
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 64 อชค./ กลุ่ม 1 

วิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ  โทร. 0846807894 
สอนที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนคร (เทเวศร์) และแบบออนไลน์ 

เปิดภาคการศึกษา 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกิต เวลาสอน 
ว/ด/ป 

วันท่ีสอน 
ห้อง 
เรียน 

ผู้สอน 

IE 3061105 กระบวนการเรียนรู้และ 
การจัดการชั้นเรียน 
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
13,14,20,21,27,28 พ.ย.64 

4,5,11 ธ.ค.64 
A 513 ดร.วรดานันท์  เหมนิธ ิ

IE 3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา 
3(3-0-6) 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
18,19,25,26 ธ.ค.64 
8,9,15,16 ม.ค.65 

B 403 ผศ.ว่าท่ี ร.ต. ดร.พรชัย 
เตชะธนเศรษฐ์ 

IE 3061102 จิตวิทยาส าหรับคร ู
3(3-0-6) 
 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
29,30 ม.ค.65 

5,6,12,13,19,20 ก.พ.65 
B 503 อ.สุนารี  รชตรุจ 

IE 3062101 การฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครู  3(0-40-0) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 
จ – ศ. ตลอดภาคการศึกษา  อาจารย์นิเทศก์ 

 

 
อนุมัติ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
  



 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 64 อชค./ กลุ่ม 2 

วิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี  โทร. 0841318664 

สอนที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนคร (เทเวศร์) และแบบออนไลน์ 
เปิดภาคการศึกษา 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกิต เวลาสอน 
ว/ด/ป 

วันท่ีสอน 
ห้อง 
เรียน 

ผู้สอน 

IE 3061102 จิตวิทยาส าหรับคร ู
3(3-0-6) 
 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
20,21,27,28 พ.ย.64 
4,5,11,12 ธ.ค.64 

B 503 อ.สุนารี  รชตรุจ 

IE 3061105 กระบวนการเรียนรู้และ 
การจัดการชั้นเรียน 
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
18,19,25,26 ธ.ค.64 
8,9,15,16,22 ม.ค.65 

A 513 ดร.วรดานันท์  เหมนิธ ิ

IE 3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา 
3(3-0-6) 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
29,30 ม.ค.65 

5,6,12,13,19,20 ก.พ.65 
B 403 ผศ.ว่าท่ี ร.ต. ดร.พรชัย 

เตชะธนเศรษฐ์ 

IE 3062101 การฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครู  3(0-40-0) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 
จ – ศ. ตลอดภาคการศึกษา  อาจารย์นิเทศก์ 

 

 
อนุมัติ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

  



 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 64 อชค./ กลุ่ม 3 

วิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ โทร. 0966370290 

สอนที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนคร (เทเวศร์) และแบบออนไลน์ 
เปิดภาคการศึกษา 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกิต เวลาสอน 
ว/ด/ป 

วันท่ีสอน 
ห้อง 
เรียน 

ผู้สอน 

IE 3061107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา 
3(3-0-6) 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
20,21,27,28 พ.ย.64 
4,5,11,12 ธ.ค.64 

B 403 ผศ.ว่าท่ี ร.ต. ดร.พรชัย 
เตชะธนเศรษฐ์ 

IE 3061102 จิตวิทยาส าหรับคร ู
3(3-0-6) 
 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
18,19,25,26 ธ.ค.64 
8,9,15,16 ม.ค.65 

B 503 อ.สุนารี  รชตรุจ 

IE 3061105 กระบวนการเรียนรู้และ 
การจัดการชั้นเรียน 
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
29,30 ม.ค.65 

5,6,12,13,19,20,26 ก.พ.65 
A 513 ดร.วรดานันท์  เหมนิธ ิ

IE 3062101 การฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครู  3(0-40-0) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 
จ – ศ. ตลอดภาคการศึกษา  อาจารย์นิเทศก์ 

 

 
อนุมัติ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

  



 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 64 อชค./ กลุ่ม 4 

วิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ดร.วรดานันท์  เหมนิธิ    โทร. 0830329584 

สอนที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนคร (เทเวศร์) และแบบออนไลน์ 
เปิดภาคการศึกษา 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกิต เวลาสอน 
ว/ด/ป 

วันท่ีสอน 
ห้อง 
เรียน 

ผู้สอน 

IE 3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
13,14,20,21,27,28 พ.ย.64 

4,5,11 ธ.ค.64 
B 405 

 
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 

 
IE 3061103 การพัฒนาหลักสูตร 

3(2-2-5) 
08.00 - 12.00 น. 

และ 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
18,19,25,26 ธ.ค.64 
8,9,15,16,22 ม.ค.65 

B 403 ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานุกลู 
 

IE 3061210 คุณธรรม จรยิธรรม และ 
วิชาชีพครู  
3(3-0-6) 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
29,30 ม.ค.65 

5,6,12,13,19,20 ก.พ.65 
B 504 

 
อ.ประยุทธ  เทียมสุข 

 
IE 3062101 การฝึกประสบการณ ์

วิชาชีพครู  3(0-40-0) 
08.00 - 12.00 น. 

และ 
13.00 – 16.00 น. 

จ – ศ. ตลอดภาคการศึกษา  อาจารย์นิเทศก์ 

 

 
อนุมัติ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 

  



 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 64 อชค./ กลุ่ม 5 

วิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์สุนารี รชตรุจ  โทร. 0802330578 

สอนที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนคร (เทเวศร์) และแบบออนไลน์ 
เปิดภาคการศึกษา 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกิต เวลาสอน 
ว/ด/ป 

วันท่ีสอน 
ห้อง 
เรียน 

ผู้สอน 

IE 3061210 คุณธรรม จรยิธรรม และ 
วิชาชีพครู  
3(3-0-6) 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
20,21,27,28 พ.ย.64 
4,5,11,12 ธ.ค.64 

B 504 
 

อ.ประยุทธ  เทียมสุข 
 

IE 3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
18,19,25,26 ธ.ค.64 
8,9,15,16,22 ม.ค.65 

B 405 
 

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 
 

IE 3061103 การพัฒนาหลักสูตร 
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
29,30 ม.ค.65 

5,6,12,13,19,20,26 ก.พ.65 

B 403 ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานุกลู 
 

IE 3062101 การฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครู  3(0-40-0) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 
จ – ศ. ตลอดภาคการศึกษา  อาจารย์นิเทศก์ 

 

 
อนุมัติ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 

 
 

 
  



 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 64 อชค./ กลุ่ม 6 

วิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล  โทร. 0895298246 

สอนที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. พระนคร (เทเวศร์) และแบบออนไลน์ 
เปิดภาคการศึกษา 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา/หน่วยกิต เวลาสอน 
ว/ด/ป 

วันท่ีสอน 
ห้อง 
เรียน 

ผู้สอน 

IE 3061103 การพัฒนาหลักสูตร 
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
13,14,20,21,27,28 พ.ย.64 

4,5,11 ธ.ค.64 

B 403 ผศ.ดร.ปราโมทย์  วีรานุกลู 
 

IE 3061210 คุณธรรม จรยิธรรม และ 
วิชาชีพครู  
3(3-0-6) 

09.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
18,19,25,26 ธ.ค.64 
8,9,15,16 ม.ค.65 

B 504 
 

อ.ประยุทธ  เทียมสุข 
 

IE 3061106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
3(2-2-5) 

08.00 - 12.00 น. 
และ 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ – อาทิตย์ 
29,30 ม.ค.65 

5,6,12,13,19,20,26 ก.พ.65 
B 405 

 
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 

 
IE 3062101 การฝึกประสบการณ ์

วิชาชีพครู 3(0-40-0) 
08.00 - 12.00 น. 

และ 
13.00 – 16.00 น. 

จ – ศ. ตลอดภาคการศึกษา  อาจารย์นิเทศก์ 

 

 
อนุมัติ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


