-5)
Cost Estimating
ธุรกิจงานกอสราง การสืบราคา การประกวดราคา การประมูลราคา ศึกษารายการ
ประกอบแบบ สัญญาการกอสราง กฎหมายที่เกี่ยวของ การกอสรางการดูสัญลักษณตรงจากแบบพิมพเขียว
การแยกรายการวัสดุ การประมาณราคา และขั้นตอนการประมาณราคา เทคนิคการประมาณราคารวมโดย
ใช Factor F และการประมาณราคา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
9552103
เทคนิคกอสรางสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(3-0-6)
Construction Technique for Industrial Arts Teacher
เทคนิคการจัดระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับแตงสถานที่การเก็บวัสดุ
อุปกรณอาคารชั่วคราว เทคนิคการกอสรางเบื้องตน การวางผัง การตอกเข็ม การทําฐานราก เสาตอมอ
คาน พื้น บันได โครงหลังคา การทํามุมหลังคา สวนประกอบของอาคาร ฝาผนัง ประตู หนาตาง ฝาเพดาน
และอุปกรณการตกแตงผนัง
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รหัสวิชา
9553104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การควบคุมและการตรวจสอบงานกอสราง
3(2-2-5)
Supervision and Inspection Construction
บทบาทและคุ ณ สมบั ติ ข องผู ค วบคุ ม งาน ผู ต รวจงาน สถาปนิ ก วิ ศ วกร ผู รั บ เหมา
ผูรั บเหมาช วง โดยเฉพาะการตรวจงานให เ ปน ไปตามรู ป แบบรายละเอีย ดการกอสราง และหลั กการ
กอสรางที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก งานไม โครงไมและโครงเหล็ก การทํารายงานการ
กอสราง รายงานผลการทดสอบวัสดุและอื่นๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและความงาม
ตามหลักของสถาปตยกรรม
9554105
การสัมมนาทางงานโยธา
3(2-2-5)
Seminar in Construction Work
ค น คว าและอภิ ป รายในหั ว ข อที่ น า สนใจในป จ จุ บั น และอนาคตที่ เ กี่ ย วข องกั บ งานช า ง
กอสราง ฝกปฏิบัติการสรางและพัฒนาโครงงานดานการเรียนการสอนชางกอสรางเปนรายบุคคลหรือกลุม
โดยมุงเนนการจัดทําและฝกปฏิบัติ
(1.3) วิชางานไฟฟา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9561101
เครื่องมือวัดทางไฟฟาสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Electronic Measurement for Industrial Arts Teacher
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรง และความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลใน
การวัด ทฤษฎีและปฏิบัติในการใชโวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร และออสซิลโลสเคป
ในการวัดคาทางไฟฟา
9562102
งานไฟฟาเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Basic Electricity for Industrial Arts Teacher
ทฤษฎี และปฏิบัติเ บื้องต นทางไฟฟา เครื่ องมื ออุปกรณที่ใชในงานไฟฟา ฝ กปฏิบั ติงาน
เกี่ยวกับการเดินสาย และวงจรไฟฟา การบํารุงรักษาและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาภายในบาน
9562103
การติดตั้งไฟฟาภายในอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Interior Electrical Installations for Industrial Arts Teacher
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการเดินสายภายในอาคาร เครื่องวัดและอุปกรณ
ในการตรวจสอบ การคํานวณสายแยกและสายประธานปฏิบัติการฝกทักษะในการเดินสายแบบ ภายใน
อาคารโดยการติดตั้งไฟฟาและเดินสายลอยและสายรอยทอ
9563104
การติดตั้งไฟฟาภายนอกอาคารสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Exterior Electrical Installations for Industrial Arts Teacher
โรงตนกําลังและระบบสงกําลังภายในประเทศ การคํานวณกระแสแรงดันตก ขนาดสาย
ฟวส และระบบกลไกปองกันการลัดวงจร และควบคุมความปลอดภัย สวิตซ แรงสูงที่ใชในสถานีจาย
กําลังไฟฟาตามลักษณะงาน ปฏิบัติการวางแผน การเดินสาย การปกเสาพาดสาย การติดตั้งหมอแปลง
และอุปกรณควบคุมความปลอดภัยและงานเดินสายลูกถวยพวง
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รหัสวิชา
9564105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสัมมนาทางงานไฟฟา
3(2-2-5)
Seminar in Electrical Work
คนควาและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับงานชางไฟฟา
ฝกปฏิบัติการสรางและพัฒนาโครงงานดานการเรียนการสอนชางไฟฟาเปนรายบุคคลหรือกลุม โดยมุงเนน
การจัดทําและฝกปฏิบัติ
(1.4) วิชางานเครื่องกล
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9571101
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Mechanical Technology for Industrial Arts Teacher
หลักการ และเทคโนโลยี ชนิดสวนประกอบและการทํางานของเครื่องกล เครื่องตอกําลัง
เครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกลที่ใชในการเกษตรและปฏิบัติการทดลองสราง ปรับปรุง พัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องกลที่ใชอยูในปจจุบันใหดียิ่งขึ้น
9572102
เครื่องมือกลสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Mechanic Tool Operation for Industrial Arts Teacher
วิธีการระวังรักษาเครื่องมือ ชนิดของเครื่องกลึง องคประกอบของเครื่องกลึง ระบบสง
กําลังภายในเครื่องกลึง มีดกลึงและวัสดุมีดกลึง ความเร็วรอบและความเร็วตัดในงานกลึง การฝกลับมีดกลึง
กลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงบาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอก งานกลึงขึ้นรูป งานกลึ งระหวางยัน
ศูนย การใชหนาจานสี่จับ จับชิ้นงาน การบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
9572103
งานเชื่อมโลหะเบื้องตนสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Basic Welding for Industrial Arts Teacher
ทฤษฎี และปฏิ บั ติ การเชื่ อมก าซ และการเชื่ อมไฟฟ า อุ ป กรณ ที่ใ ช ในงานเชื่ อม ความ
ปลอดภัย การบํารุงรักษา การประกอบและการติดตั้งอุปกรณ งานปฏิบัติ การเชื่อมเหล็กขึ้นรูปเปนชิ้นงาน
9573104
หลักการออกแบบสําหรับครูอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2-5)
Principles of Design for Industrial Arts Teacher
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑแตละสาขาของแตละยุคแตละสมัยที่มีอิทธิพลตอการ
ออกแบบ ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบ องคประกอบหลักการจัดองคประกอบ การใชแสง สีและเงา และทํา
การปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน
9574105
การสัมมนาทางงานเครื่องกล
3(2-2-5)
Seminar in Mechanical Work
คนควาและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับงานชาง
เครื่องกล ฝกปฏิบัติการสรางและพัฒนาโครงงานดานการเรียนการสอนชางเครื่องกลเปนรายบุคคล หรือ
กลุม โดยมุงเนนการจัดทําและฝกปฏิบัติ
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(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน เลือก
(2.1) วิชางานโยธา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9550201
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
3(2-2-5)
Computer for Design and Drawing
การสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 2 มิติและ 3 มิติ โดยเนนการออกแบบเขียนแบบเชิง
อุตสาหกรรม การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย การเขียนภาพไอโซเมตริก ออบลิด การเขียน
ทัศนียภาพ ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ เขียนแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
9550202
การจัดการและการบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Organization and Management
แนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานในงานกอสรางทั่วไป หลักและกระบวนการ
บริหาร การวางแผนงานกอสราง การจัดหนวยงาน การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การทํา
รายงานการกอสราง การประชาสัมพันธ การบริหารการเงิน เครื่องมือและวัสดุก อสราง การบริหารงาน
บุคคลในงานกอสราง ขั้นตอนการประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การทําสัญญากอสราง หาแนวทาง
วิกฤต (ซีพีเอ็ม) การจัดการกอสรางแบบสมดุล การปรับแผนงาน การประเมินผลงานการปรับปรุงแกไข
(เพิรต ) และการนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการจัดและการบริหารงานกอสราง
9550203
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0-6)
Timber and Steel Design
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับออกแบบองคอาคารของโครงสรางไมและเหล็กที่รับแรงดึง
แรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงดัดรวมกับแรงในแนวนอน องคอาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ การ
ออกแบบจุดตอ ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก ฝกการออกแบบอาคารเพื่อใหเกิดทักษะ
9550204
เทคโนโลยีคอนกรีต
3(3-0-6)
Concrete Technology
ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และการเก็บรักษาวัสดุที่ใชในการผสมคอนกรีต คุณลักษณะของ
คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง การผสม อัตราสวนผสมคอนกรีต การเท การลําเลียง การ
ทําคอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีต
9550205
กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติวิชาชีพ สถาปตยกรรม และวิศวกรรม 3(3-0-6)
Labor Law, The Act of Controlling Architect and Engineer Profession
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานขั้นต่ําในการคุมครองแรงงานทั่วไป คาตอบแทนในการเลิก
จาง คาจางขั้นต่ํา เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ การเรียกรอง การเจรจา การนัดหยุดงาน ขอพิพาท
แรงงาน ศาลแรงงาน พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรสถาปตยกรรมและอํานาจหนาที่ของผูควบคุม
งานตามพระราชบัญญัติ
9550206
การจัดการความปลอดภัยงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Safety Management
ความปลอดภั ย ในงานก อ สร า ง สาเหตุ แ ละวิ ธี ป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นงานก อ สร า ง สถิ ติ
อุบัติเหตุ หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องตน
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(2.2) วิชางานไฟฟา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9560201
งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics and Electrical Appliance Repair
หลักการตรวจซอมอุปกรณไฟฟาทั่วไป การซอมอุปกรณไฟฟาภายในบานงาน ตรวจซอม
ระบบไฟฟาในเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเครื่องจักร
การฝกหัดซอมอุปกรณไฟฟาภายในบานและระบบควบคุมเครื่องจักร
9560202
ระบบทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3(2-2-5)
Refrigeration and Air-conditioning Systems
ทฤษฎีความรอน ความรอนกับอุณหภูมิ ความรอนจําเพาะ ความรอนแฝง การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเนื่องจากอุณหภูมิและความดัน หลักการสงถายความรอน หลักการทําความ
เย็ น ระบบทํ าความเย็ น น้ํายาเครื่ องเย็ น อุ ป กรณ ในการทํ าความเย็ น ระบบไฟฟ าในเครื่องเย็ น ตู เ ย็ น
เครื่องปรับอากาศ ฝกหัดติดตั้ง บํารุงรักษา การตรวจซอม การประจุน้ํายาตู และเครือ่ งปรับอากาศ
9560203
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Electronics
ระบบอะนาลอกและวงจรเชิงเสน การแปลงสัญญาณแอนาล็อคเปนดิจิตอล และดิจิตอล
เปนอนาลอก การเปลี่ยนกระแสเปนแรงดัน การเปลี่ยนแปลงความถี่เปนแรงดัน และแรงดั นเปนความถี่
การเทียบปรับมาตรวัด การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมแสงสวาง การควบคุมสวิตชอัตโนมัติ กลไกทาง
อิเล็กทรอนิกส ปองกันอุบัติเหตุที่ใชในงานอุตสาหกรรม
9560204
เครื่องกลไฟฟาและการควบคุม
3(2-2-5)
Electrical Mechanic and Control
หลักการทํางาน โครงสราง ชนิดและการควบคุมหมอแปลงไฟฟา มอเตอร เครื่องกําเนิด
ไฟฟาในระบบไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ
9560205
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Computer in Industry
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรมระบบการประมวลขอมูลการนําโปรแกรมมา
ใชกับการจัดการอุตสาหกรรมการออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบอินเทอรเน็ตมาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ
9560206
ไมโครโปรเซสเซอรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Microprocessor in Industry
โครงสรางของตัวไมโครโปรเซสเซอร บัส อุปกรณบันทึกขอมูล และหนวยความจํา ศึกษา
วิธีการเขียนผังงาน และโปรแกรมสําหรับไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน เทคนิคการการเชื่อมตออุปกรณ
ภายนอก และการประยุกตในงานอุตสาหกรรม
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(2.3) วิชางานเครื่องกล
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9570201
การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
Measurement and Measuring Instrument
หลักการและองคประกอบของการวัด คุณลักษณะความแมน ความเที่ยงและการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด การวัดอุณหภูมิ การวัดหนวยการยืดหดตัว ทอรก การไหล การสั่นสะเทือน และความดัน
การประยุกตใชหลักทางสถิตในการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูล
9570202
เขียนแบบเครื่องกล
3(2-2-5)
Mechanical Drawing
การเขียนภาพรางทัง้ สองมิติและสามมิติ การเขียนแบบผา การเขียนแบบเครื่องยึด น็อต
สกูร สลักเกลียว ตอกหมุด กุญแจ หมุด และสปริง และการเขียนแบบชิ้นสวนของเครื่องกลเพื่อใชงานจริง
9570203
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Production System
ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระบบการผลิตใน
งานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม ปจจัยในการผลิตการวางแผนการควบคุมการผลิต ผลผลิต
ตลาดและการจัดจําหนาย
9570204
กลศาสตรของไหลเชิงประยุกต
3(2-2-5)
Applied Fluid Mechanics
สมบัติของของไหล ความดันของไหล ชนิดของไหล แรงที่ของไหลกระทําตอวัตถุอยูนิ่ง
การสูญเสียพลังงานในการไหล การเคลื่อนไหวของของไหล ประเภทและลักษณะของการใชงานของของ
ไหล
9570205
ระบบไฮดรอลิกและการควบคุม
3(2-2-5)
Hydraulic System and Control
คุณสมบัติพื้นฐานของไฮดรอลิก กําลังของของไหลในระบบไฮดรอลิก สวนประกอบของ
ระบบไฮดรอลิก สัญลักษณของอุปกรณและวงจรไฮดรอลิก การออกแบบระบบไฮดรอลิก
9570206
การควบคุมคุณภาพทางเครื่องกล
3(3-0-6)
Mechanical Quality Control
ประวัติและความหมายของการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ
กิจกรรมในการควบคุมคุณภาพ โดยใชทฤษฎีดานสถิติหรือคณิตศาสตร
(3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9584001
วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1
3(2-2-5)
Industrial Art Teaching Methodology 1
การจัดเรียงลําดับความคิดหลัก การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมศิลป บริบทของการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่
เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนแตละคนตามความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียนในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝกปฏิบัติจัดการเรียนรู
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รหัสวิชา
9584002

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 2
3(2-2-5)
Industrial Art Teaching Methodology 2
รูปแบบของการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนการสอน การออกแบบการสอนสําหรับการสอน
อุตสาหกรรมศิลปในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แนวทางการประเมินผลในการเรียนการสอน
การประยุกตกระบวนการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใชในกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การประเมินผลการเรียนรู ฝกปฏิบัติจัดการเรียนรู
* วิชาที่ตองเรียนมากอน วิธีการสอนอุตสาหกรรมศิลป 1
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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