
 

 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตร  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา ..........................หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

วิทยาลัย..........................  สถาบันการอาชีวศึกษา......................... 

 วัน..............ที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. 2560  

ณ วิทยาลัย.......................ห้องประชุม...................... อาคาร............................................. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาขาวิชา ............................................. (ต่อเนื่อง)วิทยาลัย............................. ได้จัดให้มีการวิพากษ์
หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา................................................. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เมื่อวัน................ที่ .......... เดอืน .................... พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม................ อาคาร............................ 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย  

1. ...........................................................................      หนว่ยงาน...........................  
2. ...........................................................................       หนว่ยงาน........................... 
3. ...........................................................................       หนว่ยงาน........................... 
4. ...........................................................................       หนว่ยงาน........................... 
5. ...........................................................................       หนว่ยงาน........................... 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้  
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสตูรเหมือนกับหลักสูตร
วัดคุมอุตสาหกรรม และเครื่องมือแพทย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์ 

2. ควรมีกลุ่มรายวิชาที่ต้องการเน้นให้นิสิตเรียน 
กลุ่มละ 13-15 รายวิชา  
3. ควรสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติทุกรายวิชา 
1. ค าอธิบายรายวิชาส่วนใหญ่ควรสื่อถึงชื่อสาขาวิชา 
(และยังใช้ชื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เดิม
อยู่เป็นส่วนใหญ่ในเล่ม มคอ.2) 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์  
 

2. ควรให้หลักสูตรเน้นที่ระบบควบคุมอัตโนมัติ
มากกว่าหุ่นยนต์ 

หมายเหตุ  ต้องมีข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านพร้อมภาพประกอบการประชุมการ

วิพากษ์หลักสูตร(ประมาณ 2-4 ภาพ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี  

วิทยาลัย........................  สถาบันการอาชีวศึกษา.................................... 
จ านวนหนว่ยกิต (ชม.ทฤษฎ-ีชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษานอกเวลา)  

1. รหัสวิชา                       xxxxxxxx                                              x(x-x-x)   

ชื่อวิชาภาษาไทย  .....................................    

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  .....................................   

2. รายวิชาที่ขอเปิดอยู่ในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้    

(  )   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา...............................................     

(  )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา............................      

(  )   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     

(  )   วิชาเฉพาะด้าน    

(  )   วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน    

(  )   หมวดวิชาเลือกเสรี    ..............................   

3. วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไม่มีให้ระบวุ่า ไม่มี)   

4. วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไม่มีให้ระบวุ่า ไม่ม)ี 

5. วันที่จัดท ารายวิชา                วันที่ ..........  เดือน ...................  พ.ศ. ..........   

6.   วัตถุประสงค์ในการเปิดรายวิชา  
อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญทีเ่กิดขึ้น หรือปัจจัยภายนอก

ที่ท าให้เกิดรายวิชานี ้เช่น เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลีย่นแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผล

จากงานวิจยัใหม่ๆ ในสาขา เป็นตน้   

(เช่น “ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ใช้สารรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียรเ์ป็นจ านวนมาก กากกัมมันตรังสีหรือกาก

นิวเคลียร์จึงมีปรมิาณ เพิ่มมากข้ึนทุกปี   จึงจ าเป็นต้องทราบกฎ ระเบียบ และการควบคุมการด าเนินการ สถานท่ีทิ้งกาก

กัมมันตรังสี และทราบหลักการจดัการ กากกัมมันตรังสปีระเภทต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม 

เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม”)  

7.  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)   

8.* อาจารย์ผู้สอน –ให้แสดงรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี

ของ กระทรวงศึกษาธิการ 

แบบ สอศ.01 



 

 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)           --แสดงให้ความรับผิดขอบของรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีร่ะบุใน คอศ. 1 หมวด

ที ่4 ข้อ 2 – 

--แสดงค าอธิบายความหมายของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มตามท่ีระบุในตาราง—  

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 

**เค้าโครงรายวิชา (Couse Outline) พิมพ์เค้าโครงรายวิชาเป็นภาษาไทย รายวิชาที่ มีทั้งบรรยายและ

ปฏิบัติการ ให้แยกรายละเอียดหัวข้อบรรยายและปฏิบัติการ (1 หน่วยกิต บรรยายเท่ากับชั่วโมงสอน 18 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และ 1 หน่วยกิตปฏิบัตกิาร เท่ากับชั่วโมงสอน 30 หรือ 45 ชั่วโมงต่อภาคเรียน) 

ส าหรับวิชาในสถานประกอบการ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพเิศษ โครงงาน และฝึกงานไม่ต้องแสดง เค้า

โครงรายวิชา    

ในกรณีที่หัวข้อบรรยายและปฏิบตัิการเป็นหัวข้อเดียวกันทั้งหมดให้แสดงพร้อมกันได้ หากมีการสอน

มากกว่า 6 ชั่วโมง ในหนึ่งหัวข้อให้เพ่ิมเติมหัวข้อย่อย การขีดเส้น การรวมเลขตามหลักคณิตศาสตร์ การรวม

ชั่วโมงสอน ให้จ านวนชั่วโมงสอดคล้อง กับจ านวนหน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี  

แบบ สอศ.02 



 

 

วิทยาลัย........................  สถาบันการอาชีวศึกษา.................................... 
จ านวนหนว่ยกิต (ชม.ทฤษฎ-ีชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษานอกเวลา)  

1. รหัสวิชา                       xxxxxxxx                                              x(x-x-x)   

ชื่อวิชาภาษาไทย  .....................................    

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  .....................................   

2. รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยู่ในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้    

(  )   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา...............................................     

(  )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา............................      

(  )   วิชาเฉพาะบังคับ     

(  )   วิชาเฉพาะเลือก    

(  )   วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน    

(  )   หมวดวิชาเลือกเสรี    ..............................   

3. วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไม่มีให้ระบวุ่า ไม่มี)   

4. วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   รหัสวิชา    ชื่อวิชาภาษาไทย  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) (หากไม่มีให้ระบวุ่า ไม่ม)ี 

5. วันที่จัดท ารายวิชา                วันที่ ..........  เดือน ...................  พ.ศ. ..........   

6.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรุงปรุงรายวิชา  

อธิบายโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีเกิดข้ึน หรือ 

ปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดรายวิชานี้ เช่น เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา เป็นต้น  (เช่น “สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้แนวคิดทฤษฎีในการบริหารภาครัฐมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึง

ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป”)       

7.   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 

 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
xxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย                      x(x-x-x)             
               ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น xxxxxx (หากไม่มีให้ระบุวาิ ไม่มี)  
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน xxxx (หากไมม่ีให้ระบุวาิ ไม่มี) 
 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)……… 
…………………………………………………………………………... 

xxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย                      x(x-x-x)             
               ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
วิชาที่ต้องเรียนมากอ่น xxxxxx (หากไม่มีให้ระบุวาิ ไม่มี)  
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน xxxx (หากไมม่ีให้ระบุวาิ ไม่มี) 
 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)……… 
…………………………………………………………………………... 

 

หมายเหตุ: สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้ระบุสาระส าคญัโดยย่อ เช่น ลดหนว่ยกิต เปลี่ยนช่ือวิชา เปลีย่นวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น 

ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา 

 

 



 

 

8.* อาจารย์ผู้สอน –ให้แสดงรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี

ของ กระทรวงศึกษาธิการ 

9.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)           --แสดงให้ความรับผิดขอบของรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีร่ะบุใน คอศ. 1 หมวด

ที ่4 ข้อ 2 – 

--แสดงค าอธิบายความหมายของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มตามท่ีระบุในตาราง—  

 

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 

**เค้าโครงรายวิชา (Couse Outline) พิมพ์เค้าโครงรายวิชาเป็นภาษาไทย รายวิชาที่ มีทั้งบรรยายและ

ปฏิบัติการ ให้แยกรายละเอียดหัวข้อบรรยายและปฏิบัติการ (1 หน่วยกิต บรรยายเท่ากับชั่วโมงสอน 18 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และ 1 หน่วยกิตปฏิบัตกิาร เท่ากับชั่วโมงสอน 30 หรือ 45 ชั่วโมงต่อภาคเรียน) 

ส าหรับวิชาในสถานประกอบการ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพเิศษ โครงงาน และฝึกงานไม่ต้องแสดง เค้า

โครงรายวิชา    

ในกรณีที่หัวข้อบรรยายและปฏิบตัิการเป็นหัวข้อเดียวกันทั้งหมดให้แสดงพร้อมกันได้ หากมีการสอน

มากกว่า 6 ชั่วโมง ในหนึ่งหัวข้อให้เพ่ิมเติมหัวข้อย่อย การขีดเส้น การรวมเลขตามหลักคณิตศาสตร์ การรวม

ชั่วโมงสอน ให้จ านวนชั่วโมงสอดคล้อง กับจ านวนหน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชา……………………………(ต่อเนื่อง)   ฉบับปี พ.ศ.…………(ระบุฉบับท่ีต้องการปรับแก้ไข เช่น  ฉบับป ีพ.ศ.2556) 

สถาบันการอาชีวศึกษา………………………………………………… 

***************************** 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเมื่อวันที่……………………………………… ได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่……………………………………  
(ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และวัน เดือน ปี ที่ 

ได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นฉบับที่ต้องการปรับแก้ไข (เล็กน้อย)) 

2. สภาสถาบันได้ให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
ครั้งที่แล้วในคราวประชุมดังนี้ 
2.1 สภาสถาบัน……………………………………………ครั้งที่........./.............เมื่อวันที่….………………………… 
2.2 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ครั้งที่........./...............เมื่อวันที่……………………………………………  
(หมายถึง คร้ังที่... วันที่.. เดือน... พ.ศ. .. ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการปรบัปรุงแก้ไขคร้ังนี้   

ให้เว้นว่างไว้) 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ............................................. 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่................ปีการศึกษา......................................เป็นต้นไป  
(ให้ระบุปีการศึกษาที่หลักสตูรมีผลบังคับใช้กับนักศึกษา เช่น ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1 -ระบุย้อนหลังไม่ได้) 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ให้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงโดยสังเขป ทั้งนี้ ให้ระบุสาระส าคัญโดยย่อ) 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข (ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและ
ชัดเจน เช่น ถ้าต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ต้องระบุเลขประจ ารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทย 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา เป็น
ต้น) 

5.1.........................................................................................................................   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2.........................................................................................................................   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3........................................................................................................................   

แบบ สอศ.03 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรณีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชา ให้จัดท า “ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับ หลักสูตรปรับปรุง” เพิ่มเติมด้วย 

     6.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
(ให้แสดงเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขแลว้กับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ กระทรวงศึกษาธิการ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
 
 
 
 
 

   

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ...................หน่วยกิต ...................หน่วยกิต ...................หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ   1)  แบบฟอร์ม  1 ฉบบั  ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข  1 หลักสูตร  เท่านั้น 
               2)  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลักสูตร ฉะนั้น การปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องหนึ่ง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง สถาบันจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเป็นรายหลักสูตร เช่นกัน ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสรี 
               3)  ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขนั้น มีผลกระทบต่อ
การเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ 
 
               รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                                       (ลงชื่อ) 

       (…………………………………………………..) 
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................... 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ............. 
 

เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 

(ลงชื่อ) 
(…………………………………………………..) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบัน........................................... 
วันที่............เดือน...........................พ.ศ............. 

 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชา .............................................. 

วิทยาลัย .................................... สถาบันการอาชีวศึกษา ................................ 
เริ่มตั้งแต ่ภาคการศึกษาที ่......... ปีการศึกษาที ่25...... 

รายชื่อเดิม  รายชื่อใหม่ หมายเหตุ 
1. นาย/นาง/นางสาว................... * 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ป.เอก คุณวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
ป.โท คุณวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
ป.ตรีคณุวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
0-0000-00000-00-0  

1. นาย/นาง/นางสาว................... *  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ป.เอก คุณวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
ป.โท คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
ป.ตรีคณุวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
0-0000-00000-00-0 

เช่น   
 - เกษียณอายุราชการ 
 – ลาศึกษาต่อ  
 - ย้ายไปประจ าหลักสูตร  
(ระบุช่ือหลักสตูร).. 
 - หมดสัญญาจ้าง  
เป็นต้น 

2. นาย/นาง/นางสาว................... *  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ป.โท คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
ป.ตรีคณุวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
0-0000-00000-00-0 

 
 

คงเดิม 

 

3. นาย/นาง/นางสาว................... *  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ป.โท คุณวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
ป.ตรีคณุวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
0-0000-00000-00-0 

คงเดิม เพิ่มการเป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. นาย/นาง/นางสาว................... *  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ป.โท คุณวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
ป.ตรีคณุวุฒิ (สาขาวิชา)   
ช่ือสถาบัน, 25....  
0-0000-00000-00-0 

คงเดิม ยกเลิกการเป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อเดิม  รายชื่อใหม่ หมายเหตุ 
5. นาย/นาง/นางสาว................... *  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ป.โท คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา)   
ชื่อสถาบัน, 25....  
ป.ตรีคุณวุฒ ิ(สาขาวิชา)   
ชื่อสถาบัน, 25....  
0-0000-00000-00-0 

คงเดิม ปรับเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
-ปรับเปลี่ยนต าแหน่งทาง วิชาการ 

* อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

หมายเหตุ: หลักสูตรจะต้องมีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ตลอดระยะเวลาที่จัด การศึกษาตามหลกัสูตร 

 

ผู้รายงานและเสนอข้อมูล 
 
                                       (ลงชื่อ) 

       (…………………………………………………..) 
                                    ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตร สาขาวิชา........................... 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ............. 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                                       (ลงชื่อ) 

       (…………………………………………………..) 
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................... 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ............. 
 

เห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

(ลงชื่อ) 
(…………………………………………………..) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบัน........................................... 
วันที่............เดือน...........................พ.ศ............. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   

สาขาวิชา................................................ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

สถาบันการอาชีวศึกษา................................. 
 ---------------------------------------------------------  

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ขึ้นอยู่กับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

การพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีโดยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง และเป็นไปตาม

แนวทางของมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นความจ า เป็น เพ่ือจะได้ส่งเสริมให้ประเทศ มี

จ านวนนักเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น และก าลังคนที่มีมากขึ้น ท าให้มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญ 

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะก าลังคนท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ 

มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน ด้านเทคโนโลยีในลักษณะสหวิทยาการ บัณฑิตมีความสามารถ

ด้านปฏิบัติงานที่น าความรู้ด้านทฤษฏีมาประยุกต์  และมีความสามารถพัฒนางานทางเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาระการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชา......................................... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา.......................................... หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  สิ่งที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หล ักสูตรเทคโนโลย ีบัณฑ ิต สาขาว ิชา.......................... (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอ ังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
in ...............................................(Continuing Program) 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หล ักสูตรเทคโนโลย ีบัณฑ ิต สาขาว ิชา.......................... (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอ ังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
in ...............................................(Continuing Program) 

 
ไม่ม ี

ชื่อปริญญา 

ช่ือเต ็ม ภาษาไทย : เทคโนโลย ีบัณฑ ิต                    ชื่อย่อ  : ทล.บ.  

ช่ือเต ็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology    ชื่อย่อ  : B. Tech. 

ชื่อปริญญา 

ช่ือเต ็ม ภาษาไทย : เทคโนโลย ีบัณฑ ิต                    ชื่อย่อ  : ทล.บ.  

ช่ือเต ็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology    ชื่อย่อ  : B. Tech. 

 
ไม่ม ี

ปรัชญา  

สร้างบุคลากรมืออาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ น าความรู้

จากงานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นท่ี ยอมรับในความรู้ ความสามารถและ

ทักษะในการท างาน สามารถครองตนได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ที่ 

เปลี่ยนแปลง  

ปรัชญา  

สร้างคนสู้งาน รู้หลักการ เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มีคณุธรรม 

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น  

 

 
 

เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เจตคติและ ศรัทธาในการ
ประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ อนัจะน าไปสู่การพัฒนา สังคมและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค์  
1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค
เฉพาะทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ในหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน หรือ
เป็นผู้ประกอบการได้  

 
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ปัจจุบัน 

 



 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  สิ่งที่ปรับปรุง 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ความรู้ ทักษะและเทคนิคในการประกอบอาชีพด้าน คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามความต้องการของชุม ชมและประเทศชาติสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที ่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  
         137 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  
         139 หน่วยกิต 

1. ปรับโครงสร้างหลักสูตรจาก 137 
หน่วยกิต เป็น 139 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดว ิชาศึกษาท่ัวไป(ทักษะชวีิต)            ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มท ักษะภาษาและการส ื่อสาร                               6  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มท ักษะการคิดและการแก้ปัญหา                         6  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มท ักษะทางสงัคมและการด ารงชีว ิต                      3 หน่วยก ิต 
2.หมวดวชิาเฉพาะ(ทักษะวิชาชพี)              ไมน่้อยกว่า  51  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                  30  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                   15  หน่วยกิต 
   2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                              6  หน่วยกิต 
3.หมวดวชิาเลือกเสร ี                             ไมน่้อยกว่า   6  หน่วยกติ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)         ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์ และภาษา            9   หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                      6   หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ)           ไม่น้อยกว่า   51   หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเฉพาะพืน้ฐาน                          ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       6   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี                            12   หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน                              ไม่น้อยกว่า   21   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                           18   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาโครงงาน                                             3   หน่วยกิต 
    2.3 วิชาบูรณาการการเรยีนรูร้ว่มการท างาน ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 

ปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 

พ.ศ.2560 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  สิ่งที่ปรับปรุง 
รายวิชาหมวดว ิชาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีวิต) 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

รายวิชาหมวดว ิชาศึกษาท่ัวไป(ทักษะชีวิต) 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ) และค าอธิบายรายวิชา 

2001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6) 9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ) และค าอธิบายรายวิชา 
และแยกรายวิชา ออกเป็น 2 รายวิชา 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

รายวิชาหมวดวชิาเฉพาะ(ทกัษะวิชาชีพ) 
4214210 การประยุกต์ใช้อุปกรณส์ารกึ่งตัวน า 3(2-2-5) 

รายวิชาหมวดวชิาเฉพาะ(ทกัษะวิชาชีพ) 
4118309 การประยุกต์ใช้อุปกรณส์ารกึ่งตัวน า 3(2-2-5) 

 
ปรับรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

4214214 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(2-2-5) 4118310 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา รวม 2 วิชาเขา้ด้วยกัน  
และ ปรับค าอธิบายรายวิชา 4214309 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


