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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2555 

*********************************** 
 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Education Program in Industrial Education 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  : ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ครุศาสตรอุตสาหกรรม) 

     : ค.ม. (ครุศาสตรอุตสาหกรรม) 

ภาษาอังกฤษ : Master of Education (Industrial Education) 

     : M.Ed. (Industrial Education) 
 

3. วชิาเอก :  การสอนและการบรหิารเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

4. วัตถุประสงค 

4.1 มคีุณธรรม  จรยิธรรมในการประกอบอาชีพ 

4.2 มคีวามรูความสามารถในการสอนดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

4.3 มคีวามรูความสามารถในการบริหารดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

4.4 มคีวามรูความสามารถในการวจัิยดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

4.5 มคีวามรูความสามารถถายทอดเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสูสังคมและทองถิ่น 

 

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

4.1 แผน ก แบบ ก 2   ไมนอยกวา  39 หนวยกติ 

4.2 แผน ข    ไมนอยกวา  39 หนวยกติ 
 

6. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 6.1 บุคลากรทางการศกึษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 6.2 บุคลากรทางการศกึษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 6.3 นักบริหารในสวนราชการ 

 6.4 นักบริหารอุตสาหกรรมในภาคเอกชน 

 6.5 นักวจัิยทางดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

7.1 หลักสูตร 

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 39 หนวยกติ 

7.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 2 

1) วชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา 27 หนวยกติ 

1.1) เอกบังคับ     15 หนวยกติ 

1.2) เอกเลอืก   ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

2) วทิยานพินธ   ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

3) รายวชิาเสรมิ   ไมนับหนวยกติ 

แผน ก แบบ ข 

1) วชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา 33 หนวยกติ 

1.1) เอกบังคับ     15 หนวยกติ 

1.2) เอกเลอืก   ไมนอยกวา 18 หนวยกติ 

2) วทิยานพินธ   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

3) รายวชิาเสรมิ   ไมนับหนวยกติ 

7.1.3 รายวชิา 

1) หมวดวชิาเฉพาะ 

แผน ก แบบ ก 2    ไมนอยกวา 27 หนวยกติ 

   แผน ข     ไมนอยกวา 33 หนวยกติ   

   1.1) วชิาเอก161บังคับ161    15 หนวยกติ 

ทอ.กบ.712   หลักการสอนและการพัฒนาการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3(2-2-5)  

ITIA712  Principles of Instruction and Development for Industrial Technology 

ทอ.กบ.713 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

ITIA713  Measurement and Evaluation for Industrial Technology Learning 

ทอ.กบ.718 วธิวีทิยาการวจัิยทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

ITIA718  Research Methodology for Industrial Technology 

ทอ.กบ.721   การบรหิารงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

ITIA721  Industrial Administration   

ทอ.กบ.725   เทคโนโลยกีระบวนการผลติ     3(3-0-6) 

ITIA725  Manufacturing Technology 
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1611.2) วชิาเอกเลอืก    

 แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

    แผน ข      ไมนอยกวา 18 หนวยกติ 

    กลุมการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ทอ.กบ.710 การบรหิารทรัพยากรในสถานศกึษา    3(3-0-6) 

ITIA710  Education Resource Management 

ทอ.กบ.711 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

ITIA711  Curriculum Development for Industrial Technology  

ทอ.กบ.714 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

ITIA714  Development of Instructional Media and Innovation in Industrial Technology   

ทอ.กบ.715   จติวทิยาการสอนและจรยิธรรมวชิาชีพครูเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  

ITIA715  Instructional Psychology and Industrial Technology Teacher’s Ethics   

ทอ.กบ.716   ปรัชญาอาชีวะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยศีกึษา  3(3-0-6) 

ITIA716  Philosophy of Vocational Industry and Technology Education  

ทอ.กบ.717   เทคโนโลยอีุตสาหกรรมศกึษาเปรยีบเทยีบ    3(3-0-6) 

ITIA717  Comparative Industrial Technology Education 

ทอ.กบ.719 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการสอนเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  3(3-0-6) 

ITIA719  Information Technology for Industrial Technology Instruction 

ทอ.กบ.781   การฝกปฏบิัตแิละการสัมมนาการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

ITIA781  Practicum and Seminar in Industrial Technology Instruction 

กลุมการบรหิารอุตสาหกรรม 

ทอ.กบ.722   จติวทิยาและมนุษยสัมพันธในการบรหิารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ITIA722  Psychology and Human Relations in Industrial Administration  

ทอ.กบ.723 เศรษฐศาสตรการบรหิารงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

ITIA723  Industrial Administration Economics 

ทอ.กบ.724 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมในประชาคมอาเซยีน   3(3-0-6) 

ITIA724  ASEAN Community Industrial Technology 

ทอ.กบ.726 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมช้ันสูง   3(3-0-6) 

ITIA726  Advanced Quality Control in Industry 

ทอ.กบ.727 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

ITIA727  English for Industrial Administration 
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ทอ.กบ.728 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบรหิารอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

ITIA728  Information Technology for Industrial Administration  

ทอ.กบ.729 การวางแผนและพัฒนางานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

ITIA729  Industrial Planning and Development  

ทอ.กบ.793 สัมมนาการวจัิยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

ITIA793  Seminar in Industrial Technology Research 

2) วทิยานิพนธ/การคนควาอสิระ  

แผน ก แบบ ก 2    12 หนวยกติ 

ทอ.กบ.791   วทิยานพินธ        12 

ITIA791  Thesis 

แผน ข        6 หนวยกติ 

ทอ.กบ.792   การคนควาอสิระ          6 

ITIA792  Independent Study 

3) วชิาเสรมิ      ไมนับหนวยกติ 

มส.ภอ.711 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา     3(3-0-6) 

ENG711  English for Graduate Students 

หมายเหตุ  กรณทีี่นักศกึษาผานการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพบิูลสงครามเรื่องการประเมนิทักษะภาษาตางประเทศ สามารถยกเวนการเรยีนวชิา มส.ภอ.711 ได 

นักศกึษาที่ไมมวีุฒปิรญิญาตรีทางการศึกษาตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต  ใหเลือก

เรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

คศ.กศ.103 หลักการศกึษา และวิชาชีพครู     3(2-2-5) 

EDUC103 Principles of Education and Pedagogies 

คศ.กศ.224 การออกแบบและการจัดการเรยีนรู    3(2-2-5) 

EDUC224 Designing of Learning and Learning Management 

คศ.กศ.251 จติวทิยาสําหรับครู      3(2-2-5) 

EDUC251 Psychology for Teachers 

คศ.กศ.362 การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู   3(2-2-5) 

EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning  
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7.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.712 

 

ITIA712 

หลักการสอนและการพัฒนาการสอน

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

Principles of Instruction and Development 

for Industrial Technology 

3 2 2 5 

ทอ.กบ.721 

ITIA721 

การบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industry Administration 

3 3 0 6 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก (1) 

 

3 - - - 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก (2) 

 

3 - - - 

รวม 12 ≥ 5 ≥ 2 ≥ 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  18 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.718 

ITIA718 

วธิวีทิยาการวจิยัทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

Research Methodology for Industrial Technology 

3 2 2 5 

ทอ.กบ.725 

ITIA725  

เทคโนโลยกีระบวนการผลติ 

Manufacturing Technology 

3 3 0 6 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก 3 

 

3 - - - 

ทอ.กบ.793  

ITIA793 

สัมมนาการวจิัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

Seminar in Industrial Technology Research 

3 2 2 5 

รวม 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 16 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27 

 

 

ภาคฤดูรอน  ช้ันปท่ี  1 
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รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.713 

 

ITIA713 

การวัดและประเมนิผลการเรียนรูทาง

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

Measurement and Evaluation for 

Industrial Technology Learning 

3 2 2 5 

ทอ.กบ.791 

ITIA791 

วทิยานพินธ  

Thesis  

3 - - - 

รวม 6 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 5 

ช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา  9 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.791 

ITIA791 

วทิยานพินธ  

Thesis  

6 - - - 

มส.ภอ.711 

ENG711 

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา  

English for Graduate Students 

3 3 0 6 

รวม 9 ≥ 3 ≥ 0 ≥ 6 

ช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา  9 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.791 

ITIA791 

วทิยานพินธ  

Thesis  

3 - - - 

รวม 3 - - - 

ช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา  35 
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แผน ข 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.712 

 

ITIA712 

หลักการสอนและการพัฒนาการสอน

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

Principles of Instruction and 

Development for Industrial Technology 

3 2 2 5 

ทอ.กบ.721 

ITIA721 

การบริหารงานอุตสาหกรรม 

Industry Administration 

3 3 0 6 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก 1 

 

3 - - - 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก 2 

 

3 - - - 

รวม 12 ≥ 5 ≥ 2 ≥ 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  18 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปที่  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.718 

ITIA718 

 

วธีิวทิยาการวจิัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Research Methodology for Industrial 

Technology 

3 2 2 5 

ทอ.กบ.725 

ITIA725  

เทคโนโลยกีระบวนการผลติ

Manufacturing Technology 

3 3 0 6 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก 3 

 

3 - - - 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก 4 3 - - - 

รวม 12 ≥ 5 ≥ 2 ≥ 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  18 
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ภาคฤดูรอน  ช้ันปท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.713 

 

ITIA713 

การวัดและประเมนิผลการเรียนรู

ทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

Measurement and Evaluation for 

Industrial Technology Learning 

3 2 2 5 

ทอ.กบ.xxx 

ITIAxxx 

วชิาเอกเลอืก 5 3 - - - 

รวม 6 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 5 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  9 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ช้ันปที่  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.793  

ITIA793 

สัมมนาการวจิัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

Seminar in Industrial Technology 

Research 

3 2 2 5 

ทอ.กบ.792 

ITIA792 

การคนควาอสิระ 

Independent  Study   

3 - - - 

มส.ภอ.711 

ENG711 

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา  

English for Graduate Students 

3 3 0 6 

รวม 9 ≥ 5 ≥ 2 ≥ 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา  18 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ช้ันปท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

ทอ.กบ.792 

ITIA792 

การคนควาอสิระ 

Independent  Study   

3 - - - 

รวม  3 - - - 

ช่ัวโมง/สัปดาห =  ไมนอยกวา  35 
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7.1.5 คําอธบิายรายวชิา  

รหัส   ชื่อและคําอธบิายรายวชิา     หนวยกติ 

ทอ.กบ.710 การบรหิารทรัพยากรในสถานศึกษา    3(3-0-6) 

ITIA710 Education Resource Management 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

หลักการ ทฤษฎี และกระบวนทัศนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มศักยภาพใหสถานศึกษา การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาแบบมุงเนน

ผลงาน การเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา 

 

ทอ.กบ.711 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

ITIA711  Curriculum Development for Industrial Technology 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  วเิคราะหทฤษฏแีละหลักการพัฒนาหลักสูตร ศกึษา สํารวจความตองการและแนวโนมของ

หลักสูตร การจัดหลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยใีนปจจุบัน ศกึษาปจจัยและองคประกอบตางๆที่มีผล

ตอการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหองคประกอบของหลักสูตรแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยทีัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา 

 

ทอ.กบ.712   หลักการสอนและการพัฒนาการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

ITIA712 Principles of Instruction and Development for Industrial Technology 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเภทและ

รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู ทักษะการจัดการเรียนรูและวิธีการจัดการเรียนรูแบบตางๆ การ

วางแผนการจัดการเรยีนรู การจัดกจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการจัดสภาพแวดลอม

และบรรยากาศในช้ันเรียน ฝกทักษะการจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝกเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู ทดลองนําเทคโนโลยมีาปรับปรุงและพัฒนาใชกับกจิกรรมการเรยีนรูในสถานการณจรงิ 

 

ทอ.กบ.713 การวัดและประเมินผลการเรยีนรูทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

ITIA713 Measurement and Evaluation for Industrial Technology Learning 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ประยุกตทฤษฎีการวัดและประเมินผลทางการศึกษามาใชในการประเมินผลการเรียนการ

สอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฝกปฏิบัติการสรางและวิเคราะหเครื่องมือเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ดานการ

เรยีนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการสอน การคดิคาระดับคะแนน   
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ทอ.กบ.714 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

ITIA714 Development of Innovation and Industrial Technology Instruction 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ทฤษฎีพื้นฐานในการเรียนการสอน ประเภทของสื่อการเรียนการสอนแบบตางๆวิเคราะห

และสังเคราะหคุณลักษณะขององคประกอบของสื่อการสอนแตละประเภทศึกษาความจําเปนของการนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานและแกปญหารวมทั้งวิเคราะหสังเคราะห

คุณคาขอดแีละขอเสยีของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศกึษาบางประเภท ฝกปฏิบัติการพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

ทอ.กบ.715   จิตวทิยาการสอนและจริยธรรมวชิาชพีครูเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ITIA715 Psychology and Industrial Technology Teacher’s Ethics 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย  ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการดานตางๆ ของมนุษย 

การเรยีนรู ทฤษฎกีารเรยีนรูและการนําไปประยุกตใช ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู บทบาทของครูกับการดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อปองกันและแกไขปญหา แนว

ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียนโดยใชกระบวนการแนะแนว และคุณธรรม 

จรยิธรรมความเปนครูเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

ทอ.กบ.716   ปรัชญาอาชีวะ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยศึีกษา  3(3-0-6) 

ITIA716 Philosophy of Vocational Industry and Technology Education 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ประวัติ ปรัชญาอาชีวะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษาการศึกษาอาชีพ(Occupational 

Education) การศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) ความสัมพันธและความแตกตางระหวางการศึกษาสาย

สามัญและสายอาชีพศึกษาองคประกอบปจจัยและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆที่สงผลตอการจัด

การศกึษาในประเทศไทยและประเทศตางๆ โดยเนนถึงปรัชญาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดโปรแกรม

การศกึษา การฝกอบรมคณาจารยและผูบรหิารการศกึษา 
 

ทอ.กบ.717   เทคโนโลยอีุตสาหกรรมศึกษาเปรยีบเทยีบ    3(3-0-6) 

ITIA717 Comparative Industrial Technology Education 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  เปรียบเทียบปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตลอดจนวิเคราะห

บทบาทของเทคโนโลยอีุตสาหกรรมกับการพัฒนาประเทศ สาํหรับประเทศที่นาสนใจ 
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ทอ.กบ.718 วธิวีทิยาการวิจัยทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

ITIA718 Research Methodology for Industrial Technology 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ความเหมาะสมและลักษณะของการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเภทของการวิจัย

เทคนคิการวจัิยแบบตางๆ ขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบการวิจัยการเขียนเคาโครงวิจัย การสราง

เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบแผนการวิจัยและเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติและการวิเคราะหขอมูล สถิติและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การ

ประเมนิผลการวจัิย 
 

ทอ.กบ.719 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

ITIA719 Information Technology for Industrial Technology Instruction 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาคนควาสําหรับการสอนเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการใชคอมพิวเตอร การใชระบบอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับพัฒนาการ

สอน  และระบบการศกึษาทางไกล 
 

ทอ.กบ.721   การบรหิารงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

ITIA721 Industrial Administration 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี   

  วิวัฒนาการของทฤษฎีและหลักการบริหารงานอุตสาหกรรม มโนทัศนเกี่ยวกับการ

องคการและการบริหารอุตสาหกรรม บทบาทและหนาที่ของผูบริหารและการพัฒนาภาวะผูนําทาง

อุตสาหกรรม 

 

ทอ.กบ.722   จิตวทิยาและมนุษยสัมพันธในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ITIA722  Psychology and Human Relations in Industrial Administration 

เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี  

  แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางอุตสาหกรรม ผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีตอ

มนุษย ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม หลักและแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ งานกลุมสัมพันธ 

ความเปนผูนํา ความเขาใจตนเองและผูอื่น การสรางแรงจูงใจ ตลอดจนการประยุกตความรูแนวความคิดที่

สําคัญของจติวทิยาและมนุษยสัมพันธ มาใชในการบรหิารงานอุตสาหกรรม 
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ทอ.กบ.723 เศรษฐศาสตรการบริหารงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

ITIA723 Industrial Administration Economics 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ความสัมพันธระหวางการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกจิ การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การลงทุน การผลิตการเลือก

ทําเลที่ตั้ง การหาแหลงเงินทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกตความรูทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารงาน

อุตสาหกรรม 
 

ทอ.กบ.724 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมในประชาคมอาเซยีน   3(3-0-6) 

ITIA724 ASEAN Community Industrial Technology 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนแบบมีสมดุล การสรางความเขมแข็ง

และการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผูประกอบการไทย การมีบทบาทในเชิงตั้งรับตอประเด็น

ความเคลื่อนไหวในดานการสรางขอกีดกันทางการคาใหมๆ การใชศักยภาพความไดเปรียบของที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ และศักยภาพของพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศการกําหนดบทบาท และทิศ

ทางการพัฒนาของประเทศที่จะกระตุนใหเกดิการเตบิโตและเช่ือมโยงของสาขาตางๆ ทางเศรษฐกจิ 
 

ทอ.กบ.725   เทคโนโลยกีระบวนการผลติ     3(3-0-6) 

ITIA725 Manufacturing Technology 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ววิัฒนาการเทคนคิการผลติในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศไทยอุตสาหกรรมสาขาช้ัน

นําซึ่งจะทําใหผลผลิตมีคุณคาเพิ่มสูงขึ้นและมีความเกี่ยวโยงกับการผลิตสาขาตางๆคุณวุฒิและสมรรถนะ

ของบุคลากรที่ทํางานในการผลิตทางอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตระบบตางๆการผลิตช้ินสวนหลายๆ 

ช้ิน การผลติแบบปริมาณมากๆ (Mass Production) สมรรถนะของบุคลากรสําหรับงานผลิต โครงสรางการ

ฝกบุคลากร 
 

ทอ.กบ.726 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมช้ันสูง  3(3-0-6) 

ITIA726 Advanced Quality Control in Industry 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ประวัติการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในงานอุตสาหกรรม การประยุกตกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพ หลักการในงานควบคุมคุณภาพ การสรางกลุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพแบบสมดุล 

การบรหิารคุณภาพ ตลอดจนศกึษาการควบคมุคุณภาพเชิงสถติิ 
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ทอ.กบ.727 ภาษาอังกฤษสําหรับการบรหิารงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

ITIA727 English for Industrial Administration  

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

ศกึษาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรมโดยมุงพัฒนาและฝกฝน

ทักษะดานการอาน การเขียน การฟงและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวของงานอุตสาหกรรมเชนการอาน

บทความดานเทคนิค บันทึกขอความ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณเครื่องจักรผลิตภัณฑตามระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรม เขยีนรายงานสัน้ บรรยายและนําเสนอ 
 

ทอ.กบ.728 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบรหิารอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ITIA728 Information Technology for Industrial Administration 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี  

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาคนควาสําหรับการบริหารอุตสาหกรรม 

การใชคอมพิวเตอร การใชระบบอินเตอรเน็ตในการสื่อสารขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ

นําเสนอผลงานหรอืการฝกอบรมสัมมนางานดานอุตสาหกรรมและระบบการประชุมทางไกล 
 

ทอ.กบ.729 การวางแผนและพัฒนางานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

ITIA729 Industrial Planning and Development  

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ระบบ หลักการและเทคนิควิธีการวางแผนวิเคราะหขอสนเทศตางๆ ที่มีผลกระทบตอการ

วางแผนพัฒนางานอุตสาหกรรม ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนา การดําเนินการในดานบุคลากร อาคาร

สถานที่ เครื่องมอื เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดบิและงบประมาณ 
 

ทอ.กบ.781   การฝกปฏบิัตแิละการสัมมนาการสอนเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

ITIA781 Practicum and Seminar in Industrial Technology Instruction 

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา ทอ.กบ.712, ทอ.กบ.713, ทอ.กบ.714, ทอ.กบ.715,  

ทอ.กบ.716 

  สรางประสบการณดวยการฝกปฏิบัติงานการสอน รวมทั้งปญหา องคการการวาง

แผนการตัดสนิใจการประเมินผลและกิจกรรมดานการสอนตามที่ผูสอนกําหนด รวมทั้งการจัดการสัมมนา

ปญหาตางๆดานการสอน 
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ทอ.กบ.791   วทิยานิพนธ         12 

ITIA791 Thesis 

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา ทอ.กบ.718 วธิวีทิยาการวจัิยทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  การศกึษาคนควาวจัิยอยางเปนระบบเกี่ยวกับการสอน  การบรหิารอุตสาหกรรมหรือการ

สรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  โดยอยูในความควบคุมของอาจารยที่ปรกึษา  การเรยีบเรยีง

เปนวทิยานพินธ และนําเสนอในการสอบปากเปลาขัน้สุดทาย 

 

ทอ.กบ.792   การคนควาอสิระ      6 

ITIA792 Independent Study 

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา ทอ.กบ.718 วธิวีทิยาการวจัิยทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

  การศกึษาคนควาอสิระเกี่ยวกับการสอน การบริหารอุตสาหกรรมหรือการสรางนวัตกรรม

ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยอยูในความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา การเรียบเรียงเปนรายงาน และ

นําเสนอในการสอบปากเปลาขัน้สุดทาย 

 

ทอ.กบ.793 สัมมนาการวจัิยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

ITIA793 Seminar in Industrial Technology Research 

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

  ศึกษาคนควาวิจัยทั้งในและตางประเทศ วิเคราะห วิจารณเกี่ยวกับผลการวิจัยเสนอ

แนวคดิเกี่ยวกับงานวิจัยทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรมจัดสัมมนาเกี่ยวกับการวจัิย นําผลการสัมมนาไปใชเพื่อ

เปนแนวทางการทําวทิยานพินธ  หรอืการคนควาอสิระ 

 

มส.ภอ.711 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6) 

ENG711 English for Graduate Students 

  เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี 

   ฝกทักษะภาษาอังกฤษในการอานจับใจความสําคัญจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เขยีนเรยีบเรยีงเอกสารทางวชิาการ บทคัดยอและนําเสนอผลงานทางวชิาการ 
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คศ.กศ.103 หลักการศึกษาและวชิาชพีครู     3(2-2-5) 

EDUC103 Principles of Education and Pedagogies 

เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมายของการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม

ความหมายของปรัชญา ความหมายของบปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิตางๆประวัติความ

เปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทยและการศึกษาโลก วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาความหมาย

ความสําคัญของครูและวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู คุณลักษณะที่จําเปนของครูและคุณลักษณะเสริม

ในทัศนะของบุคคลตางๆ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูตามหลักศาสนา การพัฒนาบุคลิกภาพและ

คานิยมในวิชาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครูพัฒนาการวิชาชีพครู การสงเสริมและยกระดับ

วิชาชีพครูเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครูรวมกับองคกรตางๆ 

ระเบยีบและกฎหมายการศกึษาที่เกี่ยวของ 

 

คศ.กศ.224 การออกแบบและการจัดการการเรยีนรู   3(2-2-5) 

EDUC224 Designing of Learning and Learning Management 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  ทฤษฎกีารเรยีนรู ทฤษฎกีารสอน การวเิคราะหหลักสูตร การจัดทําโครงสรางรายวิชา การ

ออกแบบการจัดการเรยีนรู การเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค

และวทิยาการจัดการเรยีนรู การผลิต การใชการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู การวัดและประเมินผล 

การฝกปฏบิัตทิดลองจัดการเรยีนรูในสถานการณจําลองและในสถานศกึษา   

 

คศ.กศ.251 จิตวทิยาสําหรับครู      3(2-2-5) 

EDUC251 Psychology for Teachers 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา

การศกึษา จติวทิยาแนะแนวและการใหคําปรึกษาจิตวิทยาสําหรบเด็กพิเศษ ปฏิบัติการนําหลักจิตวิทยาไป

ใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู ศักยภาพและความถนัดของ

ผูเรยีน 
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คศ.กศ.362 การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู  3(2-2-5) 

EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี 

  ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการจัดช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูการออกแบบช้ัน

เรยีนและแหลงเรยีนรูเพื่อสงเสรมิพัฒนาการดานสตปิญญา อารมณ สังคมรางกายจิตใจและคุณลักษณะที่

พึงประสงค การออกแบบการจัดช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูการประเมินและการนําผลการ

ประเมนิไปใชในการปรับปรุงการจัดช้ันเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 

 


