รูปแบบการพิมพ์หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดการพิมพ์หลักสูตร
การพิมพ์หลักสูตรให้ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้งเล่ม ระยะขอบกระดาษตั้งแต่คานา
เป็นต้นไปให้ใช้ด้านซ้ายและด้านล่าง 3.5 เซนติเมตร ด้านบนและด้านขวา 2.5 เซนติเมตร ตลอดทั้งเล่ม
รายละเอียดในการพิมพ์ส่วนต่างๆ มีดังนี้
1. ปกนอกและปกใน ระยะขอบด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ 2.5 เซนติเมตร
มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบลายเส้น ขนาดความสูง 3.75 เซนติเมตร ใช้ตัวหนังสือ
แบบ TH SarabunPSK ขนาด 22 พอยต์ด้านบน และ 20 พอยต์ด้านล่าง
2. แผ่นรองปก ใช้กระดาษขาวรองปก 1 แผ่น ไม่มีข้อความ
3. คานา หัวข้อใช้ขนาดอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา ข้อความใช้ขนาด 16 พอยต์ กล่าวถึงความเป็นมา
และความสาคัญของหลักสูตร
4. สารบัญ หัวข้อใช้ขนาดอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา ข้อความใช้ขนาด 16 พอยต์
5. หมวดต่างๆ ของหลักสูตร ใช้ขนาดอักษร ดังนี้
5.1 ชื่อหมวด ขนาดอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา
5.2 หัวข้อใหญ่ในหมวด ขนาดอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา
5.3 หัวข้อย่อยในหมวด ขนาดอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา
5.4 ส่วนเนื้อหา ขนาดอักษร 16 พอยต์ ตัวธรรมดา
6. การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ให้สะท้อนถึงความรู้ ทักษะและเจตคติที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของหลักสูตร
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรคลอบคลุมหัวข้อ ดังนี้
7.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน........
7.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีและสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพด้าน......
7.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานวิจัย
ทาง......
7.4 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข ภาษา การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นา มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
7.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการ.......(ตาม มคอ.1)
8. การจัดทาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านและ curriculum mapping ให้แยกระหว่างหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปกับหมวดวิชาเฉพาะ พร้อมทั้งเขียนคาอธิบายท้ายตาราง curriculum mapping ด้วย
9. หมายเลขหน้าให้ใส่ไว้ตรงกลางด้านล่าง สูงจากขอบล่าง 1.5 เซนติเมตร หน้าที่ไม่ต้องแสดง
เลขหน้า ประกอบด้วย คานา สารบัญ หน้าที่ขึ้นต้นหมวด 1-8 และหน้าขึ้นต้นภาคผนวกแต่ละ
ภาคผนวก
10. คาอธิบายรายวิชาให้เพิ่มคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

2.5 เซนติเมตร

(ตัวอย่างการพิมพ์ ปกนอก)

ระยะห่าง ขนาด 22 พอยต์

หลักสูตร…………………………..
สาขาวิชา..........................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ……)
2.5 เซนติเมตร

คณะ.....................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.5 เซนติเมตร

TH SarabunPSK
ขนาด 22 พอยต์
ตัวหนา
2.5 เซนติเมตร

TH SarabunPSK
ขนาด 20 พอยต์
ตัวหนา

2.5 เซนติเมตร

(ตัวอย่างการพิมพ์ปกใน)

ระยะห่าง ขนาด 22 พอยต์

หลักสูตร…………………………..
สาขาวิชา..........................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ……)
2.5 เซนติเมตร

คณะ.....................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.5 เซนติเมตร

TH SarabunPSK
ขนาด 22 พอยต์
ตัวหนา
2.5 เซนติเมตร

TH SarabunPSK
ขนาด 20 พอยต์
ตัวหนา

2.5 เซนติเมตร

คานา

(ตัวอย่างการพิมพ์คานา)

TH SarabunPSK
ขนาด 20 พอยต์ ตัวหนา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตร
ที่ป รั บ ปรุ ง จากหลั กสูตรครุ ศาสตรบัณ ทิต สาขาฟิสิกส์ หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 โดยสาระส าคัญของการปรับปรุงหลั กสู ตรในครั้งนี้ ได้ปรับ
โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์ วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ที่ปรับมาตรฐานวิชาชีพจาก 9 มาตรฐาน เป็น
11 มาตรฐาน และได้ปรับคาอธิบายรายวิชาบางรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับการเตรียมคนเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้รับ
ความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.5 เซนติเมตร

3.5 เซนติเมตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9 มกราคม 2559
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3.5 เซนติเมตร

(ตัวอย่างการพิมพ์หมวดต่ าง ๆ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TH SarabunPSK 16 พอยต์ ตัวหนา

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

TH SarabunPSK
ขนาด 18 พอยต์
ตัวหนา

TH SarabunPSK 18 พอยต์ ตัวหนา
TH SarabunPSK 18 พอยต์ ตัวหนา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Bachelor of Education Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อย่อ (ไทย) ค.บ. (ฟิสิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education (Physics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ed. (Physics)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวคือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

หน้าเริ่มต้นหมวด 1-8 ไม่ต้องใส่เลขหน้า

(ตัวอย่างการพิมพ์ภาคผนวก)

ภาคผนวก ก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

หน้าเริ่มต้นภาคผนวก ไม่ต้องใส่เลขหน้า

