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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 ภาษาอังกฤษ      Graduate Diploma Program in Teaching Profession 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
            ช่ือเต็ม (ไทย):           ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  (วชิาชีพครู) 
            ช่ือยอ (ไทย):             ป.บัณฑิต  (วชิาชีพครู) 
            ช่ือเต็ม (อังกฤษ):      Graduate  Diploma (Teaching Profession) 
            ช่ือยอ (อังกฤษ):        Grad.Dip. (Teaching  Profession) 
 
3.   วิชาเอก (ถามี)  

 วิชาชีพครู 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
             จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร     34   หนวยกติ    
           
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1  รูปแบบ 
             หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตร 

มคอ.2 
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     5.2   ภาษาท่ีใช 
             ภาษาไทย   

5.3 การรับเขาศึกษา 
   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหประกาศนยีบัตรเพียงสาขาเดียว 
 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 
               หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
                       สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  
                       4/2557 วันท่ี 18  เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 
                       สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557   
                       วันท่ี 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557  เปดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1   ปการศึกษา  2557 
                          ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการคุรุสภา คร้ังท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 19 เดอืน มิถุนายน พ.ศ.2557 
 

7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ในปการศึกษา 2558 
 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
เปนครูผูสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ท้ังของ

ภาครัฐและเอกชน  
 

9.   ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.  นางนุชนารถ   ผองพุฒิ  ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ Ed.D (Industrial Education 

Management), 2542  เลขประจําตัวประชาชน   x-xxxx-xxxxx-xx-x 
2.  นางสาวนุชลี   อุปภัย    ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ Ph.D  (Psycholog), 2538 
     เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3.  นายอัมพร  สุขเกษม  ตําแหนง  รองศาสตราจารย  คุณวุฒิ  กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร),  
     2520  เลขประจําตัวประชาชน   x-xxxx-xxxxx-xx-x      
4.  นางอรวรรณ   ชลวาสิน  ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ กศ.ม. (หลักสูตรและ 
     การสอน), 2517  เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x    
5.  นายวฒันา  ผลทวี  ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย คุณวฒิุ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ 
     ส่ือสารการศึกษา), 2544  เลขประจําตัวประชาชน   x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรุงเทพมหานคร   

 
11.   สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
       11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ทุกภาคสวนในสังคมไทย
เห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสู
ความสมดุลและยั่งยืนดังนั้นหลักสูตรนี้จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพื่อใหมีครูท่ีมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว  
        11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                 การพัฒนาคุณภาพของคนดานการศึกษาของประเทศไทยมีการขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว แต
ในเชิงคุณภาพการศึกษายังไมพอเพียงสําหรับการปรับตัวใหเทาทันการเปล่ียนแปลงจากสังคมภายนอก ท้ังดาน
เทคโนโลยี องคความรูท่ีทันสมัย และเขาสูสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรูและการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และสังคมโดยรวม ซ่ึงจะสงผลใหไดผูเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถเขาไปปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกร
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางราบร่ืน สรางสรรคและมีความภูมิใจในความเปน
ไทย โดยหลักสูตรนี้จัดใหมีสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพท่ีจะอยูรวมพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมไดอยาง เหมาะสม  

11.3  สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ  
         ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (ขอ 4 และขอ 

9) ประกอบมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม คร้ังท่ี 10/2548 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการคุรุ
สภาไดกําหนดสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพครูจะตองมีความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู รวม 11 



4 
 

 

สมรรถนะ รวมท้ังตองไดรับการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและ
ประสบการณวิชาชีพ  
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จ

การศึกษาใหมีความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน ความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ กลาวคือสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของ
ทองถ่ิน จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กาวทัน
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย       

12.2   ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย  
มีการบูรณาการองคความรูดานวิชาการ และการปฏิบัติของวิชาชีพช้ันสูงท่ีเปนภารกิจของสถาบัน

อันไดแก ใหบริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตและสงเสริม            วิทยฐานะครูเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
      13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
              ไมมี 
       13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
    ไมมี 
       13.3  การบริหารจัดการ 
               อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดวางแผนการเรียน  จัดหาวัสดุ เคร่ืองมือปฏิบัติ  ผูสอน  กิจกรรมการ
เรียนการสอน การสอบ  
 

 
 
 

หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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1.  ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
     1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรนี้มีพื้นฐานความคิดและความเชื่อวาวิชาชีพครูสามารถสรางและพัฒนาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับความเปนอาชีพช้ันสูงได โดยการพัฒนาผูท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับการประกอบ
วิชาชีพครู เพื่อใหมีศักยภาพในการใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชนและทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติ  

     1.2   วัตถุประสงค   
     1.2.1  เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเปนผูมีความรู ความสามารถในดานการเรียนการสอน 

และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  ตามแนวทางท่ีพระราชบัญญัติทางการศึกษาได
กําหนดไว 
      1.2.2  เพื่อใหผูรับการศึกษาเปนผูมีทักษะในการนําความรู  และประสบการณท่ีไดรับ
ไปใชในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา 
      1.2.3  เพื่อใหผูรับการศึกษาเปนผูมีจรรยาบรรณตามท่ีวิชาชีพกําหนด และสามารถ
นําไปเปนแบบแผนในการประพฤติตนกับผูเรียน 
 
 

2.  แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามท่ี สกอ.และ 
คุรุสภากําหนด 

 

 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา 

 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสมํ่าเสมอ 

 
 

 เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 
 รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

 แผนปรับปรุงหลักสูตรให  ติดตามการเปล่ียนแปลง  รายงานผลการ
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สอดคลองกับความตองการ
ของภาคการศึกษา 

 

ในทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ ประเมินความ 
พึงพอใจในการใช
บัณฑิต 
 แผนปรับปรุง
หลักสูตรท่ีสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายในและภายนอก 

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีประสบการณจากการนาํ 
ความรูทางวิชาการ 
มาปฏิบัติงานจริง 

 สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
ของบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารย 
ในหลักสูตร 
 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ 

   การจัดการเรียนรู 
 ความพึงพอใจของ 
ผูเรียนตอกระบวน 
การจัดการเรียนรู 

 

 
หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 
       1.1   ระบบ 
               การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค   ขอกําหนดตาง  ๆ  ให เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  และ
ฉบับท่ี 2    พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก) 
 
      1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
               การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเปนไปตามแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาหลักสูตร
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ประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของคุรุสภา 
      1.3   การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
                ไมมี 
 
2.   การดําเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
              ภาคการศึกษาท่ี  1          เดือนพฤษภาคม - กันยายน 
              ภาคการศึกษาท่ี  2          เดือนตุลาคม  -  กุมภาพนัธ 

หมายเหตุ  ภาคการศึกษาใหเปนไปตามท่ีคุรุสภากําหนด  
      2.2   คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
             2.2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปท่ี ก.พ.รับรอง 
             2.2.2 ตองผานการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
      2.3   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
             ไมมี 
      2.4   กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

      ไมมี 
2.5 แผนการรับนกัศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา 
 

ภาคการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปท่ี 1 180 180 180 180 180 

ช้ันปท่ี 2 - 180 180 180 180 

รวม 180 360 360 360 360 

คาดวาจะจบการศึกษา - 180 180 180 180 

 
 

 2.6   งบประมาณตามแผน 
              2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)  
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รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

คาบํารุงการศึกษา และ
คาลงทะเบียนแบบ 
เหมาจายตลอดหลักสูตร 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

รวมรายรับ 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 
 

2.6.2   งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก.  งบดําเนนิการ      
1.  คาใชจายบุคลากร  180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

2.  คาใชจายดาํเนินงาน   2,049,000 2,049,000 2,049,000 2,049,000 2,049,000 

3.  ทุนการศึกษา - - - - - 
4.  รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย  

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

รวม (ก) 3,129,000 3,129,000 3,129,000 3,129,000 3,129,000 

ข.  งบลงทุน      
   คาครุภัณฑ 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

รวม (ข) 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
  รวม (ก) + (ข) 3,849,000 3,849,000 3,849,000 3,849,000 3,849,000 

   จํานวนนักศึกษา 180 360 360 360 360 
 

 
      
 
 
 2.7   ระบบการศึกษา 
              ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลพระนคร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 
(ภาคผนวก  ก) 
      2.8   การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
             เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
      3.1   หลักสูตร 
               3.1.1  จํานวนหนวยกิต                  รวมตลอดหลักสูตร          34  หนวยกิต 
               3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
                          โครงสรางหลักสูตร  แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีคุรุสภา
กําหนด 

1.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                         34   หนวยกิต 
     ก.1  กลุมวชิาชีพบังคับ                                                                27   หนวยกิต 
     ก.2  กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพครู                                      7   หนวยกิต 

 
               3.1.3   รายวิชา 
                    -  รหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข  8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้ 
หลักท่ี  1  เปนรหัสคณะ                  5  หมายถึง  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
หลักท่ี  2  เปนระดับการศึกษา        3  หมายถึง  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักท่ี  3  เปนสาขาวิชา                  0  หมายถึง  ไมระบุสาขาวิชา 
                                                        1  หมายถึง  สาขาวิชาชีพครู 
หลักท่ี  4  เปนหมวดวิชาเฉพาะ      0  หมายถึง  ไมระบุหมวดวิชา 
                                                        1  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ 
                                                        2  หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
หลักท่ี  5  เปนกลุมวิชา                   1  หมายถึง  กลุมวิชาบังคับ 
                                                        2  หมายถึง  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
หลักท่ี  6  เปนปท่ีควรศึกษา 
หลักท่ี  7  และหลักท่ี  8  เปนลําดับรายวิชา 
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       -  รายวิชา 

        ก.1  กลุมวิชาชีพบังคับ                27   หนวยกิต  ใหศึกษาในรายวชิาตอไปนี ้
53-111-101 การพัฒนาหลักสูตร  (Curriculum  Development) 3(3-0-6) 
53-111-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

(Educational  Innovation  and  Information  Technology) 
3(3-0-6) 

53-111-103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู   
(Learning  Measurement  and  Evaluation)  

3(3-0-6) 

53-111-104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(Moralitu, Ethics and  Professional Ethics) 

3(3-0-6) 

53-111-105 จิตวิทยาสําหรับครู  (Teaching Psychology) 3(3-0-6) 
53-111-106 กระบวนการเรียนรูกับความเปนครู  

(Learning  Process  and  Teaching Profession)  
3(3-0-6) 

53-111-107 การจัดการเรียนรูและการจดัการช้ันเรียน  
(Learning  Management and  Classroom  Management ) 

3(3-0-6) 

53-111-108 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู   
(Research  for  Learning  Development) 

3(3-0-6) 

53-111-109 การประกันคุณภาพการศึกษา  (Educational  Quality  Assurance)  3(3-0-6) 
 
          ก.2  กลุมวิชาการฝกประสบการณวชิาชีพครู                                     7   หนวยกติ 

53-112-101 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
(Preparation for Professional Experience)  

1(1-0-2) 

53-112-102 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1   
(Teaching  Professional  Experience  1)  

3(0-40-0) 

53-112-103 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2   
(Teaching  Professional  Experience  2)  

3(0-40-0) 

 
  
 

         3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
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ปท่ี 1/ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ     ศึกษา 
ดวยตนเอง 

53-111-101 การพัฒนาหลักสูตร   3 3 0 6 

53-111-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  

3 3 0 6 

53-111-103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3 3 0 6 

53-111-104 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  

3 3 0 6 

53-112-101 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1 0 2 1 

 รวม 12 12 2 24 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   14 
 

ปท่ี 1/ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ      ศึกษา 
ดวยตนเอง 

53-111-105 จิตวิทยาสําหรับครู  3 3 0 6 

53-111-106 กระบวนการเรียนรู 
กับความเปนครู 

3 3 0 6 

53-111-107 การจัดการเรียนรูและการจดัการ 
ช้ันเรียน  

3 3 0 6 

53-111-108 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู  3 3 0 6 

53-112-102 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1   3 0 40 0 

 รวม 15 12 40 24 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  = 52 
 
 

 

ปท่ี 2/ภาคการศึกษาท่ี  1  หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ     ศึกษา 
ดวยตนเอง 
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53-111-109 การประกันคุณภาพการศึกษา  3 3 0 6 

53-112-103 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 3 0 40 0 

 รวม 6 3 40 6 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  43 
 

 
3.1.5   คําอธิบายรายวิชา      
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
    ก. 1  กลุมวิชาชพีบังคับ 
 
53-111-101 การพัฒนาหลักสูตร                                             3(3-0-6) 
  Curriculum Development 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
                          ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีทางดานการศึกษาและการจัดทําหลักสูตร  กลวิธีการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลกระทบดานศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม  ระบบการศึกษา ปฏิบัติการเขียนหลักสูตร  หลักการประเมินหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
  Philosophy, concepts, theories of education and curriculum development; 
educational strategies for strengthening sustainable development; impact of religions, 
economy, society and culture; educational system; curriculum writing practice; principles of 
curriculum evaluation; curriculum development and implementation 
 
 
 
 
 
53-111-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                               3(3-0-6) 
  Educational  Innovation  and  Information  Technology 
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  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
  หลักการ   แนวคิด   การออกแบบ   และการประยุกตใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  การประเมินนวัตกรรม ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การเช่ือมโยงทางเทคโนโลยี 
ความรูทางภาษาและวัฒนธรรมไทย  และความรูทางภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
  Principles, concepts, design and application of education innovation and 
information technology; evaluation of innovation, media and information technology for 
learning; knowledge about information technology for communication; technological linkage; 
language knowledge and Thai culture; foreign languages for teaching profession development 
 
53-111-103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                                             3(3-0-6) 
  Learning  Measurement  and  Evaluation 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
                         หลักการ  แนวคิด   และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเกณฑการประเมินผล  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  
การประเมินแบบยอยและการประเมินแบบรวม 
   Principles, concepts and practices of learning measurement and evaluation; 
behavioral objectives and evaluation criteria; conduct of measurement and evaluation for 
learner development; authentic assessment; assessment by portfolio; performance assessment; 
formative and summative assessment 
 
 
 
 
 
53-111-104 คุณธรรม  จริยธรรม   และจรรยาบรรณวิชาชพี                                    3(3-0-6) 
  Morality, Ethics and Professional Ethics 
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  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

บทบาทและหนาท่ีของครู  การนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชในวิชาชีพ  ความ
ซ่ือสัตยสุจริตตอวิชาชีพ  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของครู  คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู  จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด   

Roles and responsibilities of teachers; application of good governance to 
profession;  professional honesty and integrity; teacher’s role model conduct; moralitu and 
ethics of teaching profession; teaching professional ethics as regulated by the Teachers’ 
Council of Thailand 
    
53-111-105         จิตวิทยาสําหรับครู                                              3(3-0-6) 
  Teaching Psychology 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับจิตวิทยาพื้นฐาน  จิตวิทยาพฒันาการของมนุษย  
จิตวิทยาการเรียนรู  จิตวิทยาการศึกษา  จติวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา  การนาํจิตวิทยา
มาใชสนับสนนุการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  
  Fundamental theories of fundamental psychology; human development 
psychology; learning psychology; educational psychology; psychology of guidance and 
counseling; application of psychology to enhance students’ learning with full potential 
 
53-111-106 กระบวนการเรียนรูกับความเปนครู                                           3(3-0-6) 

Learning Process and Teaching Profession 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :-  
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ทฤษฎี  หลักการ  และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  การออกแบบการ
เรียนรู  และการเขียนแผนการเรียนรู  รูปแบบการจัดการเรียนรู  การเรียนรูแบบเรียนรวม   
การบูรณาการการเรียนรู  หลักการสอนท่ีจําเปนสําหรับครู  ทักษะ วิธีการสอนแบบและ
กระบวนการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพครู   
การพัฒนาความรูในวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง  
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 Theories, principles and concepts of learning management; learning design 
and planning; patterns of learning management; holistic learning; learning integration;   
essential teaching methodoloty for teachers; skills, methods and process of student-centered  
teaching; teaching profession standards; law relating to teaching profession; continuously 
professional development 
 
53-111-107 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน                                              3(3-0-6)  

Learning Management and Classroom Management  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :-  

  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนรู  การบริหารและ

การจัดการช้ันเรียน  การจัดการเรียนการสอน  การจัดส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู  การพัฒนาศูนย
การเรียนในสถานศึกษา  ความแตกตางระหวางบุคคล  การบริหารงานบริการและกิจกรรมนักเรียน  
คุณลักษณะและบทบาทของครูในการบริหารจัดการ  การประชาสัมพันธ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการบริหารภายในหองเรียนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด    

Principles, concepts and theories of learning management and 
administration; classroom management and administration; teaching-learning arrangement; 
environmental arrangement  for learning; development of learning center in educational 
institution; individual differences; student service and activity administration; characteristics 
and roles of teachers in management and administration; public relations; performance 
evaluation of classroom administration for optimal benefits 
 
53-111-108 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู                                                                3(3-0-6) 
  Research  for  Learning  Development 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย  รูปแบบ  การออกแบบ และ
กระบวนการวิจัย  สถิติเพื่อการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน  การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย  
การฝกปฏิบัติและการนําเสนอผลงานวิจัย  การทําวิจัยในช้ันเรียน  การใชและการผลิตงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการแกปญหา 
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Principles, concepts, guidelines, formats, design  and process of research; 
statistics applied to research and hypothesis testing; research proposals; research practice and 
presentation of research results; classroom research; research application and production for 
learning development and problem solving 
 
53-111-109 การประกันคณุภาพการศึกษา                                                                3(3-0-6) 
  Educational  Quality  Assurance 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  ปจจัยท่ีมี
ผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา  กลยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศึกษา
และชุมชน  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู  
   Principles, concepts and guidelines for educational quality assurance; factors 
influencing educational quality assurance; strategies of cooperation with educational 
personnel and community; guidelines for institutional administration and educational quality 
assurance; application of educational quality evaluation to learning development 
 
       2. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
53-112-101 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                                        1(1-0-2) 
                           Preparation for Professional Experience 
    การสังเกตการจัดการเรียนรู  การจัดทําแผนการเรียนรู  การทดลองสอนใน
สถานการณจําลอง และสถานการณจริง  การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล  
การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน  การตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให
คะแนน  การวิจัยแกปญหาผูเรียน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

Observations of learning; preparation of learning plans; experiment was 
simulated and the actual situation; test design; test or measurement tools; referee exam scoring 
results; practical examinations and ratings; research problem learners; professional 
development   
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53-112-102 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1                                                    3(0-40-0) 

Teaching Profession Experience  1 
    ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาโดยมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร จัดทําแผนการเรียนรู จัดกิจกรรมและเตรียมงานดานวิจัยในช้ันเรียน อีกท้ัง
พัฒนาโครงการทางวิชาการ และพัฒนาตนเองตามแนวทางท่ีพระราชบัญญัติการศึกษากําหนด
และสัมมนาแนวทางแกไข 

Educational planning practices in collaborating with educational institution 
to improve and develop curriculum; lesson planning; organization of activity and preparation 
of classroom research; academic project development, self-development according to 
Education Act regulated as well as seminar arrangement to solve problems  

 
53-112-103 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2                                           3(0-40-0) 

Teaching Profession Experience 2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  53-112-101 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
    ฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู ฝกทักษะ  กระบวนการสอน เทคนิคในการ
ถายทอดในรูปแบบของนักเรียนเปนสําคัญ วิธีการสอนแบบบูรณาการ การวางแผนการสอน  
การเลือกยุทธวิธีสอน  การใชอุปกรณท่ีเหมาะสม  เทคนิคการแกปญหาและการวัดผล    

Teaching profession experiences;  skill training;  teaching process; student-
centered teaching techniques; integrated teaching method, lesson planning; teaching strategy 
selection; use of suitable materials; problem-solving techniques and measurement  
 
 
 
 
 
 
3.2    ชื่อ สกุล เลขะจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 
              3.2.1   อาจารยประจําหลักสูตร  
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 

ภาระการสอนตอ
สัปดาห  

แตละปการศึกษา  
2557 2558 2559 2560 

1 นางนุชนารถ  ผองพุฒิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. Ed.D. 
 

วท.ม. 
 

ศศ.บ. 

Industrial  Education 
Management 
เกษตรศาสตร 
 
การสอน 

Technological University of 
the Philippines, 2542 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2528 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526 

9 9 9 9 

2 นางสาวนุชลี    อุปภัย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. Ph.D. 
 

ค.ม. 
 

ค.บ. 

Psychology 
 
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
พลศึกษา 

Aristotle University of Thessaloniki, 
Greece,  2538 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2525 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522 

9 9 9 9 

3 นายอัมพร  สุขเกษม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รศ. กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

พัฒนศึกษาศาสตร 
 
ภาษาและวรรณคดี
ไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2520 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2510 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2508 

9 9 9 9 

4 นางอรวรรณ  ชลวาสิน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

หลักสูตรและ 
การสอน 
สังคมศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร,  2517 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2515 

9 9 9 9 

5 นายวัฒนา  ผลทวี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผศ. ศษ.ม 
 
ศศ.บ 
 
ปม.วส. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
บริหารการศึกษา 
 
วิทยุและ
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช, 2530 
วิทยาลัยครูและอาชีวศึกษา, 
2511 

9 9 9 9 

 

 
 
 
 
 
              3.2.2 อาจารยผูสอน 
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ลํา
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 

ภาระการสอนตอ
สัปดาห  

แตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 

1 นายเกษมชัย  บุญเพ็ญ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
เชื่อมประสาน 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  
2533 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2533 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2521 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

2 นายชัชชัย          เผาพงศ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. Ed.D. 
 

ศศ.ม. 
 
 

วท.บ. 

Industrial Education 
Management  
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 

Technological  University  of  
the Philippines, 2539 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2527 
 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522 

9 9 9 9 

3 นายสมศักด์ิ  สงวนเดือน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x  

ผศ. Ed.D 
 

ค.อ.ม. 
 
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ 

Industrial Education 
Management 
เคร่ืองกล 
 
 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
เคร่ืองกล 

Technological University  of  
the Philippines, 2542 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2533 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,  
2533 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  
2522 

9 9 9 9 

4 นางสาวภาวนา  ชูศริิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร 
 
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2547 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2540 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

 
 
 
 
 
 
 
ลํา
ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอนตอ

สัปดาห  
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ท่ี แตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 

5 นางรุงอรุณ     พรเจริญ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. 
 
 

ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

วิจัยและพัฒนาการ
สอนเทคนิคศึกษา 
 
ครุศาสตรไฟฟา 
 
 
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2555 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2548 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2544 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

6 นางสาวอัมภาภรณ 
พีรวณิชกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 
 

วศ.บ. 
 

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรมไฟฟา-
คอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2546 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2539 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

7 นางสาวสุชาดา   เกตุดี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผศ. 
 

วท.ม. 
 

วท.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร 
การศึกษา
วิทยาศาสตร 
(คอมพิวเตอร) 
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2549 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2546 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2540 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

8 นายปราโมทย   วีรานุกูล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 

เทคโนโลยี 
เทคนิคศึกษา 
 
อุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2540 
วิทยาลัยเทคโนโลยี 
และอาชีวศึกษา, 2526 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

9 นางสาวผกามาศ   ชูสิทธิ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม 
 
 

ค.อ.บ. 
 

เทคโนโลยี 
เทคนิคศึกษา 
 
อุตสาหการ – 
 เคร่ืองมือกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2543 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2537 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

10 นายสุทัศน   ต้ังนิตยวงศ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  
2547 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2521 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 
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ลํา
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 

ภาระการสอนตอ
สัปดาห  

แตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 

11 นายอํานาจ    เจนจติศิริ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ค.อ.ม. 
 
 

วศ.บ. 
 

ค.อ.บ. 

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2547 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2544 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2526 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

12 นายชัยศร  โลกิตสถาพร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2543 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,  
2535 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

13 นายนุกูล    ชูทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รศ. บธ.ม. 
วศ.บ. 

การจัดการท่ัวไป      
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 
Mannel  Loueton University, 
2523 

9 9 9 9 

14 นายพิเชษฐ   ทิมรอยแกว 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 

กศ.บ. 
 

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 
ประวัติศาสตร 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, 2547 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2522 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

15 นายมนูญ    คันธประภา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ศ.น.ม.
ศ.ศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
การจัดการท่ัวไป 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2554 
วิทยาลัยครูสวนสุนนัทา, 2532 

3 3 3 3 

16 นางสาววรดานันท   
เหมนิธิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 
 

ศ.ศ.บ. 

เทคโนโลยี 
เทคนิคศึกษา 
 
บรรณารักษศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2547 
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2535 

9 9 9 9 

17 นายทวีศักด์ิ   ตรงติรกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง, 2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร, 2550 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 

18 นายนิธิพัฒน  อิ๋วสกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. วศ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
 
วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2547 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี, 2536 

 
- 

 
* 

 
* 

 
* 
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ลํา
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 

ภาระการสอนตอ
สัปดาห  

แตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 

19 นางสาววารินี  วีระสินธุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

ครุศาสตรไฟฟา 
 
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมพระนครเหนือ, 2550 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2548 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

20 นางสาวขนิษฐา   ดสีุบิน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย  ค.อ.ม. 
 
 

 ค.อ.บ. 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
 
วิศวกรรมไฟฟา-
สื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2550 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2539 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

21 นางสุขุมาล   
หวังวณิชพันธุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. M.M.  
 

วศ.บ. 

Master  in  
Management 
วิศวกรรมส่ิงทอ 

Technological  University   
of  the Philippines, 2540 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2533 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

22 นายสมชาย    เหลืองสด 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี, 2551 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2533 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
หมายเหตุ    *   หมายถึง    อาจารยนิเทศ 

 

              3.2.3  อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอนตอสปัดาห  

 แตละปการศึกษา  
2557 2558 2559 2560 

1 นายสุรพงษ  ศรีวินิจ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย Ed.D. 
 

 
กศ.ม. 

 
 

ค.อ.บ. 

Industrial 
Education 
Management 
อุตสาหกรรม
ศึกษา 
 
อุตสาหการ 

Technological 
University of the 
Philippines,  2555 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2539 
วิทยาลัยครูและ 
อาชีว ศึกษา,  2521 

9 9 9 9 
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4.   องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 
            จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใช บัณฑิต  มีความตองการใหบัณฑิตมี
ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ
วิชาชีพ เพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูท่ีเรียนมา สําหรับใชกับสภาพการทํางาน
จริง และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน กอนออกไปทํางานจริงหลังจบการศึกษา 
โดยหลักสูตรไดจัดใหศึกษารายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ ดังนี้ 
    4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
             ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาจริง  ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ   
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางวิชาชีพครูได 
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
(4) มีระเบียบวินัย  ตรงเวลา  และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร  ตลอดจนสามารถปรับตัว

ใหเขากับสถานศึกษาได 
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
(6) มีทักษะการส่ือสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

      4.2   ชวงเวลา 
               การฝกประสบการณวิชาชีพครู  1  และ 2  จัดเต็มเวลาในภาคเรียนท่ี 2 และภาคเรียนท่ี 3 
ของหลักสูตร  
            

5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
              - 
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หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทําหนาท่ี
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ 
และตอสังคม 

สงเสริมและสอดแทรกใหนกัศึกษามี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทาง
ปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมท่ีถูกตอง 

2. ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตและเสียสละ 

สงเสริมแนวคิดดานบวกในการใชชีวิตกระตุน
ใหนกัศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะ โดยการ
สอดแทรกแนวคิดตางๆ ในระหวางการเรียน
การสอน ยกตัวอยางท้ังท่ีดีและไมดีให
นักศึกษาไดเหน็ท้ังสองแงมุม 

3. มีความรูพื้นฐานในศาสตรท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยูในเกณฑท่ีได
มาตรฐานสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพ่ือประกอบวิชาชีพของตน 
และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของ
ศาสตรและสรางความเช่ือมโยงระหวางทฤษฎี
และปฏิบัติมีปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน 
และกรณีศึกษาใหนกัศึกษาเขาใจการปะยกุต
องคความรูกับปญหาจริง 

4. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สามารถพัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึน
ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 

รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรู
พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการ
ของศาสตรมีโจทยปญหาท่ีทาทายใหนักศึกษา
คนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ 

5. คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ
โครงงานใหนกัศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ            
ฝกแกปญหา แทนการทองจํา 

6. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ และ
สามารถบริหารจัดการทํางานไดอยาง
เหมาะสม 

โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ 
ควรจัดเปนคณะทํางาน แทนท่ีจะเปนแบบ 
งานเดี่ยว เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝน
การทํางานเปนหมูคณะ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

7. สามารถติดตอส่ือสารกับผูรวมงานและ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

ตองมีการมอบหมายงานใหนกัศึกษาไดสืบคน
ขอมูล รวบรวมความรูท่ีนอกเหนือจากท่ีได
นําเสนอในช้ันเรียน และเผยแพรความรูท่ีได
ระหวางนักศึกษาดวยกนั หรือใหกับผูสนใจ
ภายนอก 

8. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
และศัพทเทคนิคในการติดตอไดเปนอยางดี 
และมีความสามารถและทักษะในสาขาวิชาท่ี
เลือกเรียนเปนอยางด ี

มีระบบเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
หมูนักศึกษา หรือบุคคลภายนอกท่ีสงเสริมให
เกิดการแสวงหาความรูท่ีทันสมัย การเผยแพร 
การถามตอบและการแลกเปล่ียนความรู และมี
การเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะ
ความสามารถในสาขาวิชาท่ีตัวเองเลือก 

 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน       
       2.1   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
                2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีคุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียังยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอ่ืน 
เขาใจโลก  มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางท่ีดี 

(2)  สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคม
สวนรวมเปนหลัก 

(3) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมและ
จริยธรรม รับผิดชอบ   ตอตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของผูอ่ืน 

2.1.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                        กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํา
กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบาน
ของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการ
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สอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษา 
ท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                       -  ประเมินการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตาม 
กําหนดเวลาท่ีมอบหมายและการเขารวมกจิกรรม 
          -  ประเมินจากการมีวินยัความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
          -  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
          -  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย   
 
      2.2   ดานความรู 
              2.2.1   ผลการเรียนรูดานความรู 
                   (1)   มีความรูในดานความรูท่ัวไป ดานวิชาชีพครู และวิชาท่ีสอนอยางกวางขวาง
ลึกซ้ึงและเปนระบบ 

(2)  มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีขององคความรูท่ีเกี่ยวของอยางบูรณาการ   
และสามารถบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 

(3)  มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยางลึก
ซ่ึงตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยในการตอยอดความรู 

(4)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาทางการศึกษา 
              2.2.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี  และ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง  โดยทันตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี   ท้ังนี้ให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมี
การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมา
เปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานจริงสถานศึกษา 
              2.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู         
                   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

      (1)   การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน 
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      (2)   ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจดัทํา 
      (3)   ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
      (4)   ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน  
      (5)   ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

      2.3   ดานทักษะทางปญญา 
              2.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1)  สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดทางการศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย 
แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง 

(2)  สามารถคิดแกปญหาทางการศึกษาท่ีมีความซับซอน เสนอทางออก และนําไปสู
การแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ 

(3)  มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน 
และการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมี
นวัตกรรม 
              2.3.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา 

(1)  กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(2)  การอภิปรายกลุม 
(3)  ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

              2.3.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา        
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมิน

จากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 
      2.4   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
              2.4.1   ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีความสามารถในการรับรูความรูสึกของผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของเขาใจผูเรียน
และผูท่ีเกี่ยวของ มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ และทางสังคม 

(2)  มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาของผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ
ท้ังปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
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(3)  มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียนและชุมชน ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

2.4.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง
ประสานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
สามารถในการรับผิดชอบ      

2.4.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล 

 
      2.5   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
              2.5.1   ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
(2)   สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ

การนําเสนอรายงาน 
(3)   สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล 

และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
(4)   สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

              2.5.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 
และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
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              2.5.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความไวในการวิ เคราะหขอมูลขาวสารทั้ง ท่ี เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหา
ของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 

(2)  มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

(3)  มีความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และ
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 

 

      2.6   ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
              2.6.1   ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

(1)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) 
อยางสรางสรรค 

(2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม 

(3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกท่ีจะสอนอยางบูรณาการและมี
ความสามารถในดานการปฏิบัติงานและประยุกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง 
              2.6.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

ตอยอดองคความรูท่ีไดจากการศึกษาในภาคบังคับและปรับตามวิวัฒนาการของ
ศาสตรโดยใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศึกษาการประยุกตใชศาสตรดังกลาวได 
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูในแบบท่ีกําหนด ไดอยางถูกตองและแกปญหาได 
              2.6.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะการจัดการเรียนรู 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การคนควา การ
เสนอแนวคิดแกปญหา  การนํา เสนอ  การแกปญหาจากสถานการณตางๆ  การจัดทํา
เอกสารรายงาน 
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3.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง   
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผล
การเรียนรูบางเร่ืองก็ได  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
      3.1  หมวดวิชาชพีบังคับ 

คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี

คุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียังยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจ
โลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางท่ีดี 

(2)  สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม
เปนหลัก 

(3)  เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมและ
จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของผูอ่ืน  

ความรู 
(1)  มีความรูในดานความรูท่ัวไป วิชาชีพครู และวิชาท่ีสอนอยางกวางขวางลึกซ้ึง

และเปนระบบ 
(2)  มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีขององคความรูท่ีเกี่ยวของอยางบูรณาการ   

และสามารถบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 
(3)  มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยางลึก

ซ่ึงตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยในการตอยอดความรู 
(4)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาทางการศึกษา 

ทักษะทางปญญา       
(1)  สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ

แนวคิดทางการศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย 
แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง 

(2)  สามารถคิดแกปญหาทางการศึกษาท่ีมีความซับซอน เสนอทางออก และนําไปสู
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การแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ 

(3)  มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน 
และการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมี
นวัตกรรม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีความสามารถในการรับรูความรูสึกของผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของเขาใจผูเรียน

และผูท่ีเกี่ยวของ มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ และทางสังคม 
(2)  มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาของผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ

ท้ังปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
(3)  มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียนและชุมชน ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
(2)   สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ

การนําเสนอรายงาน 
(3)   สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล 

และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
(4)   สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทักษะการจัดการเรียนรู 
(1)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเปน

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-fomal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) 
อยางสรางสรรค 

(2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม 

(3)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกท่ีจะสอนอยางบูรณาการและมี
ความสามารถในดานการปฏิบัติงานและประยุกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาชพีเฉพาะ  

   ความรบัผิดชอบหลัก                          ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข และการใช
เทคโนโลยี 

 
6. ทักษะ 
การจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

53-111-101  การพัฒนาหลักสูตร                     

53-111-102  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
สารสนเทศทางการศึกษา 

                    

53-111-103  การวัดและประเมินผลการเรียนรู                     

53-111-104  คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

                    

53-111-105  จิตวิทยาสําหรับครู                     

53-111-106  กระบวนการเรียนรูกับความเปนครู                     

53-111-107  การจัดการเรียนรูและการจัดการ 
ชั้นเรียน 

                    

53-111-108  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาชพีเฉพาะ  

   ความรบัผิดชอบหลัก                          ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข และการใช
เทคโนโลยี 

 
6. ทักษะ 
การจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

53-111-109  การประกันคุณภาพการศกึษา                     

53-112-101 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ                      

53-112-102  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1                     

53-112-103  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2                     
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
           การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก  ก)   
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
      2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 ใหกําหนดระบบทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผล
การเรียนรูตามท่ีกําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของ
นักศึกษา 
      2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 
เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินดังนี้ 
            1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
            2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและ
เขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
            3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
            4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 
           5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา  
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3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตร และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก)   
 

หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
(1)   มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2)   สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพือ่สงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก  การสนับสนุน
ดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ  การประชุมทางวิชาการ
ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           (1)   สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพนูความรู สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ 
           (2)   การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
     2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
           (1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกีย่วของกับการพฒันาความรูและ
คุณธรรม 
           (2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสายวิชาการศึกษา 
           (3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 
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หมวดท่ี  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
          ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร  ประกอบดวย  รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย  เปนประธานกรรมการ  หัวหนางานบัณฑิตศึกษา  อาจารยประจําหลักสูตรเปน
กรรมการ  และเลขานุการ  ทําหนาท่ี 

(1)  จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 และ มคอ.4)  ทุกรายวิชา 
(2)  จัดทําทําเนียบผูสอนท้ังอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
(3)  กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
(4)  จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  (มคอ.5  และ มคอ.6)  และรายงาน 

 ผลการดําเนินการของหลักสูตร  (มคอ.7) 
(5)  กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 
(6)  พิจารณาแกปญหาตางๆ  ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบด ี

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนกัศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนําในการ
สรางองคความรูใหมๆ ทางดาน
วิชาชีพ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกดิความ 
ใฝรูมีแนวทางการเรียนท่ีสราง
ท้ังความรูความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพท่ีทันสมัย 

 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 
 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับ 
อุดมศึกษา 

 
 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพจิารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ  2 ป 

 
 
3. จัดแนวทางการเรียนในวชิาเรียน
ใหมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
และมีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษา
ไดศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวย
ตนเอง 

1. หลักสูตรท่ีสามารถ
อางอิงกับมาตรฐาน 

    ท่ีกําหนด  และมี         
การปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

 
2. จํานวนวิชาเรียนท่ีมี
ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียน
ท่ีมีแนวทางใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดวยตนเอง 

3. จํานวนและรายช่ือ
คณาจารยประจํา            
ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิประสบการณ 
และการพัฒนาอบรม 

    ของอาจารย 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู 
และหรือผูชวยสอน เพื่อกระตุน
ใหนกัศึกษาเกดิความใฝรู 

 
5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท  

    หรือเปนผูมีประสบการณใน
สาขาท่ีเกี่ยวของ ไมตํ่ากวา 5 ป 
และมีจํานวนคณาจารยประจํา 

    ไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการ  และหรือ  

    เปนผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไดรับความรูในหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเกีย่วของ ท้ังในและ
ตางประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 2 ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ 
เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ   
ผลงานทางวิชาการ 

10. ประเมินความพึงพอใจของผูใช
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

4. จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู 
และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู 

5. ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน
และการสนับสนุน     
การเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรู
โดยนักศึกษา 

6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยอาจารย
ภายในคณะฯ ทุก 2 ป 

7. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

    ทุก ๆ 2  ป 
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาทุก ๆ    
2 ป  
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2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1   การบริหารงบประมาณ 
             มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอปและมีการคํานวณรายไดจาก
คาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเพียงพอตอการดําเนินการ 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
            (1) หองปฏิบัติการสอน 
     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
           (1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
           (2) จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ และส่ือทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง 

 (3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพ่ิมเติม     
     2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
            การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้    
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการ
วิชาชีพครูและชองทางการเรียนรู 
เพื่อสนับสนุนท้ังการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดวยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการวิชาชีพครู  
ท่ีมีความพรอมใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  

 
2. จัดใหมีหองสมุด
ใหบริการทั้งหนังสือ
ตําราและศูนยการเรียนรู
ดวยตนเองเพ่ือการเรียนรู  

 

1. รวบรวมจดัทําสถิติจํานวน
เคร่ืองมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา   
ช่ัวโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการและเคร่ืองมือ  

2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนท่ีมีการฝกปฏิบัติ
ดวยอุปกรณตาง ๆ 

3. สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และ 
ส่ือดิจิทัล วัสดฝุกท่ีมี
ใหบริการ และสถิติการใชงาน
หนังสือตํารา ส่ือดิจิตอล 

4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฏิบัติการ 
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3.  การบริหารคณาจารย 
     3.1  การรับอาจารยใหม  

       (1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศเกณฑการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานผลิตบัณฑิตเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา  โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

     1.1  สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาการศึกษา หรือวุฒิท่ีเกี่ยวของ  
     1.2  มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาชีพครูไมนอยกวา  5  ป 
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

       (3) มีความรู  มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 
     3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน  ประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตอไป 
     3.3  การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
            มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอท่ี
ตองการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง  
4.   การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันท่ีประกอบไปดวยการสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ  โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง  
     4.2  การเพิม่ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
            มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณในดานวิชาชีพ
เฉพาะหรือสาขาท่ีเกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ  เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มข้ึน    
โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน  การสนับสนุนสามารถทําได   
ในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการรวมท้ังการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับ
เวลาท่ีใชเพื่อเพิ่มพูนความรู  ประสบการณ  และการทําวิจัย ในกรณีท่ีอาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูน
ความรูโดยผานการทําวิจัยได  
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5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
     5.1   การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนกัศึกษา 
             (1) จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา 
             (2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนเิทศนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 
             (3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
             (4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กจิกรรมชมรม  กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 
             (5) มีกองทุนกูยืมเพือ่การศึกษา และทุนการศึกษา 
  5.2  การอุทธรณของนักศึกษา  
             กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินผลของอาจารยในแตละรายวิชาได 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
          สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ 
              (1) ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของ
บัณฑิต และจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความตองการแรงงาน 
              (2) ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ   
1–5 และอยางนอยรอยละ80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  
(ใหทําเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองท่ีมีการดําเนินกจิกรรม) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3   
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

X X X   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X   
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3   
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

X X X   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน 
มคอ.7  

- X X   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจดัการเรียนการสอน 

X X X   

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X 

 
หมายเหตุ  :     X   มีการดําเนนิกจิกรรม 

-       ไมมีการดาํเนินกจิกรรม 
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หมวดท่ี  8   การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอคําแนะนํารวมท้ังขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรู          
ในการใชกลยุทธการสอน 

(2) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
อาจารย ทานอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษา  ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิ ธีการที่ใช  โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน และ
ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  
(2) การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงานท่ี

มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 
       (3) นําผลการประเมินการสอนมาใชในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
        มีกลยุทธการประเมินผล วาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง  เพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะ            
การเรียนการสอนใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ไดมีวางแผนไวลวงหนา และระบุ
รายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา  
         การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การ
สอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม 
แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบ            
กับสถานศึกษาอ่ืน การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของหนวยงานวิชาชีพ 
เชน จากคุรุสภา สําหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 
          การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนส่ิงท่ีจําเปน  ทําดวยการจําลอง
สถานการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะท่ีตองการหรือไม  เพื่อใชเปน
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แนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินท่ีไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดข้ึน
หลังจากท่ีนักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม หรือผูจางงานหลังจากท่ีเปนบัณฑิตออกไป 
และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้  
        (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2548 
ขอ 12  วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
        (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต  
        (3) ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7  
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีท่ีพบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะ
เปนการปรับปรุงยอย ซ่ึงทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต 

เอกสารแนบ 
   

  ภาคผนวก  ก      ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 
 

  ภาคผนวก  ข     ขอบังคับคุรุสภา  วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. 2556 
 

ภาคผนวก  ค  ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร  
             

ภาคผนวก  ง ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร  
 

 ภาคผนวก  จ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร                            
 
 หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
 
 


