หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
คำนำ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะที่เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตด้าน
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อเป็นครูช่าง ผู้เชี่ยวชาญงานด้านปฏิบัติ
หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอุ ต สาหการ (หลั ก สู ต รสี่ ปี )
พ.ศ.2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรห้าปี)
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 โดยมุ่งให้ เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพ นาไปสู่การสร้างคนที่มีคุณภาพ
และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เน้นหลักสูตรอิงสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สมรรถนะ
วิชาชีพของสาขาวิชา และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ข

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรและโครงสร้ำงของหลักสูตร
ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
กำรพัฒนำคณำจำรย์
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
กำรประเมินผลและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร

ภำคผนวก
ภำคผนวก ก
ภำคผนวก ข
ภำคผนวก ค
ภำคผนวก ง
ภำคผนวก จ

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
ตำรำงสรุปกำรปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสูตร
คณะกรรมกำรจัดทำหลักสูตร

หน้า
ก
ข
1
5
6
51
76
77
78
81
83
97
105
113
121

3
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ศู น ย์ เทเวศร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใต้บ ริ บ ทการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและเศรษฐกิจทั้ งในและต่างประเทศที่ส่ งผล
กระทบต่ อกั น ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว จึ งจ าเป็ น ต้อ งพิ จ ารณาวางแผนปรับ ปรุง
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นกลไกผลิตครูอาชีวะที่สามารถผลิตสื่อ
การเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม และมีทักษะการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงาน
ออกสู่ภ าคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อพัฒ นาประเทศที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลที่จะนาประเทศสู่
“ไทยแลนด์ 4.0” หรือโมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้เกิด
เศรษฐกิ จ ใหม่ (New Engines of Growth) เป็ น เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม เปลี่ ย น
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัต กรรม รวมไปถึ งการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต นั กศึ กษาระดับ ช่ างเทคนิ ค สาขาวิช าช่ าง
แม่พิมพ์ เทคนิ คการผลิต ช่างเชื่อมประสาน เป็นต้น จึงปรับปรุงหลักสู ตรให้มีความสอดคล้ องกับ
ภาวะการเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าวให้ เป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ก ารทางเทคโนโลยี ชั้ น สู งและเป็ น ครู อ าชี ว ะที่ มี
ศั ก ยภาพเพื่ อ ป้ อ นสู่ ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและภาคอุ ต สาหกรรม เสริ ม รายวิ ช าด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ทาสื่อ การเรียนรู้และอบรมภาคอุตสาหกรรม ที่ยังขาดแคลนอยู่อย่างมาก
อีก ทั้ งสร้ างความพร้ อมทั้ งร่ างกาย สติปั ญ ญา คุ ณ ธรรม จริย ธรรมให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาตาม
หลักสูตรให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบให้วัฒ นธรรมและสังคมมีการติดต่อ
เชื่อมโยงและค้นหาได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์ดั งกล่าวนี้จึงมีความสาคัญต่อการวางแผนหลักสูตร
โดยพยายามพั ฒ นารายวิ ช าเพิ่ ม รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นร่ ว มและสื บ ค้ น กั น เป็ น กลุ่ ม
สร้างนวัตกรรมขึ้นโดยที่ยังเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อขัดเกลา ปลูกฝัง การมีเมตตาชีวิตใจเอื้อเผื่อแผ่
ต่อกันตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จรรยาบรรณต่อวิช าชีพและรับ ผิ ดชอบสั งคม มีความตระหนักต่อคุณ ค่าทางศิล ปวัฒ นธรรมอันดี
ของชาติด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นภูมิคุ้มกันที่มั่นคงแก่บัณฑิตในการออกไปดารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภาคภูมิในความเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้ใฝ่หาความรู้ได้
ตลอดไป
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11. ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกดังกล่ าวในข้อ 11.1 และ 11.2 หรือการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวางแผนหลักสูตรนี้จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพสูง
และสามารถเปลี่ยนแปลงตามทิศทางประเทศทั้งทางด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการผลิต เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหการ ที่มีศักยภาพในการพัฒ นา
ประเทศและความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ในการมุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศวิช าชีพ ที่ เน้น การปฏิ บั ติที่ มี
การเรียนการสอนแบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยใช้สื่อดิจิทัลหลายรูปแบบ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และกลุ่ ม วิช าทางการศึ กษา ใช้เรีย นร่ ว มกัน ทุ กหลั กสู ต รครุศ าสตร์อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต ของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้ แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้ อหาสาระ การจัดตารางเรีย นและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิต ครูช่างอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์ การปฏิบัติ และการสอน เพื่ อ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า นอุ ต สาหการ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เพื่ อ น าไปพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและ
ความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ รวมทั้ ง
การทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2.3 เพื่อผลิตบั ณฑิต ที่มีความสามารถในการสอนด้านอุตสาหการ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา การแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นาและผู้ตามในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และ
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. และคุรุสภากาหนด

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 การพัฒนาหลักสูตรตามที่  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
สกอ.และคุรุสภากาหนด
 รายงานผลการประเมิน
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  ติดตามการเปลี่ยนแปลง
 รายงานผลการประเมิน
ความต้องการของอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจในทักษะ
และการเปลี่ยนแปลงของ
ความรู้ความสามารถ
เทคโนโลยี
ในการทางานของบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่ สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็ น
เวลา 16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
ที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
(2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ
(3) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องทาง ด้านอุตสาหการ โดยการเทียบโอนผลการเรียน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ (1) – (3) มีค่านิยม เจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์แตกต่างกัน
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความรู้พื้นฐานทางด้านทักษะ
วิชาชีพแตกต่างกัน
(3) นั ก ศึ ก ษาใหม่ ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาเรื่อ งแนวทางการปฏิ บั ติ ต นตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตร การวางแผนการเรียน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
(4) นักศึกษาใหม่ต้องการได้รับคาแนะนาด้านการเรียนจากนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้มีเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มนักศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานทางด้านทักษะวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
(3) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลา
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร รวมทั้ งเป็ น การแนะน าการวางแผนการเรี ย น เป้ าหมายการศึ ก ษา และ
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
(4) สนับสนุนการดูแล ให้คาแนะนาด้านการเรียน และความเอื้อเฟื้อระหว่างนักศึกษารุ่นพี่
กับรุ่นน้อง เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2562
25
25
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
75
100
25

2566
25
25
25
25
100
25
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

6,500,000 1,300,000 2,050,000 2,437,500 2,437,500
75,000 150,000 225,000 300,000 300,000
725,000 1,450,000 2,275,000 2,737,500 2,737,500

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564
2565

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1,246,000 1,246,000 1,246,000 1,246,000
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 ) 395,000 790,000 1,185,000 1,580,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
260,000 520,000 820,000 975,000
รวม (ก)
1,541,000 2,556,000 3,251,000 3,801,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
400,000 500,000 550,000 550,000
รวม (ข)
400,000 500,000 550,000 550,000
รวม (ก) + (ข)
1,941,000 3,056,000 3,801,000 4,351,000
จานวนนักศึกษา
25
50
75
100

2566
1,246,000
1,580,000
975,000
3,801,000
550,000
550,000
4,351,000
100

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น และเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ข)
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รหัสคณะ
ระดับการศึกษา
รหัสหลักสูตร
รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา

กลุ่มวิชา

IE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Education)
2 ปริญญาตรี
0 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
1 สาขาวิชาไฟฟ้า
2 สาขาวิชาเครื่องกล
3 สาขาวิชาอุตสาหการ
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
6 สาขาวิชาชีพครู
1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
5 กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX

กลุ่มวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิช าในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ค วรศึกษา
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึก ษาทั่วไป

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึก ษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัต ิ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

10 กลุ่มวิชาภาษาไทย
20 กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
40 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
80 กลุ่มวิชาบูรณาการ
81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 82 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
สภาพรายวิชา
0 วิชาไม่บังคับ
1 วิชาบังคับ
ระดับการศึกษา 1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
3(3-0-6)
GE2300109 สันติศกึ ษา (Peace Studies)
3(3-0-6)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom) 3(3-0-6)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
3(3-0-6)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3(3-0-6)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
(Mind Development for Quality of Life)
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา
พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
(Creative and Communication Skills)

หน่วยกิต
4(4-0-8)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุม่ วิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ข.1 กลุม่ วิชาทางการศึกษา 34 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ข.1.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 22 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

IE2061101 คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครูวิชาชีพ
(Morals, Ethics, Vocational Teaching Profession)
IE2061202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
(Innovation and Information Technology for Educational
Communication)
IE2061203 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(Curriculum Development and Learning Management)

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(1-4-4)

3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

IE2061204 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(Learning Measurement and Evaluation)
IE2061305 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(Pre-Professional Teaching Practice)
IE2061306 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance)
IE2061307 จิตวิทยาสาหรับครู (Psychology for Teachers)
IE2061308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)
ข.1.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IE2062301 การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1
(Teaching Practice During Class 1)
IE2062402 การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 2
(Teaching Practice During Class 2)
IE2062403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(Teaching Professional Experience)
ข.2 กลุม่ วิชาชีพ 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ST2031103 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
IE2033101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 (Engineering Drawing 1)
IE2033102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Training)
IE2033203 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
ข.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IE2034101 วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)
IE2034102 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)
IE2034203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 (Engineering Practice 1)
IE2034204 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)
IE2034205 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
IE2034206 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)
IE2034207 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
IE2034308 การเตรียมโครงงานทางอุตสาหการ (Industrial Pre-Project)
IE2034309 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)
IE2034310 วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)
IE2034311 การฝึกงานทางอุตสาหการ (Industrial Practices)
IE2034412 โครงงานทางอุตสาหการ (Industrial Project)

หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(0-16-0)
3(0-16-0)
6(0-40-0)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-40-0)
3(0-6-3)
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0020ข.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
IE2035101
IE2035202
IE2035203
IE2035204
IE2035305
IE2035306
IE2035307
IE2035308
IE2035309
IE203531\0
IE2035311
IE2035412

ชือ่ วิชา
กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 (Engineering Practice 2)
การเขียนแบบวิศวกรรม 2 (Engineering Drawing 2)
วิศวกรรมการเชื่อม (Welding Engineering)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
(Computer-Aided Design and Manufacturing)
วิศวกรรมการบารุงรักษา (Maintenance Engineering)
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
(Automatic Machine Engineering)
สถิติสาหรับวิศวกรโรงงาน (Statistics for Factory Engineers)
การวิเคราะห์แบบทางวิศวกรรม
(Engineering Drawing Analysis)
การทดสอบวัสดุวิศวกรรม (Engineering Material Testing)
การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)
เทคโนโลยีเครื่องมือกล (Machine Tool Technology)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE210010X
GE2201101
GE250010X
GE2XXXXXX
GE281010X
GE282010X
IE2033102
IE2034101

วิชากลุ่มภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชากลุ่มบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
วิชากลุ่มบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
วิศวกรรมเครื่องมือ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
2
2
3
3
20

3
3
0
3
2
2
1
3
17

0
0
2
0
0
0
4
0
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
1
6
4
4
4
6
37

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
GE2XXXXXX วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE250010X วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
IE2061101
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
วิชาชีพ
IE2033101
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
IE2034102
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
IE2035XXX วิชากลุ่มชีพเลือก (1)
รวม

3
3
1
3

3
3
0
2

0
0
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
1
5

3
3

1
3

4
0

4
6

3
19

X
XX

X
XX

X
XX

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
1

0
0
4

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
4

3
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1
3
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3
รวม
21
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 25

3
1
3
3
17

0
4
0
0
8

6
4
6
6
38

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
2

0
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5

3
3
3
3
21

2
3
X
X
XX

2
0
X
X
XX

5
6
X
X
XX

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
3
3
3
3
3
3
19

0
2
2
3
X
X
X
XX

2
2
2
0
X
X
X
XX

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE220010X
ST2031103
IE2061202
IE2033203

IE2034203
IE2034204
IE2034205

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
แคลคูลัส 1
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษา
วัสดุวิศวกรรม

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE220010X
GE2XXXXXX
IE2061203
IE2061204
IE2034206
IE2035XXX
IE2035XXX

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การศึกษางานอุตสาหกรรม
วิชากลุ่มชีพเลือก (2)
วิชากลุ่มชีพเลือก (3)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
IE2061305
IE2061306
IE2061307
IE2034207
IE2035XXX
IE2035XXX
XXXXXXXXX

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
การประกันคุณภาพการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
การควบคุมคุณภาพ
วิชากลุ่มชีพเลือก (4)
วิชากลุ่มชีพเลือก (5)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
5
5
6
X
X
X
XX
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2061308
IE2062301
IE2034308
IE2034309
IE2034310

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1
การเตรียมโครงงานทางอุตสาหการ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิศวกรรมคุณค่า
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
0
2
6
6
19

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
3
13

2
0
1
3
3
9

2
16
0
0
0
18

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

0
0

40
40

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

0

16

0

3
3
3
12

0
X
X
XX

6
X
X
XX

3
X
X
XX

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6
6

0
0

40
40

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่
IE2034311

การฝึกงานทางอุตสาหการ
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
0

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
IE2062402
IE2034412

การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 2
โครงงานทางอุตสาหการ

วิชากลุ่มชีพเลือก (7)
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

IE2035XXX

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2062403

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
0
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3.1.5
ชั้นปี
ที่
1

2

3

4

คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
รายละเอียด

วิชาชีพครู
อธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

วิชาชีพเฉพาะ
-อ่านแบบและเขียนแบบได้ตาม
มาตรฐานสากล
-เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทางานเป็นหลัก
วิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
-อธิบายความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน
หลักสูตร ทาแผนการเรียนรู้และการสร้าง -สร้างสื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียน สร้าง
-กาหนดทรัพยากรเพื่อการผลิตได้อย่าง
นวัตกรรมสื่อการสอน และสร้างสื่อการสอน เหมาะสม
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
ทักษะพิสัย ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
อธิบายหลักการประกันคุณภาพการศึกษา -ตรวจสอบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
และแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา
ผลิต
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนด้าน -ออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ที่มี
ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะพึง
ประสงค์ สร้างบริการแนะแนว 5 บริการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม ออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนเข้ากับการ
-ความสาคัญการทางานเป็นทีมและการ
ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหา
ปฏิบัติหน้าที่ครูในสถาบันการศึกษาและ
-ความสาคัญการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
บุคคล
สาคัญ
-ตระหนักถึงหลักการสื่อสารและการสร้าง
บุคลิกภาพ
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3.1.6
คาอธิบายรายวิชา
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่างๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills; listening; speaking; reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียนจดหมาย
ทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ รายงานธุรกิจและโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication;
principles of business letter writing; types of business letters; business-related reports
and projects

GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3 (3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การนาเสนอทักษะการรับ และการส่งสาร การพูดเพื่อการนาเสนอ การอ่านและ
การนาเสนอข้อมูลทางสถิติและการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104

วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature;
literature analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way
of life

GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนสารและคากล่าว
ในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ส านวนและโครงสร้ า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะน าตั ว
การบรรยายบุ ค คล การบรรยายสิ่ ง ของ ความสนใจและงานอดิ เ รก การบรรยายสถานที่
การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things; interest and hobbies; describing
places; describing past events; describing future plans and predictions
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GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภ าษาระดับ สู งขึ้น เพื่ อใช้ภ าษาให้ ถูกต้องตามสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตื อน การกาหนดเงื่อนไข
ข่าวสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations; comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application

GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภ าษาอังกฤษที่เกี่ย วเนื่องกับวิช าชีพ ความรู้เกี่ยวกับ คาศัพ ท์และสานวน
เกี่ย วกับ วิช าชีพ ใจความส าคัญ และรายละเอีย ดจากเนื้ อเรื่อง การให้ นิย าม การจาแนกปร ะเภท
ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields; technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship

GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษเพื่ อ น าไปใช้ ในอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้ โ ทรศั พ ท์ เพื่ อ ติ ด ต่ อ งานธุ ร กิ จ การนั ด หมายเจรจาธุ ร กิ จ การน าเสนอผล
ประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจ
วัฒนธรรมในอาชีพต่าง ๆ
English communication in various careers: meeting people in
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving
presentation about company performance; describing products and services;
identifying goals and making business decision; making and dealing with complaints;
checking progress on work; understanding culture in careers culture
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GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension;
reading for main ideas and reading techniques

GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟั งภาษาอั งกฤษในสถานการณ์ ต่ างๆ ในชี วิต ประจ าวั น การฟั งบทสนทนา
การฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues; paragraphs; articles and answering; listening comprehension for main ideas
and listening techniques

GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั ง กฤษตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามวัฒ นธรรมของเจ้ าของภาษา การทั กทายและแนะน าตัว การให้ คาแนะน า การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with
native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and
directions; requests and offers; thanking and apologizing

GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทั ก ษะภาษาจี น เบื้ อ งต้น ระบบพิ น อิ น ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence
patterns and grammar; short conversations and reading short messages; making a
summary and answering questions
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GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails

ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม พัฒ นาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and
solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวั ฒนธรรมไทย หลักธรรม
ทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature;
motivation and human relations in organizations; communication and human
relations; human relations in Thai culture; religious principles and human relations

GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิ จั ย วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งและการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย
การตีความและการนาเสนอข้อมูลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation
and presentation; research report writing
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GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร้ า งผลผลิ ต และการปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual's duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics

GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่างๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing; economic institution; social and economic development;
economic cooperation at various levels

GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การบริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา
ในสั งคมไทยและสั งคมโลก เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น สั ง คมสี เขี ย วและ
นิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization;
problems; impact; and crises of development in Thai and global societies;
technology and innovation for sustainable development; green society and ecology;
application of sufficiency economy philosophy and the Royal projects

GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics andsocial
responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้ น ฐานเกี่ย วกับ อาเซีย นและรัฐสมาชิก อัต ลั กษณ์ และความหลากหลาย
แนวคิ ดการก่อตั้ งปฏิ ญ ญากฎบั ต รและที่ ป ระชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน ความร่ว มมือในการพั ฒ นาและ
เสาหลักอาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคต
ที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together
integration for a sustainable future

GE2300109

สันติศึกษา
3 (3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติและระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; nonviolence conflict resolution

GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรั พยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้
เครื่องมือ ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library's information-resources storage systems; information resources
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and
plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิท ยา พั น ธุกรรม สิ่ งแวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception; learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health;
social behavior

GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ น มาของชนชาติ ไทย ลั ก ษณะสั งคม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom

GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บ ปรุ งบุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู้ เกี่ ยวกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรับ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception; mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development

GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แน วคิ ด และองค์ ป ระกอบ พ ฤติ ก รรมม นุ ษ ย์ การพั ฒ น าตน ภ าวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การพัฒ นาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารใน
องค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; selfadjustment; human relations in modern organization and communication; mental
health and happy life enhancement
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GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความ
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field
data interpretation and analysis; and report writing

GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere;
project administration

GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จิ ต ของมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ ว่าด้ ว ยการพั ฒ นาสมาธิ สมาธิ กั บ การพั ฒ นาสมาธิ จิ ต กั บ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change;
meditation in daily life
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ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1 (0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิทยาศาสตร์การกีฬาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัช นีมวลกายรูปแบบของ
การจั ด การแข่ ง ขั น และประเภทของกี ฬ าการบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ าและการปฐมพยาบาล
และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid;
forms of exercises for health
GE2500102

ในจังหวะต่างๆ

ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎระเบียบและมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศ

General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types
of social dance; practice of social dance
GE2500103 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ
กติ ก าการแข่ ง ขั น กี ฬ าประเภทที ม การแข่ ง ขั น กี ฬ าและการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าประเภทที ม
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition and
competition management of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล การสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกาย
กฎระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
บุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports;
competition and competition management of individual sports; sports injuries and
first aid
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GE2500105

นันทนาการ
1 (0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของนั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ
การอยู่ค่ายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational
leadership; recreational activities for training courses; recreational games; camping
and appropriate recreational activities

ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก.5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ ยน และ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules;
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem;
sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสถิติ ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesistesting

GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส่ ว น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละและ
การประยุกต์ พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผลและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio; proportion;
percentage and applications; area and volume; interest and installment payment;
value added tax and income tax; index; introduction to logic and reasoning;
introduction to statistics
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ก.5.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ้ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introductionto science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;
chemical substances in everyday life; evolution and human genome

GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางสิ่ งแวดล้ อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เวศวิ ท ยาและ
สมดุล ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่ งแวดล้ อม การประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment
management
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
ก.6.1 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

GE2801101

ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
4(4-0-8)
Creative and Communication Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารและการประกอบสร้างความจริง การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เครื่องมือใน
กระบวนการสร้างสรรค์ ทักษะการเล่าเรื่อง และงานสื่อสารสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
Communication and the construction of reality; communication for
development; creative process and tools; narrative skills and individual project
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GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัตน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็ น พลเมื องโลก สั งคมสร้างสรรค์ การพัฒ นาที่ยั่งยืน สั งคมแห่ งการเรียนรู้และทั กษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills

GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก และพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การเป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะและ
คุณ ลักษณะที่จาเป็นสาหรับ การทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ การทางานเป็ นทีม
การเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers

GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรีย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ งบวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem
solving
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GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of
sports science and exercise for health

GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติ
ที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
ก.6.2 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks;
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment;
mathematics and health
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GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2 (2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ

และความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์
วัสดุทางการแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material
for electric appliance
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
ข.1.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
IE2061101 คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครูวิชาชีพ
3(2-2-5)
Morals, Ethics, Vocational Teaching Profession
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมาย แนวคิด และการสร้างจิตวิญ ญาณความเป็นครู ค่านิ ยมและอุดมการณ์
ความเป็นครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครู หน้าที่พลเมืองที่ดี การมีจิตสาธารณะ ฝึกปฏิบัติการเป็นแบบอย่างที่ดี การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
Definition, concept and constructing spirituality of teachers; values and
teacher ideology; morals and ethics in teaching profession; laws relating to teaching
profession; good civic duty; service mind; role modelling practice; cooperative
working and participation in teaching profession activities
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IE2061202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3 (1-4-4)
Innovation and Information Technology for Educational
Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการสร้างและ
ผลิ ตสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา การประเมินสื่ อ การวิเคราะห์ ปัญหา
เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการศึกษา
Principles, concepts, theories of educational technology and innovation;
innovation and information technology for learning; information technology for
communications; practices on media creation and production; innovation and
information technology for education; evaluation of media; analysis of problems
related to the use of educational innovation
IE2061203 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Curriculum Development and Learning Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปรั ช ญาการศึ กษา ทฤษฎี เกี่ย วกั บ หลั กสู ต ร แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ การจัด การเรียนรู้แ ละ
การสอน ระบบการจัดการศึกษาไทยและอาเซียน การพัฒนาและประเมินหลักสูตร การนาผลประเมิน
ไปใช้พัฒนาหลักสูตร การจัดทาแผนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การจัดทาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้ การบริหาร
และการจัดการชั้นเรียน การบริหารศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
Educational philosophy; curriculum theories; concepts of learning and
teaching management; educational management system in Thai and ASEAN;
curriculum development and evaluation; learning plan; practice; preparation of
courses and learning plans; learning environment management; learning
management styles; integrated learning; classroom management; institutional
learning center management
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IE2061204 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การ แนวคิ ด ความส าคั ญ ของการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จุ ด ประสงค์
การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินผล การสร้างและพัฒ นาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร้า งเครื่อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
การประเมิน ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมิน
แบบย่อยและการประเมินแบบรวม
Principles; concept; importance of educational measurement and
evaluation; behavioral objectives and evaluation criteria; creation and development
of cognitive, affective, and psychomotor instruments; measure and evaluate of
students’ learning; authentic assessment; portfolio assessment; performance
assessment; formative and summative assessments
IE2061305 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1 (0-2-1)
Pre-Professional Teaching Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การสร้ างความสั ม พั น ธ์กั บ สถานศึ ก ษา การเข้ าไปมี ส่ ว นร่ว มและสั งเกตการณ์
การสอนจริงเพื่อเรียนรู้บริบทของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน ฝึกปฏิบัติ
และวางแผนการศึ ก ษา การจั ด ท าแผนการเรีย นรู้ หลั ก การท าวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียน การจัด ท า
รายงานผล การสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Principles of establishment of institutional relationship; participation and
observation of teaching situation to learn the context of institution; teaching
preparation; practice and study plans; creation of learning plan; principles of research
to develop learners; learning report; observation and exchange of learning results
IE2061306 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Quality Assurance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดของการประกันคุณ ภาพการศึกษา ปัจจัยที่มีผ ลต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึ กษาและชุมชน แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
Principles and concepts of educational quality assurance; factors
influencing educational quality assurance; strategy for cooperation between
educators and community; conduct of institutional administration and educational
quality assurance; use of educational quality evaluation to enhance learning
development
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IE2061307 จิตวิทยาสาหรับครู
3 (2-2-5)
Psychology for Teachers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไป ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ พัฒนาการมนุษย์ ด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสั งคม จิ ตวิท ยาการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับ ความแตกต่างระหว่างบุค คล ความต้องการ
ความพร้อม และการจูงใจผู้เรี ยน เชาวน์ปัญญา จิตวิทยาการให้คาปรึกษาและการแนะแนว ปฏิบัติ
แนะแนว การป้องกันปัญหา แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์
General psychology; basic theories of human development inphysical;
intellectual, emotional and social concerns; educational psychology in relation to
individual differences; needs, readiness and motivation of learners; intelligence;
psychology of guidance and counseling to prevent and solve problems and develop
learners to have desirable characteristics
IE2061308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Research for Learning Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎี รูป แบบ การออกแบบ และกระบวนการวิจัย สถิติเพื่ อการวิจัย การทดสอบ
สมมติ ฐ าน การเสนอโครงการเพื่ อ ท าวิ จั ย การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละน าเสน อผลงานวิ จั ย การท าวิ จั ย
ในชั้นเรียน การผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
Theories, models, design and process of research; statistics for research
and hypothesis testing; research proposal; practice and presentation of research
results; classroom action research; research for learning development and solving
related problems
ข.1.2 กลุม่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
IE2062301 การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1
3 (0-16-0)
Teaching Practice During Class 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2061305 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบั ติห น้าที่ครูในสถาบันการศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
Perform teacher duties in educational institutions; student-centered
learning plan and activities
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IE2062402 การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 2
3 (0-16-0)
Teaching Practice During Class 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2062301 การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา การสังเกต และวิเคราะห์อุปสรรคทางการเรียนและ
การสอน การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพในการสัมมนากับสถานศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก
Perform teacher duties in educational institutions; observation and
analysis of problems in teaching and learning process; participation in curriculum
development and revision; participation in exchange of knowledge for professional
development in seminars with educational institutions or external agencies
IE2062403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6 (0-40-0)
Teaching Professional Experience
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2062402 การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติหน้าที่ครูในสถาบันอาชีวศึกษา การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก การสอนโดย
บู ร ณาการความรู้ ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ การวางแผนการสอน การเลื อ กยุ ท ธวิ ธี ก ารสอน
การเตรียมอุปกรณ์และวัสดุประกอบการสอน การแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติการสอน การให้คะแนน
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
Perform teacher duties in educational institutions; teaching practice in
major majors; teaching by integrating theories and practice; instructional plan;
selection of teaching strategy; preparation of instructional equipment and materials;
in-class problem solving; grading; measurement and evaluation; academic project;
research for learning development
ข.2 กลุ่มวิชาชีพ
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ST2031103 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Functions; limits and continuity; differentiation and applications;
integration; techniques of integration; definite integral and applications
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IE2033101

การเขียนแบบวิศวกรรม 1
3 (1-4-4)
Engineering Drawing 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ในการเขี ย นแบบ เส้ น ตั ว อั ก ษรและตั ว เลข มาตราส่ ว น
การสเกตซ์ ภ าพ การเขี ย นแบบรู ป ทรงเรขาคณิ ต การก าหนดขนาด ภาพฉาย ภาพตั ด เก ลี ย ว
ความหยาบละเอียดผิว
Drawing tools; lines, lettering, and numbers; scale; sketch; geometrical
construction; dimension; orthographic drawing; section views; thread; surface
roughness
IE2033102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-4-4)
Basic Engineering Training
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ในงานวิ ศ วกรรม เครื่ อ งมื อ วั ด การตะไบ ต๊ า ปและดาย
เครื่องมือกลเบื้องต้น การเชื่อมแบบอาร์คไฟฟ้า
Tools and equipment in engineering; measuring instruments; filing;
tap and die; basic machine tools; electrical arc welding
IE2033203

วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก แผนภาพสมดุลย์ของ
ส่วนผสมเหล็กคาร์บอน เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม
วัสดุอนินทรีย์และก่อสร้าง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง
Production processes; applications of main groups of engineering
materials; equilibrium diagram of carbon steel, steel and cast iron components;
non-ferrous metal; polymers, ceramics and composites; inorganic materials and
construction; lubrication and fuel materials
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ข.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
IE2034101

วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-6)
Tool Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างและสมบัติของโลหะ พิกัดความเผื่อในการประกอบชิ้นส่วน การออกแบบ
อุป กรณ์ น าเจาะและจับ ยึดชิ้น งาน การออกแบบแม่พิมพ์ตัด การดัดและการขึ้นรูป การออกแบบ
เครื่องมือตัด การออกแบบงานหล่อ งานเครื่องมือกลขั้นสูง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
Structure and properties of matels; allowance for assembling parts;
design of jig and fixture; cutting mold design; bending and forming; design of tools;
casting design; advanced machine tool work; cost analysis
IE2034102

วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Safety Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานของเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละ
ป้ายเตือน สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมอาคารสูง
การป้องกันภัยส่วนบุคคล การป้องกันไฟไหม้ การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติภัยที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนจ านวนมาก การใช้อุป กรณ์ ป้ องกันส่ ว นบุ คคล การจัดสภาวะแวดล้ อมในการท างาน
ความเสี่ยง การสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีศึกษาอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
Basic knowledge of security officer; the meaning of the symbols and
warning signs; and the antecedences that cause of accidents; approaches used to
protect the accidents in high-rise building industries; personal defense; fire
protection; short circuit protection; industrial accident affecting many people;
learning to use the personal protective equipment; the organized working
environment; risk; accident investigation

IE2034203

ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1
3 (1-4-4)
Engineering Practice 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : งานวัดและตรวจสอบ งานปรับแต่ง งานลับคมตัด งานกลึง งานกัด การทาเกลียว
ด้วยมือ งานเชื่อม
Measurement and inspection; surface finish; cutting edge work; lathe
work; milling; tap and die; welding
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IE2034204

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Plant Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวางแผนออกแบบกระบวนการ การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมด้วยวิธีเอสเอลพี การหาทาเลที่ตั้งโรงงาน การวางแผนจัดหา การเคลื่ อนย้ายวัส ดุ
การวางผังแบบจาลอง การวิเคราะห์การตัดสินใจในการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Product analysis; process planning design; industrial plant design
based on Systematic Layout Planning (SLP); finding the location of an industrial plant;
supply planning; material handling; plant layout planning; decision analysis in
industrial plant planning
IE2034205 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
Production Planning and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบริหารงานผลิต การพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การควบคุมสินค้า
คงคลัง การควบคุมต้นทุนในการผลิต การบริหารโครงการด้วยเทคนิคซีพีเอ็มและเพิร์ท
Production management; forecast; production process planning;
inventory control; production cost control; project management with CPM and Perth
techniques
IE2034206

การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Work Study
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเพิ่ ม ผลผลิ ต องค์ ป ระกอบของเวลาที่ ใช้ ท างานแต่ ล ะโครงการให้ ส าเร็ จ
การเลือกใช้เทคนิคในการบันทึกข้อมูล เทคนิคในการตั้งคาถาม แผนภูมิการผลิตแบบสังเขป แผนภูมิ
การผลิตแบบต่อเนื่องประเภทคน วัสดุและเครื่องจักร แผนภูมิทวีคูณ แผนภูมิการเคลื่อนที่ แผนภูมิ
สายใย แผนภูมิสองมือ หลักการเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ การสุ่มงาน การหาเวลามาตรฐาน
แบบต่างๆ และกรณีศึกษาความสูญเสีย 7 ประการในโรงงานอุตสาหกรรม
Increasing productivity; elements of the working time to complete
each project; selection techniques to record data; questioning techniques; outline
production chart; man-machine charts; multiple chart; flow chart; string chart; twohanded process chart; study to the principles of movement effective; work sampling;
finding standard time in many types and case studies of seven losses in industrial
plants
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IE2034207

การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
Quality Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การควบคุมคุณภาพในระบบการผลิ ต ปรัชญาคุณ ภาพของเดมมิ่ง การสร้างและ
วิเคราะห์การเก็บข้อมูล เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง เทคนิคในการระดมสมอง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
การแก้ปัญหา 7 ขั้นตอนแบบคิวซี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบคุณภาพ
Quality control in manufacturing systems; Deming's Quality Circle
Theory; modeling and analysis of data collection; qc 7 tools; brainstorming
techniques; QCC cycle; qc story; costs of a quality system
IE2034308

การเตรียมโครงงานทางอุตสาหการ
1(1-0-2)
Industrial Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เลือกและศึกษางานที่จะทาโครงงานและเขียนรายงาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อโครงงานที่ได้รับอนุมัติจ ากที่ปรึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดขั้นตอนและแผนเพื่อดาเนิน
โครงงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
Selection and study of project and report writing; literature review of
topics approved by advisors; setting objectives; setting plan and procedure to
implement the project and report the project progress
IE2034309

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การคานวณดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบันและรายปี อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน์ต่อ
เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Interest calculation; determination of current and annual values; rate
of return; benefits for investments; depreciation; breakeven point analysis
IE2034310

วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
Value Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การของวิ ศ วกรรมคุ ณ ค่ า การประยุ ก ต์ วิ ศ วกรรมคุ ณ ค่ า การวิ เคราะห์
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
Principles of value engineering; application of value engineering;
product analysis; designing products and manufacturing processes; procurement of
raw materials to reduce production costs; product value adding
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IE2034311

การฝึกงานทางอุตสาหการ
3(0-40-0)
Industrial Practices
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 8 สัปดาห์
At least 8-week training in industrials or commercial organizations to
improve work experience
IE2034412

โครงงานทางอุตสาหการ
3(0-6-3)
Industrial Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิเคราะห์แผนการดาเนินโครงงาน ปฏิบัติการในโครงงานตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์
การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ปัญหา นาเสนอผลการดาเนินงานโครงงานเป็นระยะๆ
นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุดท้ายและจัดทารายงานโครงงานที่สมบูรณ์
Planning analysis; implementing the approval project; work analysis;
problems and solutions; regular project reporting; presentation of the final stage and
final report
ข.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
IE2035101 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
Manufacturing Process
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กรรมวิธีการผลิ ตเหล็ก การหล่อโลหะ การขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็น การอบชุบ
โลหะ การต่อประกอบ การตกแต่งผิว กระบวนการผลิตสมัยใหม่
Processing methods; foundry technology; cold working; hot working;
heat treatment; assembly parts; metallic coating; modern manufacturing processes
IE2035202

ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2
3 (1-4-4)
Engineering Practice 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2035102 ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรม 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : งานวัดและตรวจสอบ เพลาส่งกาลัง เพลาเรียว เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองสะพาน
งานประกอบและการปรับแต่ง การทาเกลียวด้วยเครื่อง
Measurement and inspection; power transmission shaft; tapered shaft;
spur gears; helical gears, rack gears; assembly and surface finish; threading
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IE2035203

การเขียนแบบวิศวกรรม 2
3 (1-4-4)
Engineering Drawing 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2033101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนภาพแผ่นคลี่ การเขียนภาพช่วย การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
พิกัดงานสวม การเขียนภาพสามมิติ
Drawing sheet; auxiliary views; detail and assembly drawing;
tolerances; 3D objects

IE2035204

วิศวกรรมการเชื่อม
3 (2-2-5)
Welding Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลหะวิทยาการเชื่อม กรรมวิธีการเชื่อม องค์ ประกอบที่มี อิทธิพลต่อ การเชื่อ ม
อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่องานเชื่อม การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานเชื่อม
มาตรฐานของลวดเชื่อม สัญลักษณ์ในงานเชื่อม การประมาณราคางานเชื่อม
Welding metallurgy; welding process; factors affecting welding;
influence of heat on welds; monitoring and analysis of defects in welds; standard of
welding rods; symbols in welding; cost estimation of welding work

IE2035305

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3 (2-2-5)
Computer-Aided Design and Manufacturing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบงานทางวิศวกรรม การสร้างภาพ
3 มิติ การกาหนดพื้นผิว การจาลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
Using computer programs for engineering design; 3D visualization;
surface determination; simulation of moving parts; finite element analysis

IE2035306

วิศวกรรมการบารุงรักษา
3 (2-2-5)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบารุงรักษาเครื่องจักรกล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจเครื่องจักรกล
การวางแผนการตรวจซ่อม การควบคุม ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติงาน การซ่อ มเครื่อ งจัก รกล
การประเมินผลการบารุงรักษา และการบารุงรักษาแบบป้องกันล่วงหน้าทั้งองค์กร
Maintenance machinery; cause of deterioration; machines inspection;
planning to machine repairs; security controls in operation; machinery repairing;
maintenance evaluation; and preventive maintenance the entire organization
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IE2035307

วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
Automatic Machine Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องจักรกลที่ควบคุมการทางานด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ การทางานเบื้องต้นของ
เครื่องกลึงและเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า การเขียน
และการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องกลึงและเครื่องกัดอัตโนมัติ ด้วยระบบจีโค๊ต เอ็มโค๊ต
Automated machinery controlled by the computer numerical control;
basic operation of CNC lathe and milling machines; electrical discharged machines
( EDM) ; wire cutting machines; programming and using lathe and milling machine
control G-code M-code

IE2035308

สถิติสาหรับวิศวกรโรงงาน
3 (3-0-6)
Statistics for factory Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ สัญลักษณ์ สถิติเบื้องต้นที่ควรรู้ การทดสอบ
สมมุ ติฐาน การชักสิ่ งตัวอย่ างเพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ การทดสอบความ
แตกต่าง การวิเคราะห์การถดถอย การออกแบบการทดลอง การนาเสนอข้อมูล
Statistical decision-making process; basic statistical symbols;
hypothesis testing; acceptance sampling, process capability; difference test;
regression analysis; experimental design; presentation of information

IE2035309

การวิเคราะห์แบบทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Drawing Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กการออกแบบงานทางวิศวกรรม การอ่านแบบงาน การวิเคราะห์ ปัญหาจาก
แบบงาน ค่าใช้จ่ายของแบบงาน การนาเสนอราคางานในรูปแบบของเอกสาร เทคนิคการควบคุมและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
Principles of engineering design; drawing, analysis of problems from
work forms; cost of work, price presentation in the form of documents; techniques
for controlling and evaluating performance

IE2035310

การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
3 (1-4-4)
Engineering Material Testing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทดสอบคุณ สมบัติวัส ดุภ ายใต้แรงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงบิด แรงกระแทก
ความแข็ ง และความล้ า การทดสอบและวิเคราะห์ คุ ณ สมบั ติ ท างโลหะวิ ท ยา การทดสอบแบบ
ไม่ทาลาย
The engineering material testing under tensile force; pressure force;
shear force; torsion force; impact force; hardness and fatigue; metallurgical testing
and analysis; non-destructive testing
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IE2035311

การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การจั ด การ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ในการท างาน การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางวิ ศ วกรรม
กฎหมายการค้า การตัดสิน ใจสาหรับ การผลิต การพยากรณ์ในงานการผลิต แถวคอย การเงิน
การตลาด ลอจีสติกส์ ซับพลายเชน ลีน การบริหารโครงการ การบริหารควบคุมคุณภาพทั้งระบบ
การใช้ไอทีในการบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
Principles of management; human relation at work; productivity
improvement; trade law; decision for production; manufacturing forecast; queuing;
finance; marketing; logistics; supply chain; lean; project management; total
quality control management; use of IT in administration; basic feasibility study

IE2035412

เทคโนโลยีเครื่องมือกล
3 (3-0-6)
Machine Tool Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล คมของเครื่องมือตัด เครื่องเจียระไนลับคมตัด
และงานลับคมตัด เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล เครื่องกลึงและงานกลึง เครื่องกัด
และงานกัด เครื่องเจาะและงานเจาะ เครื่องไสและงานไส การคานวนค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด
และอัตราป้อน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกล เฟือง โซ่ สายพาน ลูกเบี้ยว และ
ระบบส่งถ่ายกาลังเชิงกล
Introduction to mechanical tools; cutting tools; grinding machines,
sharpening, cutting and sharpening work; mechanical saws and cutting jobs with
mechanical saws; lathe and lathe work; milling and milling work; planing and planing
machines; calculation of speed, cutting speed and feed rate; safety in operation with
machine tools; chain gears, cam belts and mechanical power transmission systems

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
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3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจาตัว
ประชาชน
1 นายภูเบท
อินทขันตี

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
บริหารอาชีวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 3
6
9 10 10
และเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,2551
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ
ราชมงคล,2541
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 3
6
9 10 10
อุตสาหการ
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
2560
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหการ
ราชมงคลพระนคร,
2554
Master in
Technological
3
6
9 10 10
Management
University of the
Philippines,1997
วิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2533
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 3
6
9 10 10
การขึ้นรูปโลหะ พระจอมเกล้าธนบุร,ี
2554
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ
ราชมงคล,2537
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
3
6
9 10 10
เทคนิคศึกษา
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,2531
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหการ
ราชมงคล,2544
เชื่อมประสาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2527

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา
วิชาการ
อาจารย์ ค.อ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.บ.
2 นายวันรักษ์ ศรีสังข์

อาจารย์ ค.อ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.บ.

3 นางสุขุมาล
หวังวณิชพันธุ์

ผศ.

MM.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วศ.บ.
4 นายสมพงษ์
เชื้อพระคา

อาจารย์

วศ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.บ.
5 นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ์

อาจารย์

ค.อ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วศ.บ.
ค.อ.บ.

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นายกิตติพันธ์
บุญโตสิตระกูล

ตาแหน่ง
วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

คุณวุฒิ

อาจารย์

ค.อ.ม.

วิศวกรรม
เครื่องกล

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
อุตสาหการ

X-XXXX-XXXXX-XX-X

จากสถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2537

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
3

6

9

10

10
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่ เลขประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
2 นางสาวผกามาศ อาจารย์
ชูสิทธิ์

คุณวุฒิ
ปร.ด.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
3 นายปราโมทย์
วีรานุกูล

ผศ.

ค.อ.ด.

สาขาวิชา/
วิชาเอก
นวัตกรรมการ
เรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคนิค
ศึกษา
วิศวกรรม
อุตสาหการ
การบริหาร
อาชีวศึกษา

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
4 นายตฤณ
ดิษฐลาภู

อาจารย์

ค.อ.บ.

อาจารย์

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิค
ศึกษา
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วิศวกรรม
อุตสาหการ

จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง,2555
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2526
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2540

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
3
6
9 10 10

3

6

9

10

10

3

6

9

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

3

3

6

X-XXXX-XXXXX-XX-X

5 นายภควัต
เกอะประสิทธิ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.บ.
6 นายไกรศักดิ์
โพธิ์ทองคา

อาจารย์

วศ.บ.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

7 ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย
เหมาะใจ

วศ.ม.

อาจารย์

ค.อ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

ค.อ.บ.

8 นางสาววรดานันท์ อาจารย์
เหมนิธิ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ปร.ด.
ค.อ.ม.

ศศ.บ.

วิศวกรรม
เครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2553
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เครื่องกล
ราชมงคลพระนคร, 2549
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เครื่องกล
ราชมงคลธัญบุรี, 2559
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เครื่องกล
ราชมงคลธัญบุรี, 2557
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัเทคโนโลยี
เครื่องกล
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2554
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
เครื่องกล
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2547
หลักสูตรและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
การสอน
2558
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2548
บรรณารักษ์ สถาบันราชภัฏธนบุรี,2535
ศาสตร์

49
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่ เลขประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
9 นางรุ่งอรุณ
ผศ.
พรเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

10 นางสุนารี
จุลพันธ์

อาจารย์

X-XXXX-XXXXX-XX-X

11 นายสุวัฒน์
วิบูลย์ศิริรัตน์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วิจัยและ
พัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา
ค.อ.ม. ไฟฟ้า

จากสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,2548
ค.อ.บ. วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
อิเล็กทรอนิกส์ 2544
-โทรคมนาคม
ศศ.ม. จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
การศึกษาและ 2557
การแนะแนว
ศศ.บ. รัฐประศาสน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศาสตร์
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2549
ค.อ.ม. บริหารอาชีวะ สถาบันเทคโนโลยี
ศึกษาและ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
เทคนิคศึกษา 2540
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา,2530

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
3
3
3
3
3

6

6

3

3

6

6

6

3

3

6

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
จากความต้องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง จึงกาหนด
ให้ นักศึกษาเลือกเรียนวิชาการฝึกงานทางอุตสาหการ รายวิชาการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1
รายวิชาการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 2 และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยู่ในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งานจากสถานประกอบการตลอดจนมี ค วามเข้ าใจในหลั ก การ
ความจาเป็น ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและทางการศึกษาได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
- การฝึกงานทางอุตสาหการ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3
- การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1 ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
- การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- การฝึกงานทางอุตสาหการ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อน
- การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1 และการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 2 จัดระยะเวลา
2 วันต่อสัปดาห์
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
การทาโครงงานของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพ เพื่อการแก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วม
โครงงานจานวนไม่เกิน 2 ถึง 5 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิชาโครงงาน เป็นหัวข้อที่นัก ศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข
ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทา
โครงงานให้มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ กรณีทางานโครงงานด้านเครื่องจักร มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการ
ตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบและเกณฑ์
การประเมินเป็นตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีความอดทน ใจกว้างและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ทางานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุก
กลุ่ม
มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์
ความเข้ า ใจอั น ถ่ อ งแท้ ใ นทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้
ใหม่

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้
มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมี
เหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการ
ศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการ
ของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาสมรรถนะ ของตนอยู่เสมอ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้
เคารพในสิทธิทางปัญญาข้อมูลส่วนบุคคล และ
ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
รายวิชาเปิดสอนต้องส่งเสริมและสอดแทรกให้
นักศึกษามีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มีการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
รายวิชาที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน
เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจน
เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่
รายวิชาที่เปิดสอนส่งเสริมให้นักศึกษา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้
นักศึกษาหาข้อโต้แย้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้
สร้างโจทย์ปัญหาของรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล
โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดังนี้
(1) เคารพสิ ท ธิ เสรี ภ าพของบุ ค คลและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ต ามหลั ก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิช าชีพ ครูและจิตวิญ ญาณ
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) มีจิ ตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้ น มีความเสี ยสละ รับผิ ดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่า งต่อเนื่อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน
(3) มีค่านิ ย มและคุณ ลั กษณะเป็ นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิ ทธิ และให้
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปั ญญาใน
การดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
(4) มีค วามกล้ าหาญและแสดงออกทางคุณ ธรรมจริยธรรม สามารถวิ นิ จฉั ย
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและ
สภาพแวดล้ อ ม โดยอาศั ย หลั ก การเหตุ ผ ลและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั งคม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้องไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
(3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
(4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
(5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
(6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)
(7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)
(8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) วั ด และประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมในขณะท างานตามสภาพจริ ง
(Authentic Approach)
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
(6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นั กศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ย วกับรายวิช าในหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป ทั้งกลุ่ มศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างเป็นสุ ข ดังนั้ นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิช าการและเทคโนโลยีของวิช าศึกษา
ทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรอบรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
สาหรับ ครู จิตวิทยาพัฒ นาการ จิ ตวิท ยาการเรียนรู้เพื่ อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลื อ แก้ไขปัญ หา
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาผู้ เรี ย น หลั ก สู ต รและวิท ยาการการจั ด การเรีย นรู้ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ อาทิ การบู ร ณาการการสอน (Technological Pedagogical
Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบ ว น ก ารท างวิ ศ วก รรม แล ะค ณิ ต ศ าส ต ร์ (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (Professional Learning
Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
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(2) มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการ
ปฏิบัติ อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องในสาขาวิช าเฉพาะต่างๆ มีค วามสามารถในการใช้เครื่องมื อ การซ่อมแซม การ
บารุงรักษา การสร้าง การพัฒ นากระบวนการขั้นตอนในการทางาน โดยคานึงถึงผลดีและผลเสี ย
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติ งานและผู้บริโภค สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม
(3) เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
เข้าใจโลก และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
(4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน
(5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง
(2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-based Learning)
(3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
(4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
(5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
(6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
(7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
(8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
(9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)
(10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
(11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning)
(12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
(2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
(3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสาคัญของความรู้
(4) วัดและประเมินจากการนาเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(6) วัดและประเมิน จากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดัง นั ้น นัก ศึก ษาจาเป็น ต้อ งได้รับ การพัฒ นาทัก ษะทางปัญ ญาไปพร้อ มกับ คุณ ธรรม
จริย ธรรมและความรู้ นัก ศึกษาสามารถคิด หาเหตุผ ล เข้า ใจที่ม าและสาเหตุข องปัญ หา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งตกผลึกแนวคิด ด้วยตนเอง นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
(3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ
หรือผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
(2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)
(3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
(4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
(5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
(6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
(7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development)
(8) การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ วยการน าตนเอง (Self-Directed
Learning)
(9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
(10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
(11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method)
(12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
(2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(4) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน ผู้ที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับ บัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
กลุ่มคน เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
(2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีสานึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
(4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข็มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
(2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
(3) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
(4) การให้ ค วามเห็ น และการรั บ ฟั ง ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ อย่ า งไตร่ ต รอง
(Reflective thinking)
(5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
(6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)
(7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
(4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุ กต์ ใช้ วิธี การทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ในการศึ กษาปั ญหาและการน าเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
(2) สื่ อ สารกั บ ผู้ เ รี ย น บุ ค คลและกลุ่ ม ต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยวิ ธี
การหลากหลาย ทั้ งการพู ด การเขีย น และการน าเสนอด้ วยรูป แบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสาเร็จรูปหรือแอปพลิเคชัน
หรื อ แพลตฟอร์ ม รวมทั้ งอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ที่ ทั น สมั ย จ าเป็ น ส าหรั บ การจั ด การเรีย นรู้ การวิจั ย
การทางาน และการประชุม รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
(2) การสื บ ค้น และนาเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้านการศึกษา โดยบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) การจัดทาอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
(4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญการศึกษาที่
มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรีย นรู้ และสอนงาน ด้ ว ยรูป แบบ วิ ธีก ารที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน
หรือหลั กสู ตรฝึ กอบรมวางแผนและออกแบบเนื้ อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริห าร
จัดการชั้นเรียน และ/หรือสถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
(2) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนรู้
หรือสอนงานได้อย่ างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
หรือที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม
(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรีย นรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรี ย นรู้ ผ่ านการลงมือ ปฏิ บั ติ และการท างานในสถานการณ์ จริงที่ ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรีย นพั ฒ นาการคิ ด
การทางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการ
การทางานกับ การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้ม าใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา
(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ มี ค วามสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
อานวยความสะดวกและร่วมกัน พัฒ นาผู้เรียนให้ มีค วามรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
(5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี
มาใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย นและพั ฒ นาตนเอง เช่น ทั ก ษะการเรีย นรู้ (Learning
Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทางานแบบร่วมมือ
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่
ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
(1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated
learning: WIL)
(2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
(3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
(5) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-based Approach)
(6) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning )
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
(2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(3) วัดและประเมินจากรายงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
(4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้ เพื่ อ การศึ ก ษาปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและแปล
ความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพืน้ ฐาน
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ความรู้
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106

1

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1
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3

5

1
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4

1
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GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102

4

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะ
การสื่อสาร และ
ความสัมพันธ์
การใช้เทคโนโลยี
ระหว่างบุคคล
สารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108
GE2500101
GE2810102
GE2500103
GE2500104
GE2500105
GE2600101

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาทัองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้





































ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2
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1

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4
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1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4



















































































































































































   
   
   
 
 
   
 
 
   
   
   

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

สถิติเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์








ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

65
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทางานร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิต
และการตัดสินใจ
(4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้องไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
ความรู้
(1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู
จิตวิทยาพัฒ นาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒ นาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge
: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) ชุมชนแห่งการเรีย นรู้ (Professional Learning Community : PLC) และมีความรู้ใน
การประยุกต์ใช้
(2) มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติอย่าง
ลึกซึ้งถ่องแท้ รวมทั้ งบริบ ทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบารุงรักษา
การสร้าง การพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการทางาน โดยคานึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัย
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ของอุ ป กรณ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ป ฏิ บั ติ งานและผู้ บ ริ โ ภค สามารถติ ด ตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
(3) เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลก
และการอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐานความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม สามารถเผชิ ญ และเท่ า ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถนาแนวคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
(4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
(5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ด ค้ น หา วิเคราะห์ ข้อเท็ จจริง และประเมิ นข้ อมูล สื่ อ สารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
(3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับ รู้ความรู้สึกของผู้ อื่น เข้าใจผู้ อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม
(2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ ร่ว มงาน ผู้ ป กครอง คนในชุมชน และผู้ ปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการ มีส านึกรับ ผิ ดชอบต่ อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าในตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์
(3) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ ต่ อตนเอง ต่ อ ผู้ เรียน ต่ อ ผู้ ร่ว มงาน และต่ อ ส่ ว นรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
(4) มี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามเข็ ม แข็ งและกล้ าหาญทางจริย ธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข ส าหรั บ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ ทั้ งที่ เป็ น ตั ว เลขเชิ งสถิ ติ หรื อ
คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
(2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้ง
การพูด การเขียน และการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
(3) ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซอฟต์แวร์ห รือโปรแกรมส าเร็จรูป หรือแอปพลิ เคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การทางาน
และการประชุม รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่ งข้อมูล และสารสนเทศ โดยใช้ดุล ยพิ นิจที่ ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสอนงาน ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน หรือหลักสูตร
ฝึกอบรมวางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน
และ/หรื อ สถานประกอบการ ใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี วั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
(2) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนรู้ หรือ
สอนงานได้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม
(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนพัฒนาการคิด การทางาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
(4) สร้ างบรรยากาศ และจัด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อการเรียน แหล่ งวิ ทยาการ เทคโนโลยี
วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ มี ค วามสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
อ านวยความสะดวกและร่ ว มกั น พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรอบรู้ มี ปั ญ ญารู้ คิ ด และเกิ ด การใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
(5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ใน
การจั ดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้เรียนพัฒ นาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะ
การรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทางานแบบร่วมมือ และดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

5

IE2061101 คุณธรรม
จริยธรรม ความ 
  
เป็นครูวิชาชีพ
IE2061202 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ   

การสื่อสาร
การศึกษา
IE2061203 การพัฒนา
หลักสูตรและการ   

จัดการเรียนรู้
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กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา


     

  

   

   

  



 

  









แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

3

4

ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4
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3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
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IE2061204 การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้
IE2061305 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
IE2061306 การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
IE2061307 จิตวิทยาสาหรับ
ครู
IE2061308 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

2

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

5

IE2062301 การปฏิบัติการ
สอนระหว่าง
เรียน1
IE2062402 การปฏิบัติการ
สอนระหว่าง
เรียน 2
IE2062403 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
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กลุ่มการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู



 



        

 

             

       

     



 

    

      

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
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รายวิชา
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
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กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
ST2031103 แคลคูลัส 1
IE2033101 การเขียนแบบ
วิศวกรรม1
IE2033102 การฝึกพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม
IE2033203 วัสดุวิศวกรรม

2

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุ่มวิชาชีพบังคับ
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ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

2

3

  



  



 

 









  





  



 





1

 





3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้


 

 




4

5
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IE2034101 วิศวกรรม
 
เครื่องมือ
IE2034102 วิศวกรรม
ความปลอดภัย
 
ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
IE2034203 ปฏิบัติการทาง

วิศวกรรม 1
IE2034204 การออกแบบ
โรงงาน
 
อุตสาหกรรม
IE2034205 การวางแผนและ

ควบคุมการผลิต

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ







แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

3

4



ความรู้

1

2

3

4




5









 





 

1

1

2

3

4








2

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

3

4
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2



 


1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



5
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IE2034206 การศึกษางาน
อุตสาหกรรม
IE2034207 การควบคุม
คุณภาพ
IE2034308 การเตรียม
โครงงานทาง
อุตสาหการ
IE2034309 เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม
IE2034310 วิศวกรรมคุณค่า
IE2034311 การฝึกงานทาง
อุตสาหการ
IE2034412 โครงงานทาง
อุตสาหการ

2

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



 

 



 

 



    











แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

IE2035101 กรรมวิธีการผลิต
IE2035202 ปฏิบัติการทาง
วิศวกรรม 2
IE2035203 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 2
IE2035204 วิศวกรรม
การเชื่อม
IE2035305 คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบ
และการผลิต
IE2035306 วิศวกรรม
การบารุงรักษา
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กลุ่มวิชาชีพเลือก

5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

3



4


ความรู้

1

2

2

3

1

1

2

3

 



 



 




 






1







5





 

4

 





3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

  

4

2

 

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
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IE2035307 วิศวกรรม
เครื่องจักรกล
อัตโนมัติ
IE2035308 สถิติสาหรับ
วิศวกรโรงงาน
IE2035309 การวิเคราะห์
แบบทาง
วิศวกรรม
IE2035310 การทดสอบวัสดุ
วิศวกรรม
IE2035311 การบริหารงาน
อุตสาหกรรม
IE2035412 เทคโนโลยี
เครื่องมือกล

2

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้
2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2.3 สถานศึกษาที่รับ นั กศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิช าเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมิ น นั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ และมี ก ารทวนสอบการประเมิ น ผล
การปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู
การจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพั ฒ นาด้ านการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้จ ากหน่ ว ยงานภายใน และ
หน่ ว ยงานภายนอก รวมทั้ ง การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการต่ า งๆ ศึ ก ษาดู งาน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน และสถานประกอบการ
2.2 การพัฒ นาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อพัฒ นาเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิช าการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม ก าหนดการกากั บ คุณ ภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่ อให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลั ย มอบหมายให้ ส านั กส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบี ยน ท าหน้ าที่ กากั บ ดูแ ล
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริห าร
หลั กสู ตรในระดับ คณะ โดยในระดับ หลักสู ตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรทาหน้าที่
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บผิ ดชอบ 5) ทั กษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้ อมูล สาหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลั กสู ตรให้ ความส าคัญ กับ การรับ หรือคัด เลื อกนั กศึกษาเข้าศึก ษา และมีค วามพร้อ มใน
การเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒ นานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรีย น และมีกิจ กรรม การพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒ นานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการ
ดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของอาจารย์ ซึ่ งเป็ น ปั จจั ยส าคัญ ในการผลิ ตบั ณ ฑิ ต
จึงมีการกาหนดระบบกลไกเกี่ย วกับ การรั บสมัครอาจารย์เพื่ อให้ มีคุณ สมบัติตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้น
ยั งจั ด ท าระบบการบริ ห ารอาจารย์ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ตามบริบ ทของหลั ก สู ตร โดยให้
คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต รเพื่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ วิสั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และบริบ ทที่ เปลี่ ย นแปลงของสั งคม มี กระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึ งความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ต รครุศาสตร์อุตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเครื่องกลและสาขาวิช าอุต สาหการ มี
การบริ ห ารทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน โดยมี ห้ อ งเรีย น ห้ อ งปฏิ บั ติก าร เครื่อ งมื อ และอุป กรณ์
การเรีย นการสอน ห้ องสมุดและสื่ อสารสนเทศที่มี ความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ อย่างไร
ก็ตามเพื่อความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอน ควรมีทรัพยากรการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ชุดแขนกลในงานอุตสาหกรรม
2. ชุดฝึกงานเชื่อม
3. ชุดจาลองการผลิตในงานอุตสาหกรรม
4. ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตแบบลีน

1.
2.
3.
4.

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
X
X
X
X
X
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ X
X
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้สาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรื อ การสนทนากั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งภาคการศึ ก ษาโดยอาจารย์ ผู้ ส อน และประเมิ น จาก
การเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบ
ตามหลั กสู ตร ระบบภาวะการมีงานท าของบัณ ฑิ ต และโครงการติดตามและประเมิ นผลผู้ ส าเร็จ
การศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ภาคผนวก จ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

84
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“คณบดี ” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลั ย หรือหั วหน้ าส่ วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
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“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ
“อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจ าในคณะซึ่ งคณบดี แ ต่ งตั้ งและ
มอบหมายให้ทาหน้าที่แนะนา ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจน
รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอน
รายวิชาในระดับปริญญาตรี
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กาหนด การจัดแผนการ
เรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการคณะ
“ค่าจัดการศึกษา” หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิจารณา โดยผ่ าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ ปี การศึกษาให้ เริ่มต้น ตั้งแต่วัน ที่ ๑ มิ ถุน ายนของทุ กปี และสิ้ น สุ ดลงในวัน ที่
๓๑ พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาโดยการกากับดูแลคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ คณะใด
หรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคน
ทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลั ยใช้ระบบทวิภ าค (Semester System) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(ก) ภาคการศึ ก ษาที่ ห นึ่ ง (First Semester) ตั้ ง แต่ เดื อ นมิ ถุ น ายนเป็ น ต้ น ไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(ข) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
กาหนดวัน เปิ ดภาคการศึกษาให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ย และมหาวิทยาลั ย
อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา
๘ สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติ
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(๓) สาขาวิช าต่ าง ๆ จัด สอนรายวิช าที่ อ ยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบตามข้ อ ก าหนดของ
หลักสูตร รายวิชาหนึ่ง ๆ กาหนดปริมาณการศึกษาเป็นจานวนหน่วยกิตและสอนรายวิชานั้น ๆ ใน
เวลาหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ในแต่ละรายวิชาจะมีจานวน
หน่วยกิตกาหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เวลาบรรยายหรือ อภิ ป รายปั ญ หา ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ข) ภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ค) การฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก ภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ง) การทาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๕) รายวิชาหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี จานวนชั่วโมงปฏิบัติ จานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคาอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชา
นั้น ๆ
(๖) รายละเอียดของจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับจากวันที่เปิด
ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ มีดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น ๑๐ ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เกิ น ๑๕ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ค) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๒
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๘ ลักษณะและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็ น ผู้ ไม่ มี โรคติ ด ต่ อ ร้ ายแรง โรคที่ สั งคมรังเกี ย จหรื อ โรคที่ จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
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(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้นทะเบี ยนเป็น นักศึกษาต้องดาเนินการด้ วยตนเอง พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัด
การศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) นักศึกษาต้องมีบัตรประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(๔) นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่คณะแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้อง
กระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่ เกิน ๒๒ หน่ ว ยกิต ส าหรั บ ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อนนั ก ศึก ษาจะลงทะเบี ย นเรียนได้ ไม่ เกิ น
๙ หน่วยกิต
(๒) การลงทะเบียนเรียนเกิน กว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๑) จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาค
การศึ กษาเดี ย ว หากมีค วามจ าเป็ น ต้ องลงทะเบี ยนเรียนเกิ น ๒๕ หน่ ว ยกิ ต ให้ เสนออธิการบดี
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป จานวนหน่วยกิตสูงสุดนี้ไม่รวมถึงรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๓) การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทาได้เฉพาะ
กรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและได้รับอนุญาตจากคณบดี เว้นแต่เป็น
ภาคการศึ กษาที่ ล งทะเบี ย นเรีย นวิช าสหกิ จศึ กษาหรือ การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ หรือการฝึ ก
ภาคสนาม หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
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(๔) นักศึ กษาต้ องรับ ผิด ชอบต่อการลงทะเบี ยนเรีย นรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลาและ

สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สิน
ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) นัก ศึกษาที่ ได้รับ ระดับ คะแนนไม่ สมบูรณ์ ( I) ในภาคการศึกษาสุด ท้ ายที่จ ะสาเร็จ
การศึกษาและไม่สามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ทันในภาคการศึกษานั้น จะต้องขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับ
คะแนนไม่สมบูรณ์ ในภาคการศึกษาถัดไป
(๖) การลงทะเบี ย นเรียนรายวิช าต่าง ๆ ต้องได้รับ อนุ ญ าตจากอาจารย์ที่ ป รึกษาและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๗) ในภาคการศึก ษาปกติ นั กศึ กษาผู้ ใดลงทะเบี ยนหลังวัน ที่ มหาวิท ยาลั ยกาหนดไว้
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ค่าปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากเกินกว่า ๒ สัปดาห์
นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ นักศึกษา
ต้องลาพักการศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น
(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ขอลาพักการศึกษา
ภายใน ๒ สั ป ดาห์ นั บ จากวัน เปิ ดภาคการศึกษา มหาวิทยาลั ยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้ นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๙) สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตาม
กาหนดในประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าปรับ) หากลงทะเบียน
เรียนและชาระเงินช้ากว่ากาหนดเกิน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาฤดูร้อนนั้น
(๑๐) ให้ อ ธิ ก ารบดี มี อ านาจอนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดที่ ถู ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๘) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดย
ให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาการลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้อง
ไม่พ้นกาหนดเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้
นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างชาระ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๑) การขอถอนคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
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(ข) การขอถอนรายวิ ช าหลั ง จาก ๔ สั ป ดาห์ แ รก แต่ ยั ง อยู่ ภ ายในระยะเวลา

๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห์ แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖
สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
(ค) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน
F หรือ U ในรายวิชาที่ขอถอน
(๓) การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนใน ข้อ ๑๒ (๑)
และ (๒)
ข้อ ๑๔ การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๑) การศึ ก ษาโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต นี้ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ มี เวลาศึ ก ษาครบร้ อ ยละ ๘๐
ของเวลาศึกษา หากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นพิจารณาแล้วเห็ นว่านักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรู้
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ให้บันทึกระดับคะแนน AU ไว้ในระเบียน แต่ถ้านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกระดับคะแนน W ไว้ในระเบียน
(๒) หน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็น หน่วยกิตสะสม
และหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
(๓) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาผู้นั้น
อาจลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้าอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังได้
(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษา
บางรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ทางการศึกษาตามที่
มหาวิท ยาลั ย เห็ น สมควร และต้องปฏิ บั ติต ามข้อบั งคับ หรือ ระเบี ยบ หรือประกาศมหาวิท ยาลั ย
ว่าด้ ว ยการนั้ น ๆ เช่น เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ยและต้ อ งช าระเงิน ค่ าธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๑๕ การเที ย บโอนรายวิ ช า ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน
๒ ภาคการศึกษาปกติ ดังกรณีต่อไปนื้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
(ข) ได้รับ ทุน แลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา
ศึกษา ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์

91
(ง) มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีโดยเร็ว
ที่สุด
(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันหรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๕) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
(ก) ถ้ า วั น ที่ ล าพั ก การศึ ก ษาอยู่ ใ นระหว่ า ง ๒ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึ กษาปกติ หรื อ สั ป ดาห์ แรกนั บ จากวัน เปิ ด ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อ น รายวิช าที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๑๒ สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๖ สัปดาห์นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ใน
ระเบียนของภาคการศึกษานั้น
(ค) ถ้ า วั น ที่ ล าพั ก การศึ ก ษาพ้ น ก าหนด ๑๒ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ พ้ น ก าหนด ๖ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ นแล้ ว
ให้ บั น ทึ ก ระดั บ คะแนน F หรื อ U ไว้ ในระเบี ย นทุ ก รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรีย นในภาค
การศึ ก ษานั้ น ๆ เว้ น แต่ ก รณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ มี เหตุ สุ ด วิ สั ย โดยมี ห ลั ก ฐานเชื่ อ ถื อ ได้
เมื่อ นั ก ศึก ษาได้รั บ อนุ ญ าตให้ ล าพั ก ให้ บัน ทึ กระดับ คะแนน W ทุ กรายวิช า ที่ ล งทะเบี ยนในภาค
การศึกษานั้น ๆ
(๖) ในกรณี ที่นั กศึกษาได้รับอนุญ าตให้ ลาพักการศึกษา หรือมีคาสั่งมหาวิทยาลัยให้
ลาพั ก การศึ ก ษาเนื่ อ งจากถู ก ลงโทษด้ ว ยกรณี ใ ด ๆ ตามข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บหรื อ ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการนั้ น ภายหลั ง การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาใด ๆ ให้ ถื อ ว่ า
การลงทะเบี ย นเรี ย นทั้ งหมดในภาคการศึ ก ษานั้ น เป็ น โมฆะและมหาวิท ยาลั ย จะไม่ คื น เงิน ค่ าจั ด
การศึกษาให้ แต่นักศึกษาไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
(๗) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าพั ก การศึ ก ษา หรื อ มี ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ล าพั ก
การศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๘) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าสองเท่าของ

92
แผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
ข้อ ๑๗ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
(ก) การลาป่ ว ยก่ อนสอบ หมายถึ ง นั ก ศึ กษาป่ วยก่ อนสิ้ น ภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ
และยังคงป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(ข) การลาป่วยระหว่างการสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษาจนครบระยะเวลาที่
กาหนดในภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(๒) การลาป่วยตาม (๑) นั้น นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีภ ายใน ๑ สัปดาห์นับ
จากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ ๑๘ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผล
การศึ กษาเพื่ อคณะใช้เป็ น เกณฑ์ ในการจั ด การวัด ผลและประเมิน ผลการศึ กษาส าหรับ รายวิช าที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็น
ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา
หมวด ๖
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๙ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๔) ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
(๕) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
(ก) มีเวลาศึกษาน้ อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(ข) ไม่ล งทะเบี ย นเรีย น และหรือไม่ชาระเงินค่าจัดการศึกษา หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษาในกาหนดเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๒ (๘)
(๗) พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้
(ก) มีค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า ๑.๒๐ เมื่อลงทะเบี ย นเรีย นมี ห น่ ว ยกิต สะสม
ระหว่าง ๑ ถึง ๒๒ หน่วยกิต
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(ข) มีค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบี ย นเรีย นมี ห น่ ว ยกิต สะสม
ระหว่าง ๒๓ ถึง ๖๐ หน่วยกิต
(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่
๖๑ หน่วยกิต ขึ้นไป
นักศึกษาที่ศึกษาและผ่านการประเมินผลทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้ งแต่ ๑.๙๐ ขึ้ น ไป แต่ ไม่ถึ ง ๒.๐๐ ซึ่ งผลการศึก ษาไม่เพี ยงพอที่ จ ะรับ
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า A
หรือลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นในหลักสูตรเพื่อปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ภายในกาหนด
๓ ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคต่อมาเป็นโมฆะ และไม่มีผล
ใดๆ
(๘) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) นั ก ศึ กษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรีย นครบทุ ก รายวิ ช าในทุ ก หมวดวิช าที่ กาหนดไว้ใน
หลักสูตรและมีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๒.๐๐ และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสู ตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือ
ทดลอง มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ช าชี พ ประกอบการท ารายงานในลั ก ษณะภาคนิ พ นธ์ ต ามคู่ มื อ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อผ่านการประเมินผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
จานวนหนึ่งเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสาขาวิชา จึงจะสาเร็จการศึกษา
(๒) กรณี นั กศึ กษาตามข้อ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ที่ไม่ป ระสงค์รับ ปริญ ญาตามหลั กสู ต ร
ปริญญาตรีที่ศึกษา ให้นารายวิชาที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้สาเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาของหลักสูตรนั้น
หมวด ๘
การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และเป็นผู้ที่
ไม่ อ ยู่ ในระหว่ า งการด าเนิ น การทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ข อรั บ ปริ ญ ญาหรื อ
อนุปริญญา ดังนี้
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(๑) การขอรับปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๑)
(๒) การขอรับอนุปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๒)
ข้อ ๒๒ การขอรับปริญญา
นั กศึกษาตามข้อ ๒๑ จะต้องทาหนังสื อตามแบบที่ มหาวิทยาลั ยกาหนดยื่นต่อคณะ
ภายใน ๓๐ วันนั บ แต่วัน เปิ ดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ฤดู ร้ อ นที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหรื อ อนุ ป ริ ญ ญาต่ อ
สภามหาวิทยาลัย
การทาหนังสือตามวรรคก่อน จะต้องกระทาทุกภาคการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้น ๆ
นั กศึกษาผู้ ใดมิ ได้ยื่ น หนั งสื อดังกล่ าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ อขออนุมั ติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น ๆ
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ ที่มิได้ยื่นหนังสื อดังกล่ าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อ
ขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพการเป็ น นั ก ศึ กษาตามอัต ราที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนดทุ ก ภาคการศึ ก ษาจนถึ งภาคการศึ กษา
ที่นักศึกษาทาหนังสือยื่นเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ ๒๓ การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
(๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาหรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตามข้อ ๒๒ ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
จะต้องช าระเงิน ค่าขึ้น ทะเบี ยนบั ณ ฑิต ตามประกาศมหาวิทยาลั ย และช าระหนี้ สิ นที่มี ทั้งหมดต่ อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติ ปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา อนุมัติ
ปริญญาเกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๕ ผู้ ส าเร็จ การศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญ ญาเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าในหลั กสู ต รของมหาวิทยาลั ยไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่ วยกิ ต
สาหรับหลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือไม่ต่ากว่า ๑๒๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา
หรือ ไม่ต่ากว่า ๑๕๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ ระยะเวลา
ที่นักศึกษา ขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่มีระดับคะแนนต่ากว่า C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
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(๔) ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดั บ ๑ ให้ เสนอรายชื่ อ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๗๕
(๕) ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดั บ ๒ ให้ เสนอรายชื่ อ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ(๓) และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
ข้อ ๒๖ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๖) ให้ มหาวิทยาลั ยจัดให้มีเหรียญเกีย รตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษา
ดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ
(๗) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
ที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๘) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่ สอง
และจะต้องได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ล ะคณะ ในกรณีผู้ สาเร็จการศึกษาได้
ค่าคะแนนเฉลี่ ย สะสมสู งสุ ด แต่ได้รับปริญ ญาเกีย รติ นิยมอัน ดับ ๒ ในแต่ ล ะคณะ ให้ เกี ยรติ นิย ม
เหรียญเงิน
การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ เหรีย ญเกี ย รติ นิ ย ม ให้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ดาเนินการปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจาภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่ เห็ น สมควรกาหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บการเทียบโอนผลการเรียน เพื่ อให้ ก ารจั ด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เป็นไปตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้
มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ในการประชุ ม ครั้ง ที่
๓ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิท ยาลั ย หรือส่ ว นราชการที่ เรีย กชื่ออย่างอื่น ที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่ งเป็นความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ของผู้ เรี ย นที่ เกิด จากการศึก ษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
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บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(๒) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
ระหว่างการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) เป็ นรายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิ ชาในหลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่ าที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ของรายวิชาที่ ขอเที ยบโอน และมี จ านวนหน่ วยกิตเที ยบเท่ าหรือมากกว่าตามที่ ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐ หรือเทียบเท่า
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
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(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐาน ภายในสิบห้าวัน
นั บจากวันที่ ผู้ ขอเทียบโอนขึ้นทะเบี ยนเป็ นนักศึกษา มิ ฉะนั้นให้ถือว่าสละสิ ทธิ์และไม่ประสงค์จะขอ
เที ย บโอนผลการเรี ย น และให้ คณะกรรมการเที ยบโอนผลการเรี ยน ด าเนิ นการเที ยบโอนภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณี มี เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ไม่ ส ามารถด าเนิ นการเที ยบโอนผลการเรี ยนภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้ พิจารณาการให้ เทียบโอน แต่ต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ในปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๔ ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้องใช้
ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่า
ระดั บคะแนนเฉลี่ ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม โดยให้ บันทึกอักษร “TC” (Transfer
Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) เป็ นรายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิชาในหลั กสู ตรระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษาหรื อเที ยบเท่ าที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ของรายวิชาที่ ขอเที ยบโอน และมี จานวนหน่ วยกิตเที ยบเท่ าหรือมากกว่าตามที่ ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่
พอใจ)
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๕) รายวิชาที่ ได้รับ การเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และ
ระดับคะแนน ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
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(๖) นั กศึก ษาจะต้ องใช้เวลาศึ กษาอยู่ในมหาวิท ยาลั ย อย่างน้ อยหนึ่ งปี การศึกษาและ
ลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาและวิชาวิทยานิ พนธ์ หรือวิชาการค้นคว้ าอิสระตามหลักสู ตรที่ เข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้า
วันนับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอ
เที ย บโอนผลการเรี ย น และให้ ค ณะกรรมการเที ยบโอนผลการเรียนดาเนิน การเที ยบโอนภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน
ให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร
“TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด ๓
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ จะกระทาได้โดยการทดสอบมาตรฐาน การ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
และการประเมินแฟ้มสะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยรายวิชาหรือกลุ่ มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใดให้สาขาวิชานั้นเป็น
ผู้กาหนดวิธีการและการดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมิน
เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C ( ผลการศึกษาพอใช้ ) หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐ จึงจะให้
นับจานวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่
หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ ๑๙ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่ ว ยกิ ต ที่ ได้ จ ากการทดสอบมาตรฐานให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CS” (Credits from
Standardized Tests )
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE”
(Credits from Examination)
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(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก อักษร “CP” ( Credits from
Portfolio )
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมิ นในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้าย
ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลั กสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผ ล
การเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชา
เพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร
“PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมิน เพื่อการเทียบโอนความรู้ กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธ ีป ระกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบ
ข้อเขีย น การสอบสัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรื อ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจกาหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอื่นก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญา
ของแต่ละหลักสูตร
(๒) การเทีย บโอนความรู้เ ป็น รายวิช าที่มีห น่ว ยกิต ให้ เมื่อ รวมกัน แล้ว ต้อ งไม่เ กิน
ร้อ ยละสี่สิบ ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวม
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๓) การเทียบโอนความรู้ ต้องได้รับผลการประเมิน เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษา
แรก ที่ขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้
และรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒๒ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่ วยกิ ต ที่ ได้ จ ากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บั นทึ กอั ก ษร “CS” (Credits from
Standardized Tests)
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(๒) หน่ วยกิตที่ได้จ ากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้ บันทึ ก อักษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบน
ของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1.ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และ
บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชา
ชื่อย่อ (ไทย): ค.อ.บ.
(วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of
Science in Technical Education
(Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.S.Tech.Ed.
(Mechanical Engineering)
3.วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical
Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial
Engineering)
4.จานวนหน่วย 163 หน่วยกิต
กิตที่เรียน
ตลอด
หลักสูตร
5.รูปแบบของ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
6.ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
และ/หรือภาษาต่างประเทศ
7.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
หลักสูตร
วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งการทางานร่วมกันกับผู้เรียนและ
ผู้ร่วมงาน
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการสอนทางด้านไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและผู้ตาม
ในการแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหการ
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (อุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ไทย): ค.อ.บ. (อุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of
Science in Technical Education
(Industrials)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.S.Tech.Ed.
(Industrials)
-

134 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
และ/หรือภาษาอังกฤษ
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพและความรับผิดชอบต่อวิชาการ
วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การสอนด้านเครื่องกลและอุตสาหการ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและผู้ตามใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้
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รายการ

8.โครงสร้าง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและ
จัดการงาน ด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
นาไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และตอบสนองความต้องการของสังคม
6.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์
ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาสมรรถนะของตน
อยู่เสมอ
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
163 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
34 หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 81 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
17 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม
40 หน่วยกิต
ข.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม
24 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การติดตามพัฒนาการของศาสตร์
ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
134 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา 34 หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษา
22 หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพ
64 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
34 หน่วยกิต
ข.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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รายการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
9.รายวิชาที่มี IE2061307 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การปรับปรุง สารสนเทศทางการศึกษา (Educational
Innovation and Information
Technology) 3(2-2-5)
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การพัฒนาและการบริหารจัดการ
นวัตกรรมการศึกษา และการวิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม
การศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ
การสร้าง และการประเมินวัตกรรมทาง
การศึกษา
IE2061203 ความเป็นครู
(Teacher Behavior) 3(3-0-6)
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะ
ของครูที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
การสร้างเสริมสมรรถภาพความเป็นครู
การพัฒนาตนด้วยการเรียนรู้ทาง
วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

IE2061409 การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(Learning Management and
Environment for Learning) 3(2-2-5)
ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสอน
การจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหาร
และการจัดการห้องเรียน และ
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
IE2061202 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
(Innovation and Information
Technology for Educational
Communication) 3(1-4-4)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการสร้างและ
ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา การประเมิน
สื่อ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรมการศึกษา
IE2061101 คุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นครูวิชาชีพ
(Morals, Ethics, Vocational
Teaching Profession) 3(2-2-5)
ความหมาย แนวคิด และการสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครู ค่านิยมและ
อุดมการณ์ความเป็นครู คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครู หน้าที่พลเมืองที่ดี การมีจิต
สาธารณะ ฝึกปฏิบัติการเป็นแบบอย่างที่
ดี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ
IE2061203 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
(Curriculum Development and
Learning Management) 3(2-2-5)
ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับ
หลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้และการสอน ระบบการจัด
การศึกษาไทยและอาเซียน การพัฒนา
และประเมินหลักสูตร การนาผลประเมิน
ไปใช้พัฒนาหลักสูตร การจัดทาแผนการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การจัดทาหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
การบริหารและการจัดการชั้นเรียน การ
บริหารศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
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IE2061411 การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพ (Professional Preparation)
2(1-2-1)
หลักการสร้างความสัมพันธ์กับ
สถานศึกษา การเข้าไปมีส่วนร่วมและ
สังเกตสถานการณ์สอนจริงเพื่อเรียนรู้
บริบทของสถานศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติ
และวางแผนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
การรวบรวมข้อมูลและรายงานผล
การศึกษา การฝึกจัดทาแผนการเรียนรู้
การจัดทากิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทา
โครงงานทางวิชาการ
IE2033101 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing) 3(2-3-4)
หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพ
ฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย
และภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียน
ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
IE2034208 การวางแผนและควบคุม
การผลิต (Production Planning and
Control) 3(3-0-6)
การบริหารงานผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ สถิติที่
นามาใช้วิเคราะห์ในการบริหารงาน การ
ออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต
การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุน
ในการผลิตและการพยากรณ์การขาย
สินค้าในอนาคต
IE2034310 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economics) 3 (3-0-6)
การเปรียบเทียบค่าเงินลงทุนตามหลัก
ของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อม
ราคา การหาค่าราคาทดแทน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอนในการลงทุน การประเมิน
ราคารายรับและรายจ่าย ภาษีและผลที่
จะเกิดตามมาภายหลัง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
IE2061305 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (Pre-Professional
Teaching Practice) 1(0-2-1)
หลักการสร้างความสัมพันธ์กับ
สถานศึกษา การเข้าไปมีส่วนร่วมและ
สังเกตการณ์การสอนจริงเพื่อเรียนรู้
บริบทของสถานศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนปฏิบัติการสอน ฝึกปฏิบัติและ
วางแผนการศึกษา การจัดทาแผนการ
เรียนรู้ หลักการทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การจัดทารายงานผลการสังเกตการณ์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
IE2033101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
(Engineering Drawing 1) 3(1-4-4)
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
เส้น ตัวอักษรและตัวเลข มาตราส่วน
การสเกตซ์ภาพ การเขียนแบบรูปทรง
เรขาคณิต การกาหนดขนาด ภาพฉาย
ภาพตัด เกลียว ความหยาบละเอียดผิว
IE2034205 การวางแผนและควบคุม
การผลิต (Production Planning
and Control) 3(3-0-6)
การบริหารงานผลิต การพยากรณ์
การวางแผนกระบวนการผลิต การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุม
ต้นทุนในการผลิต การบริหารโครงการ
ด้วยเทคนิคซีพีเอ็มและเพิร์ท

IE2034309 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy) 3(3-0-6)
การคานวณดอกเบี้ย การหามูลค่า
ปัจจุบันและรายปี การหาอัตรา
ผลตอบแทน การหาผลประโยชน์ต่อ
เงินลงทุน การหาค่าเสื่อมราคา การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
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IE2035304 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต (ComputerAided Design and Computer-Aided
Manufacturing) 3(2-2-5)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ออกแบบการผลิต การสร้างภาพ 2 มิติ
และ 3 มิติ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ผลิตด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปการเขียน
โปรแกรมการทางานของเครื่องจักรที่ใช้
ในงานอุตสาหกรรม
IE2035410 สถิติสาหรับวิศวกร
อุตสาหการ (Statistics for Industrial
Engineers) 3(3-0-6)
การตัดสินใจแบบมีการทดลองและไม่มี
การทดลอง การทดสอบสมมติฐานแบบ
พาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก
การประมาณค่าสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียวและสอง
ปัจจัยการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาการ
วิเคราะห์การถดถอย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
IE2035305 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต (ComputerAided Design and Manufacturing)
3(2-2-5)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
การออกแบบงานทางวิศวกรรม การ
สร้างภาพ 3 มิติ การกาหนดพื้นผิว
การจาลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

IE2035308 สถิติสาหรับวิศวกร
โรงงาน (Statistics for factory
Engineers) 3(3-0-6)
กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ
สัญลักษณ์สถิติเบื้องต้นที่ควรรู้ การ
ทดสอบสมมุติฐาน การชักสิ่งตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับ ความสามารถของ
กระบวนการ การทดสอบความ
แตกต่าง การวิเคราะห์การถดถอย การ
ออกแบบการทดลอง การนาเสนอ
ข้อมูล
IE2034205 การวิเคราะห์แบบทาง
IE2035309 การวิเคราะห์แบบทาง
วิศวกรรม (Engineering Drawing
วิศวกรรม (Engineering Drawing
Analysis) 2(1-2-3)
Analysis) 3(3-0-6)
การวิเคราะห์กระบวนการด้วย
หลักการออกแบบงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการผลิตการ
การอ่านแบบงาน การวิเคราะห์ปัญหา
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแบบงาน การนา จากแบบงาน ค่าใช้จ่ายของแบบงาน
เสนอราคางานในรูปแบบของเอกสาร การนาเสนอราคางานในรูปแบบของ
ประกอบ
เอกสาร เทคนิคการควบคุมและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
IE2062301 การปฏิบัติการสอนระหว่าง
เรียน 1 (Teaching Practice During
Class 1) 3(0-16-0)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2061305
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปฏิบัติหน้าที่ครูในสถาบันการศึกษา การ
จัดทาแผนการเรียนรู้และกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
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IE2062402 การปฏิบัติการสอนระหว่าง
เรียน 2 (Teaching Practice During
Class 2) 3(0-16-0)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2062301
การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน 1
ปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา การ
สังเกต และวิเคราะห์อุปสรรคทางการ
เรียนและการสอน การมีส่วนร่วมกับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ในการสัมมนากับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอก
IE2034203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม1
(Engineering Practice 1) 3(1-4-4)
งานวัดและตรวจสอบ งานปรับแต่ง
งานลับคมตัด งานกลึง งานกัด การทา
เกลียวด้วยมือ งานเชื่อม
IE2035202 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม2
(Engineering Practice 2) 3(1-4-4)
งานวัดและตรวจสอบ เพลาส่งกาลัง
เพลาเรียว เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟือง
สะพาน งานประกอบและการปรับแต่ง
การทาเกลียวด้วยเครื่อง
IE2035203 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
(Engineering Drawing 2) 3(1-4-4)
การเขียนภาพแผ่นคลี่ การเขียนภาพ
ช่วย การเขียนภาพแยกชิ้นและ
ภาพประกอบ พิกัดงานสวม การเขียน
ภาพสามมิติ
IE2034101 วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool
Engineering) 3(3-0-6)
โครงสร้างและสมบัติของโลหะ พิกัด
ความเผื่อในการประกอบชิ้นส่วน การ
ออกแบบอุปกรณ์นาเจาะและจับยึด
ชิ้นงาน การออกแบบแม่พิมพ์ตัด การดัด
และการขึ้นรูป การออกแบบเครื่องมือตัด
การออกแบบงานหล่อ งานเครื่องมือกล
ขั้นสูง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย

นายภูเบท อินทขันตี
อาจารย์
ปริญญาโท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2551
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2541
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 7143
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