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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  (4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
คณะ   :  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
  รหัส   : 25581431101059 
  ชื่อหลักสูตร  
   ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4 ปี) 
   ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science in Industrial Education Program in  
         Industrial Arts (4 Years) 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
   ภาษาไทย   ชื่อเต็ม :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) 
      ชื่อย่อ  :  ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)  
   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science in Industrial Education  
         (Industrial Arts) 
       ชื่อย่อ  :  B.S.Ind.Ed. (Industrial Arts) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้  
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและต ารา เป็นต าราภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

5.7 องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2562  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/ 2562  เมื่อวันที่ 29 เดือน

มีนาคม พุทธศักราช 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะขอรับประเมินและเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พุทธศักราช 2562 ในปีการศึกษา 2564 หลังท าการเปิดสอนเป็นเวลา  
2 ปี 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนวิชางานด้านช่างอุตสาหกรรม ครูสอนรายวิชาในสาระด้านการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในทุกสังกัด 

8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

 



3 
 

 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พศ. ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1 นายไพโรจน์  ด้วงนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(สาขาวิชาการศึกษา(อุตสาหกรรมศกึษา)) 
Ph.D. 
กศ.ม. 
ปทส. 

Industrial Education and Innovation Technology 
อุตสาหกรรมศึกษา 
เครื่องมือกล 

Panjab University, India 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก 

2546 
2541 
2538 

2 นายอนุพงษ์  สมพฤกษ์ อาจารย ์ กศ.ม. 
วท.บ. 

อุตสาหกรรมศึกษา 
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลยัครูล าปาง 

2547 
2536 

3 นายชัชชัย  วรพัฒน์ อาจารย ์ คอ.ม. 
อส.บ. 

เครื่องมือกล 
เครื่องมือกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล 

2553 
2544 

4 นางสาวรัชนี  ลือดารา อาจารย ์ คอ.ม. 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ออกแบบเซรามิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

2561 
2556 

5 นางอัมพร  ดอนชัย อาจารย ์ ค.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
อุตสาหกรรมศิลป ์

สถาบันราชภฏัเชียงราย 
วิทยาลยัครูเชียงราย 

2546 
2526 
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*****  ขอมูลหลักสูตรเพ่ิมเติม  ***** 
ระดับ ปริญญาตรี ติดตอเจาหนาท่ีฝายหลักสูตร สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร 

ระดับ บัณฑิตศึกษา ติดตอเจาหนาท่ีฝายหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
   


