
 

 

ค าน า 
 ปัจจุบันสาขาเทคโนโลยี ได้มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาเทคโนโลยีย่อยหลาย ๆ 
ด้าน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดท า หลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่าง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงาน ด้านเทคโนโลยีในลักษณะสหวิทยาการ บัณฑิตมีความสามารถด้านปฏิบัติงานที่
น าความรู้ด้านทฤษฏีมาประยุกต์ และมีความสามารถพัฒนางานทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 
 ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษา................................ วิทยาลัย...................... ได้ด าเนินการจัดท า 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา.......................... (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) นี้ซึ่งเป็น

หลักสูตรปรับปรุงจาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา...................... .................... (ต่อเนื่อง) 

พ.ศ. …………  โดยได้น ามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูล ทั่วไป  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสูตร  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ โครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผล

การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 

การพัฒนาคณาจารย์  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุง

การด าเนินการของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความ

ทันสมัย และ สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 พร้อมสอดแทรก

เนื้อหาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

รวมถึงทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตาม

สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  สังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพ่ือให้สอดคล้องต่อความ

ต้องการของสถานประกอบการผลิตก าลังคนที่มีความรู้ทักษะสามารถยกระดับของการประกอบอาชีพได้  

ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจในสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น  

และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งเพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป  

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

 



 

 

 
 
 
 

 

สารบัญ       
   หน้า 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป                                                                                          1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 

 9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 

  พันธกิจของสถาบัน 4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 



 

 

 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 

 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 

 4. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 20 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 21 

 

 

 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 23 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 23 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 24 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก หลักสูตรสู่รายวิชา 29 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 38 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 38 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 39 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 40 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 41 

 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 41 

 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 41 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 42 

 1. การก ากับมาตรฐาน 42 

 2. บัณฑิต 42 

 3. นักศึกษา 43 

 4. อาจารย์ 44 



 

 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 45 

 6. สิ่งสนับสนุนการรียนรู้ 47 

 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 50 
 

หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 52 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 52 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 52 

 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 52 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 53 

 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 
ภาคผนวก 

 ภาคผนวก  ก  ค าอธิบายรายวิชา 
 ภาคผนวก  ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 ภาคผนวก  ค  รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
 ภาคผนวก  ง  เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
 ภาคผนวก  จ  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา............... 
 ภาคผนวก  ฉ  มตเิห็นชอบหลักสูตรของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา...................................... 
 ภาคผนวก  ช  มติการประชุมอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ 
  มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 ภาคผนวก  ซ  มติอนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ภาคผนวก  ฌ  บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันการ 
  อาชีวศึกษา.................................กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน 
 ภาคผนวก  ญ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาระดับ 
  ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
 ภาคผนวก  ฎ  ประวัติ สถานที่ท างาน ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ 



 

 

  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์พิเศษ 
 ภาคผนวก  ฏ  ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
 ภาคผนวก  ฐ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
  เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
 


