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มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อยอ (ไทย):
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อยอ (อังกฤษ): Grad.Dip. (Teaching Profession)
3. วิชาเอก (ถามี)
วิชาชีพครู
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 34 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
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5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติทสี่ ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหประกาศนียบัตรเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
4/2557 วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2557
วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เปนครูผูสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางนุชนารถ ผองพุฒิ ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ Ed.D (Industrial Education
Management), 2542 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นางสาวนุชลี อุปภัย ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ Ph.D (Psycholog), 2538
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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3. นายอัมพร สุขเกษม ตําแหนง รองศาสตราจารย คุณวุฒิ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร),
2520 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นางอรวรรณ ชลวาสิน ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ กศ.ม. (หลักสูตรและ
การสอน), 2517 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายวัฒนา ผลทวี ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา), 2544 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ทุกภาคสวนในสังคมไทย
เห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสู
ความสมดุลและยั่งยืนดังนั้นหลักสูตรนี้จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพื่อใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาคุณภาพของคนดานการศึกษาของประเทศไทยมีการขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว แต
ในเชิงคุณภาพการศึกษายังไมพอเพียงสําหรับการปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก ทั้งดาน
เทคโนโลยี องคความรูที่ทันสมัย และเขาสูสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรูและการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสังคมโดยรวม ซึ่งจะสงผลใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ สามารถเขาไปปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกร
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางราบรื่น สรางสรรคและมีความภูมิใจในความเปน
ไทย โดยหลักสูตรนี้จัดใหมีสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพที่จะอยูรวมพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมไดอยาง เหมาะสม
11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (ขอ 4 และขอ
9) ประกอบมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการคุรุ
สภาไดกําหนดสาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพครูจะตองมีความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู รวม 11
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สมรรถนะ รวมทั้งตองไดรับการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและ
ประสบการณวิชาชีพ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาใหมีความรู และสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน ความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ กลาวคือสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของ
ทองถิ่น จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กาวทัน
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มีการบูรณาการองคความรูดานวิชาการ และการปฏิบัติของวิชาชีพชั้นสูงที่เปนภารกิจของสถาบัน
อันไดแก ใหบริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตและสงเสริม
วิทยฐานะครูเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดวางแผนการเรียน จัดหาวัสดุ เครื่องมือปฏิบัติ ผูสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การสอบ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
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1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สูตรนี้ มีพื้ นฐานความคิดและความเชื่อวาวิชาชีพครู สามารถสรา งและพัฒนาให มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเปนอาชีพชั้นสูงได โดยการพัฒนาผูที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับการประกอบ
วิชาชีพครู
เพื่อใหมีศักยภาพในการใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชนและทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหผูเขารับการศึกษาเปนผูมีความรู ความสามารถในดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ตามแนวทางที่พระราชบัญญัติทางการศึกษาได
กําหนดไว
1.2.2 เพื่อใหผูรับการศึกษาเปนผูมีทักษะในการนําความรู และประสบการณที่ไดรับ
ไปใชในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา
1.2.3 เพื่อใหผูรับการศึกษาเปนผูมีจรรยาบรรณตามที่วิชาชีพกําหนด และสามารถ
นําไปเปนแบบแผนในการประพฤติตนกับผูเรียน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.และ
คุรุสภากําหนด

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

 แผนปรับปรุงหลักสูตรให

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน  เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ  รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร
และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

กลยุทธ

 ติดตามการเปลี่ยนแปลง

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 รายงานผลการ
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สอดคลองกับความตองการ
ของภาคการศึกษา

ในทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
ความรูทางวิชาการ
ภายนอก
มาปฏิบัติงานจริง
 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
ของบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

ประเมินความ
พึงพอใจในการใช
บัณฑิต
 แผนปรับปรุง
หลักสูตรที่สอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทงั้
ภายในและภายนอก
 ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารย
ในหลักสูตร
 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู
 ความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอกระบวน
การจัดการเรียนรู

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป น แบบทวิ ภ าค ข อ กํ า หนดต า ง ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนเปนไปตามแนวปฏิบัตใิ นการรับนักศึกษาหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของคุรุสภา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนพฤษภาคม - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
หมายเหตุ ภาคการศึกษาใหเปนไปตามที่ครุ ุสภากําหนด
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
2.2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้นึ ไปที่ ก.พ.รับรอง
2.2.2 ตองผานการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
ภาคการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2557
180

2558
180

2559
180

2560
180

2561
180

ชั้นปที่ 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

คาบํารุงการศึกษา และ
คาลงทะเบียนแบบ
5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
เหมาจายตลอดหลักสูตร
รวมรายรับ
5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

2561
5,400,000
5,400,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2557

2558

ปงบประมาณ
2559

2560

2561

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
2. คาใชจายดําเนินงาน 2,049,000 2,049,000 2,049,000 2,049,000 2,049,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
มหาวิทยาลัย
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
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
(ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เป น ไปตามประกาศ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
34 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับเกณฑที่คุรุสภา
กําหนด
1. หมวดวิชาเฉพาะ
34 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาชีพบังคับ
27 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
7 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 เปนรหัสคณะ
5 หมายถึง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักที่ 2 เปนระดับการศึกษา 3 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักที่ 3 เปนสาขาวิชา
0 หมายถึง ไมระบุสาขาวิชา
1 หมายถึง สาขาวิชาชีพครู
หลักที่ 4 เปนหมวดวิชาเฉพาะ 0 หมายถึง ไมระบุหมวดวิชา
1 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
2 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
หลักที่ 5 เปนกลุมวิชา
1 หมายถึง กลุมวิชาบังคับ
2 หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และหลักที่ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
ก.1 กลุมวิชาชีพบังคับ
27 หนวยกิต ใหศึกษาในรายวิชาตอไปนี้
53-111-101 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
3(3-0-6)
53-111-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Innovation and Information Technology)
53-111-103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0-6)
(Learning Measurement and Evaluation)
53-111-104 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Moralitu, Ethics and Professional Ethics)
53-111-105 จิตวิทยาสําหรับครู (Teaching Psychology)
3(3-0-6)
53-111-106 กระบวนการเรียนรูกับความเปนครู
3(3-0-6)
(Learning Process and Teaching Profession)
53-111-107 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
(Learning Management and Classroom Management )
53-111-108 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(3-0-6)
(Research for Learning Development)
53-111-109 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) 3(3-0-6)
ก.2 กลุมวิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพครู
53-112-101 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
(Preparation for Professional Experience)
53-112-102 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
(Teaching Professional Experience 1)
53-112-103 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
(Teaching Professional Experience 2)
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

7 หนวยกิต
1(1-0-2)
3(0-40-0)
3(0-40-0)
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ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

53-111-101 การพัฒนาหลักสูตร

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

53-111-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
53-111-103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

3

3

0

6

3

3

0

6

53-111-104 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
53-112-101 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ
รวม

3

3

0

6

1

0

2

1

12

12

2

24

ชั่วโมง / สัปดาห = 14
ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2
53-111-105 จิตวิทยาสําหรับครู

3

3

0

ศึกษา
ดวยตนเอง
6

53-111-106 กระบวนการเรียนรู
กับความเปนครู
53-111-107 การจัดการเรียนรูและการจัดการ
ชั้นเรียน
53-111-108 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

53-112-102 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1

3

0

40

0

15

12

40

24

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 52

ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ศึกษา
ดวยตนเอง

12

53-111-109 การประกันคุณภาพการศึกษา

3

3

0

6

53-112-103 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2

3

0

40

0

6

3

40

6

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 43
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. 1 กลุมวิชาชีพบังคับ
53-111-101

การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 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
Educational Innovation and Information Technology

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การ แนวคิ ด การออกแบบ และการประยุ ก ต ใ ช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประเมินนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี
ความรูทางภาษาและวัฒนธรรมไทย และความรูทางภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเกณฑการประเมินผล ปฏิบัติการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
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 และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Morality, Ethics and Professional Ethics

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและหนาที่ของครู การนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชในวิชาชีพ ความ
ซื่อสัตยสุจริตตอวิชาชีพ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครู คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย
จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา การนําจิตวิทยา
มาใชสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การออกแบบการ
เรี ย นรู และการเขี ย นแผนการเรี ย นรู รูปแบบการจัด การเรีย นรู การเรีย นรูแ บบเรีย นรวม
การบู ร ณาการการเรี ย นรู หลั ก การสอนที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ครู ทั ก ษะ วิ ธี ก ารสอนแบบและ
กระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนรู การบริหารและ
การจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การพัฒนาศูนย
การเรียนในสถานศึกษา ความแตกตางระหวางบุคคล การบริหารงานบริการและกิจกรรมนักเรียน
คุ ณลั กษณะและบทบาทของครู ในการบริ หารจั ดการ การประชาสั มพั นธ การประเมิ นผลการ
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบ การออกแบบ และ
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย
การฝกปฏิบัติและการนําเสนอผลงานวิจัย การทําวิจัยในชั้นเรียน 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

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ปจจัยที่มี
ผลตอการประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศึกษา
และชุ ม ชน แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
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 ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล
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 จัดกิจกรรมและเตรียมงานดานวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้ง
พัฒนาโครงการทางวิชาการ และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษากําหนด
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 53-112-101 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู ฝกทักษะ กระบวนการสอน เทคนิคในการ
ถายทอดในรูปแบบของนักเรียนเปนสําคัญ วิธีการสอนแบบบูรณาการ การวางแผนการสอน
การเลือกยุทธวิธีสอน การใชอุปกรณที่เหมาะสม เทคนิคการแกปญหาและการวัดผล
Teaching profession experiences; skill training; teaching process; studentcentered teaching techniques; integrated teaching method, lesson planning; teaching strategy
selection; use of suitable materials; problem-solving techniques and measurement

3.2 ชื่อ สกุล เลขะจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
1

นางนุชนารถ ผองพุฒิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

2

นางสาวนุชลี อุปภัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

3

นายอัมพร สุขเกษม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

4

นางอรวรรณ ชลวาสิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

5

นายวัฒนา ผลทวี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

3.2.2 อาจารยผูสอน

Ed.D.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

Industrial Education Technological University of
Management
the Philippines, 2542
วท.ม. เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2528
ศศ.บ. การสอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526
Ph.D. Psychology
Aristotle University of Thessaloniki,
Greece, 2538
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525
และการแนะแนว
ค.บ. พลศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522
กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร, 2520
กศ.ม. ภาษาและวรรณคดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
ไทย
วิโรฒ ประสานมิตร, 2510
กศ.บ. ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร, 2508
กศ.ม. หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
การสอน
วิโรฒ ประสานมิตร, 2517
กศ.บ. สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร, 2515
ศษ.ม
เทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
สื่อสารการศึกษา
ศศ.บ
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช, 2530
ปม.วส. วิทยุและ
วิทยาลัยครูและอาชีวศึกษา,
โทรคมนาคม
2511

ภาระการสอนตอ
สัปดาห
แตละปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
9 9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ลํา
ดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายเกษมชัย บุญเพ็ญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

วศ.บ.
ค.อ.บ.
2

นายชัชชัย
เผาพงศ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

Ed.D.
ศศ.ม.

3

นายสมศักดิ์ สงวนเดือน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วท.บ.
Ed.D
ค.อ.ม.

วศ.บ.
ค.อ.บ

4

นางสาวภาวนา ชูศริ ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2533
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
อุตสาหการ
2533
เชื่อมประสาน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2521
Industrial Education Technological University of
Management
the Philippines, 2539
การวัดและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2527
ประเมินผล
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522
Industrial Education Technological University of
the Philippines, 2542
Management
สถาบันเทคโนโลยี
เครื่องกล
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2533
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
วิศวกรรม
อุตสาหการ
2533
สถาบันเทคโนโลยี
เครื่องกล
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2522
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
สื่อสาร
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2547
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
อิเล็กทรอนิกส
2540

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

ภาระการสอนตอ
สัปดาห
แตละปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
-

*

*

*

9

9

9

9

9

9

9

9

-

*

*

*

ภาระการสอนตอ
สัปดาห
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ที่

แตละปการศึกษา
2557 2558 2559 2560

5

6

นางรุงอรุณ พรเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวอัมภาภรณ
พีรวณิชกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

อาจารย

ปร.ด.

ค.อ.ม.

ครุศาสตรไฟฟา

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสฯ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟาคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
การศึกษา
วิทยาศาสตร
(คอมพิวเตอร)
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.ม.

วศ.บ.
7

นางสาวสุชาดา เกตุดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วท.ม.
วท.ม.

ค.อ.บ.

8

9

นายปราโมทย วีรานุกูล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวผกามาศ ชูสิทธิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

อาจารย

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

อุตสาหการ

ค.อ.ม

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.บ.
10

นายสุทัศน ตั้งนิตยวงศ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วิจัยและพัฒนาการ
สอนเทคนิคศึกษา

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

อุตสาหการ –
เครื่องมือกล
วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2555
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
2540
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2540
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา, 2526
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2537
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2521

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*
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ลํา
ดับ
ที่
11

12

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายอํานาจ เจนจิตศิริ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายชัยศร โลกิตสถาพร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายนุกูล ชูทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

14

นายพิเชษฐ ทิมรอยแกว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

อาจารย

ค.อ.ม.

17

นายมนูญ คันธประภา
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาววรดานันท
เหมนิธิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายทวีศักดิ์ ตรงติรกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

รศ.

บธ.ม.
วศ.บ.

การจัดการทั่วไป
วิศวกรรมโยธา

อาจารย

ค.อ.ม.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
ประวัติศาสตร

กศ.บ.

16

อาจารย
อาจารย

อาจารย

ศ.น.ม. การบริหารการศึกษา
ศ.ศ.บ. การจัดการทั่วไป
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
ศ.ศ.บ. บรรณารักษศาสตร
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
18

จากสถาบันการศึกษา

2557 2558 2559 2560

13

15

สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาระการสอนตอ
สัปดาห
แตละปการศึกษา

นายนิธิพัฒน อิ๋วสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2526
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544
Mannel Loueton University,
2523
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, 2522
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2554
วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา, 2532
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2547
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2550
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2547
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2536

-

*

*

*

-

*

*

*

9

9

9

9

-

*

*

*

3

3

3

3

9

9

9

9

-

*

*

*

-

*

*

*
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ลํา
ดับ
ที่
19

20

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

สาขาวิชา/วิชาเอก
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จากสถาบันการศึกษา

2557 2558 2559 2560

นางสาววารินี วีระสินธุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม. ครุศาสตรไฟฟา
วิศวกรรม
ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
ค.อ.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

อาจารย

ค.อ.บ.
21

ภาระการสอนตอ
สัปดาห
แตละปการศึกษา

นางสุขุมาล
หวังวณิชพันธุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายสมชาย เหลืองสด
x-xxxx-xxxxx-xx-x

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
M.M. Master in
Management
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งทอ

ผศ.

อาจารย

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมพระนครเหนือ, 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2539
Technological University
of the Philippines, 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2533
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2533

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยนิเทศ

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก
ที่ เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
1

นายสุรพงษ ศรีวินิจ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

Ed.D.

กศ.ม.

ค.อ.บ.

Industrial
Education
Management
อุตสาหกรรม
ศึกษา
อุตสาหการ

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

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
9 9 9 9
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ค วามต อ งการให บั ณ ฑิ ต มี
ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ
วิชาชีพ เพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมา สําหรับใชกับสภาพการทํางาน
จริง และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน กอนออกไปทํางานจริงหลังจบการศึกษา
โดยหลักสูตรไดจัดใหศึกษารายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทั ก ษะในการปฏิ บัติ ง านจากสถานศึ ก ษาจริ ง ตลอดจนมี ค วามเขา ใจในหลั ก การ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิชาชีพครูได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานศึกษาได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 และ 2 จัดเต็มเวลาในภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3
ของหลักสูตร
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
-
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทําหนาที่ สงเสริมและสอดแทรกใหนกั ศึกษามี
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ จรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทาง
และตอสังคม
ปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง
2. ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย สงเสริมแนวคิดดานบวกในการใชชีวิตกระตุน
ความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละ
ใหนกั ศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะ โดยการ
สอดแทรกแนวคิดตางๆ ในระหวางการเรียน
การสอน ยกตัวอยางทั้งทีด่ ีและไมดีให
นักศึกษาไดเห็นทั้งสองแงมมุ
3. มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง
รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยูในเกณฑที่ได
ศาสตรและสรางความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี
มาตรฐานสามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว และปฏิบัติมีปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน
อยางเหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพของตน
และกรณีศึกษาใหนกั ศึกษาเขาใจการปะยุกต
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
องคความรูกับปญหาจริง
4. มีความใฝรูในองคความรูแ ละเทคโนโลยีที่ รายวิชาเลือกทีเ่ ปดสอนตองตอยอดความรู
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง
พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการ
สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้น ของศาสตรมีโจทยปญหาที่ทา ทายใหนักศึกษา
ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม คนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ
และประเทศชาติ
5. คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ
และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง
โครงงานใหนกั ศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ
ฝกแกปญหา แทนการทองจํา
เหมาะสม
6. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอนื่
โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ
มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ และ ควรจัดเปนคณะทํางาน แทนที่จะเปนแบบ
สามารถบริหารจัดการทํางานไดอยาง
งานเดี่ยว เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝน
เหมาะสม
การทํางานเปนหมูคณะ
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คุณลักษณะพิเศษ
7. สามารถติดตอสื่อสารกับผูรวมงานและ
ผูอื่นไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ตองมีการมอบหมายงานใหนกั ศึกษาไดสืบคน
ขอมูล รวบรวมความรูที่นอกเหนือจากที่ได
นําเสนอในชัน้ เรียน และเผยแพรความรูที่ได
ระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจ
ภายนอก
8. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
และศัพทเทคนิคในการติดตอไดเปนอยางดี หมูนักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่สงเสริมให
และมีความสามารถและทักษะในสาขาวิชาที่ เกิดการแสวงหาความรูที่ทันสมัย การเผยแพร
เลือกเรียนเปนอยางดี
การถามตอบและการแลกเปลี่ยนความรู และมี
การเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะ
ความสามารถในสาขาวิชาที่ตัวเองเลือก
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มีคุณธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยังยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น
เขาใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
(2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เ ชิ ง สั ม พั ท ธ โ ดยใช ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค า นิ ย ม ความรู สึ ก ของผู อื่ น และประโยชน ข องสั ง คม
สวนรวมเปนหลัก
(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมและ
จริยธรรม รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของผูอื่น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํา
กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบาน
ของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
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สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษา
ที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดเวลาทีม่ อบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินยั ความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูในดานความรูทวั่ ไป ดานวิชาชีพครู และวิชาที่สอนอยางกวางขวาง
ลึกซึ้งและเปนระบบ
(2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีขององคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ
และสามารถบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
(3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึก
ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยในการตอยอดความรู
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาทางการศึกษา
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรีย นการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน นหลั กการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมี
การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมา
เปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานจริงสถานศึกษา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน

27

(2)
(3)
(4)
(5)

ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นําเสนอ
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู

2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิ ด ทางการศึ ก ษาจากแหล ง ข อ มูล ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บัติ ง าน การวิ นิ จ ฉั ย
แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
(2) สามารถคิดแกปญหาทางการศึกษาที่มีความซับซอน เสนอทางออก และนําไปสู
การแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
(3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน
และการพั ฒ นาศาสตร ท างครุ ศ าสตร / ศึ ก ษาศาสตร รวมทั้ ง การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย า งมี
นวัตกรรม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการรับรูความรูสึกของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของเขาใจผูเรียน
และผูที่เกี่ยวของ มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ และทางสังคม
(2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ
ทั้งปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
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(3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียนและชุมชน ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มีก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
สามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ
การนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ

29

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ค วามไวในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ข า วสารทั้ ง ที่ เ ป น ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ ห รื อ
คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหา
ของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว
(2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
นําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
2.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)
อยางสรางสรรค
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการและมี
ความสามารถในดานการปฏิบัติงานและประยุกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
ตอยอดองคความรูที่ไดจากการศึกษาในภาคบังคับและปรับตามวิวัฒนาการของ
ศาสตรโดยใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศึกษาการประยุกตใชศาสตรดังกลาวได
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูในแบบที่กําหนด ไดอยางถูกตองและแกปญหาได
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะการจัดการเรียนรู
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การคนควา การ
เสนอแนวคิ ด แก ป ญ หา การนํ า เสนอ การแก ป ญ หาจากสถานการณ ต า งๆ การจั ด ทํ า
เอกสารรายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให เ ห็ น ว า แต ล ะรายวิ ช าในหลั ก สู ต รรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการเรี ย นรู ใ ดบ า ง
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผล
การเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาชีพบังคับ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี
คุณธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยังยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น เขาใจ
โลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
(2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
เปนหลัก
(3) เข า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของผูอื่น
ความรู
(1) มีความรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่สอนอยางกวางขวางลึกซึ้ง
และเปนระบบ
(2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีขององคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ
และสามารถบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
(3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึก
ซึ่งตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยในการตอยอดความรู
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาทางการศึกษา
ทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิ ด ทางการศึ ก ษาจากแหล ง ข อ มู ล ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บัติ ง าน การวิ นิ จ ฉั ย
แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
(2) สามารถคิดแกปญหาทางการศึกษาที่มีความซับซอน เสนอทางออก และนําไปสู
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การแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
(3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน
และการพั ฒ นาศาสตร ท างครุ ศ าสตร / ศึ ก ษาศาสตร รวมทั้ ง การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย า งมี
นวัตกรรม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการรับรูความรูสึกของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของเขาใจผูเรียน
และผูที่เกี่ยวของ มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ และทางสังคม
(2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ
ทั้งปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
(3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียนและชุมชน ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ
การนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการเรียนรู
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-fomal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)
อยางสรางสรรค
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการและมี
ความสามารถในดานการปฏิบัติงานและประยุกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

53-111-101 การพัฒนาหลักสูตร
53-111-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
53-111-103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
53-111-104 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
53-111-105 จิตวิทยาสําหรับครู
53-111-106 กระบวนการเรียนรูกับความเปนครู
53-111-107 การจัดการเรียนรูและการจัดการ
ชั้นเรียน
53-111-108 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

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
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

53-111-109 การประกันคุณภาพการศึกษา
53-112-101 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
53-112-102 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
53-112-103 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2

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
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
และมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผล
การเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
มี ก ารประเมิ น การสอนของผู ส อนโดยนัก ศึ ก ษา เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการเรีย นรูข อง
นักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา
เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินดังนี้
1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบั ณ ฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต อ งเรี ย นครบหน ว ยกิ ต และรายวิ ช าตามที่ กํ า หนดไว ใ น
หลักสูตร และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพือ่ สงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุน
ดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสายวิชาการศึกษา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวย รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย เปนประธานกรรมการ หัวหนางานบัณฑิตศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรเปน
กรรมการ และเลขานุการ ทําหนาที่
(1) จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
(2) จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
(3) กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
(4) จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
(5) กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
(6) พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย 1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ 1. หลักสูตรที่สามารถ
อาจารยและนักศึกษาสามารถ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อางอิงกับมาตรฐาน
กาวทันหรือเปนผูนําในการ
อุดมศึกษา
ที่กําหนด และมี
สรางองคความรูใหมๆ ทางดาน
การปรับปรุงสม่ําเสมอ
วิชาชีพ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 2. จํานวนวิชาเรียนที่มี
ใฝรูมีแนวทางการเรียนที่สราง โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียน
ทั้งความรูความสามารถใน
หลักสูตรทุก ๆ 2 ป
ที่มีแนวทางใหนักศึกษา
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
ไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดว ยตนเอง
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน 3. จํานวนและรายชื่อ
หลักสูตร ใหมคี ุณภาพ
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คณาจารยประจํา
มาตรฐาน
และมีแนวทางการเรียนหรือ
ประวัติอาจารยดาน
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษา คุณวุฒิประสบการณ
ไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย
ตนเอง
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เปาหมาย
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง

การดําเนินการ
การประเมินผล
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู 4. จํานวนบุคลากร
และหรือผูชวยสอน เพื่อกระตุน ผูสนับสนุนการเรียนรู
และบันทึกกิจกรรมใน
ใหนกั ศึกษาเกิดความใฝรู
การสนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียน
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
การสอนอาจารยผูสอน
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
และการสนับสนุน
หรือเปนผูมีประสบการณใน
การเรียนรูของ
สาขาที่เกี่ยวของ ไมต่ํากวา 5 ป
ผูสนับสนุนการเรียนรู
และมีจํานวนคณาจารยประจํา
โดยนักศึกษา
ไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผสู อนเปน 6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ผูนําในทางวิชาการ และหรือ
ประกอบดวยอาจารย
เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ภายในคณะฯ ทุก 2 ป
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร 7. ประเมินผลโดย
ใหไดรับความรูในหลักสูตรหรือ คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
วิชาการที่เกีย่ วของ ทั้งในและ
ทุก ๆ 2 ป
ตางประเทศ
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
ผูสําเร็จการศึกษาทุก ๆ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
2 ป
นอยทุก 2 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการ
10. ประเมินความพึงพอใจของผูใช
หลักสูตรและการเรียนการสอน
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มี ก ารประมาณการรายจ า ยต อ นั ก ศึ ก ษาหนึ่ ง คนต อ ป แ ละมี ก ารคํ า นวณรายได จ าก
คาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเพียงพอตอการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบัติการสอน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัตกิ าร
วิชาชีพครูและชองทางการเรียนรู
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการวิชาชีพครู
ที่มีความพรอมใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา
ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการและเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
2. จัดใหมีหองสมุด
วิชาเรียนที่มีการฝกปฏิบัติ
ใหบริการทั้งหนังสือ
ตําราและศูนยการเรียนรู ดวยอุปกรณตา ง ๆ
ดวยตนเองเพือ่ การเรียนรู 3. สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และ
สื่อดิจิทัล วัสดุฝกที่มี
ใหบริการ และสถิติการใชงาน
หนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศเกณฑการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานผลิตบัณฑิตเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาการศึกษา หรือวุฒทิ ี่เกี่ยวของ
1.2 มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาชีพครูไมนอยกวา 5 ป
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานวิชาชีพ
เฉพาะหรือสาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให อ าจารย มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถตี พิ ม พ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยอาจร วมมื อกับอาจารยตางสาขาหรือตางมหาวิทยาลัย/สถาบั น การสนั บสนุนสามารถทํา ได
ในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการรวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับ
เวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และการทําวิจัย ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูน
ความรูโดยผานการทําวิจัยได
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยทปี่ รึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูย ืมเพือ่ การศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินผลของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ
(1) ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของ
บัณฑิต และจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
(2) ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ
1–5 และอยางนอยรอยละ80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

ปที่ 1
X

ปที่ 2
X

ปที่ 3
X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
มคอ.7
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํารวมทั้งขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรู
ในการใชกลยุทธการสอน
(2) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
อาจารย ทานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
(3) การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษา ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช โดยใช
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน และ
ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงานที่
มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
(3) นําผลการประเมินการสอนมาใชในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกลยุทธการประเมินผล วาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง เพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะ
การเรียนการสอนใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ไดมีวางแผนไวลวงหนา และระบุ
รายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การ
สอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม
แฟ มผลงาน การประเมินตนเองของผูเรีย น สว นการประเมินผลหลักสู ตรเปนความรั บผิดชอบ
ร ว มกั น ของคณาจารย แ ละผู บริ ห ารหลั ก สู ตร เช น การประเมิ น ข อ สอบ การเที ย บเคี ย งข อ สอบ
กับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของหนวยงานวิชาชีพ
เชน จากคุรุสภา สําหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บั ณ ฑิ ต เป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเอง สามารถ
ประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน ทําดวยการจําลอง
สถานการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการหรือไม เพื่อใชเปน

43

แนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดขึ้น
หลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิตออกไป
และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ขอ 12 วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
(3) ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะ
เปนการปรับปรุงยอย ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

ภาคผนวก ข

ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

ภาคผนวก ค

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ง

ประวัตแิ ละผลงานอาจารยประจําหลักสูตร

ภาคผนวก จ

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

