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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชา.............................. (ตอ่เนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันการอาช ีวศึกษา..........................................  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ว  ทยาลัย..................................... 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร : …………………………………… 

 ภาษาไทย : หล ักสูตรเทคโนโลย ีบัณฑ  ต สาขาว  ชา....................................... (ตอ่เนื่อง) 

 ภาษาอ ังกฤษ : Bachelor of Technology Program in ............................................... 

  (Continuing Program) 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย ชื่อเต  ม : เทคโนโลย ีบัณฑ  ต (........................................................... ) 

  ชื่อย่อ  : ทล.บ. (...............................................) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต  ม : Bachelor of Technology (……………………………………………) 

  ชื่อย่อ : B. Tech. (………………………………………………….) 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยก ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยก ต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร  

 5.1  รูปแบบ  

  เป็นหลักสูตรระดับปร ญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)  

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปร ญญาตรีปฏ บัต การ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 5.4  การรับผู้เข้าศึกษา 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ส่งเสร มให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎีและ

ปฏ บัต โดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับว ทยาลัยฯ ในด้านการจัด

การศึกษาระบบทว ภาคี โดยการฝึกอาชีพในระบบทว ภาคี เช่น บร ษัท .............. จ ากัด บร ษัท ................. 

จ ากัด บร ษัท ................. จ ากัด และบร ษัท ................. จ ากัด เป็นต้น  (ภาคผนวก ฌ ) 

 5.6  การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปร ญญาเพียงสาขาว ชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

  6.1.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑ ต สาขาว ชา

......................... (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2556 

  6.1.2  ระยะเวลาที่เปิดด าเน นการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.2.1  ไดร้ับการพ จารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการว ชาการ สถาบันการอาชีวศึกษา

........................ในการประชุมครั้งที่  ......./........ เมื่อวันที่ ..........เดือน............................. พ.ศ. .................... 

  6.2.2  ได้รับอนุมัต และความเห นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษา.......................

ให้น าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  ....../........... เมื่อวันที่ ..... เดือน ....................  พ.ศ.  ...............  

  6.2.3  ได้รับการพ จารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ......./.......... เมื่อวันที่ ..........เดือน

....................พ.ศ. ............ 

  6.2.4  ได้รับอนุมัต /เห นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ใช้หลักสูตร ในการ

ประชุมครั้งที ่ ...../.......... เมื่อวันที่ ..........เดือน................................พ.ศ. .............................   
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต  ในปีการศึกษา 2562  
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 ผู้ประสานงานกับ........................... 

 8.2 ผู้ปฏ บัต งาน.......................... 

 8.3 ผู้ดูแลงาน................................. 

 8.4 ผู้เชี่ยวชาญด้าน........................... 

 8.5 นักเทคโนโลยีของหน่วยงานราชการ รัฐว สาหก จ เอกชน 

 8.6 ว ทยากรฝึกอบรมด้าน............................... 
 8.7 ประกอบอาชีพอ สระ 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายเจร ญ  มั่นค่ัง 

3-1006-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ค.อ.ม.  

ว ศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร. 

มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2543 

ค.อ.บ. ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส์

และโทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2533 

2 นายเจร ญ  มั่นคง 

3-1107-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ วศ.ด. ว ศวกรรมนาโน มหาว ทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 2552 

วท.ม. ฟิล กส.์ มหาว ทยาลัยศรีนคร นทรว โรฒ 2528 

ค.อ.บ. ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส์ มหาว ทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2523 

3 นายเจร ญ  มั่นค่ัง 

3-1006-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ค.อ.ม. ว ศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร. มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2543 

ค.อ.บ. ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2533 

4 นายเจร ญ  มั่นค่ัง 

3-1006-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ค.อ.ม. ว ศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร. มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2543 

ค.อ.บ. ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2533 
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ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

5 นายเจร ญ  มั่นค่ัง 

3-1006-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ค.อ.ม. ว ศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร. มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2543 

ค.อ.บ. ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2533 

หมายเหตุ    ประวัต  สถานที่ท างาน ผลงานทางว ชาการและภาระงานสอนดูที่ ภาคผนวก ญ  

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 สถาบันการอาชีวศึกษา.................................  ว ทยาลัย...................... 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐก จและสังคมแห่งชาต  ฉบับที่  12 

(พ.ศ.2560-2564) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐก จ ที่จ าเป็นต้องน ามาพ จารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐก จและสังคมแห่งชาต  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล่าวถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางว ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เก ดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและ

ภัยคุกคามทางด้านเศรษฐก จ สังคม และส ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐก จอาเซียน (Asean 

Economics Community – AEC) เพ่ือเพ ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐก จระดับโลก ซึ่ง

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานน าร่องในการพัฒนาก าลังคนด้านอุตสาหกรรมและ

ธุรก จขนาดกลาง ขนาดย่อมและกลุ่มบร การ ในไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐก จ 

ไปสู่“Value–Based Economy”หรือ“เศรษฐก จที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยมีฐานค ดหลัก คือ เปลี่ยน

จากการผล ตส นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ส นค้าเช งนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความค ดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการ

เน้นภาคการผล ตส นค้า ไปสู่การเน้นภาคบร การมากขึ้น รวมทั้งแนวค ดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การ

เรียนรู้ในศตวรรษที ่21" ที่เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวค ดการจัดการศึกษา การเรียนการ

สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค ดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบร บทของโลกท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญอย่าง

ย ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐก จ ท าให้เก ดการพัฒนานวัตกรรม และขยายตัวของภาคการผล ตและบร การ

อย่างรวดเร ว และต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรก จขนาดกลางและย่อม ที่ซึ่งต้องการนัก
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เทคโนโลยีที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏี และปฏ บัต ที่สามารถท างานได้ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ สามารถพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐก จสามารถท าได้

จากการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอก เพ่ือเพ ่ม

ประส ทธ ภาพภาคการผล ตภายในประเทศ โดยจะต้องมีการบร หารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้ง

การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข งใน

สังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธ การ และแผนกลยุทธ์สถาบันการอาชีวศึกษา

.....................................  เพ่ือพัฒนาเศรษฐก จและสังคมของประเทศไทย จึงต้องการบุคลากรทางด้าน

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก ตรงกับความต้องการส าหรับการพัฒนาประเทศ 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการใช้คอมพ วเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) ที่

เพ ่มข้ึนอย่างรวดเร วผ่านเครือข่ายความเร วสูงและ/หรืออ นเทอร์เน ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง 

รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และคอมพ วเตอร์แบบพกพาที่สามารถสื่อสารข้อมูลมัลต มีเดียได้

สะดวกและรวดเร ว น าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือ

ได้ ขณะเดียวกันการใช้อ นเตอร์เน ตท าให้มีการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรหมแดนยากต่อการดูแล

และป้องกันเด กและวัยรุ่นจากค่าน ยมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น เก ดปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรค

พันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพต ดหลากหลายรูปแบบ 

ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนหลักสูตรที่ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 

และวัฒนธรรม เป็นทั้งโอกาสและผลกระทบต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นใน

การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในด้านเทคโนโลยี จึงนับเป็นโอกาสในการน าว ชาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ

มาสนับสนุนการพัฒนาภูม ปัญญาท้องถ ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ ่ม ซึ่งจะเป็นส นทรัพย์ทางปัญญาที่

สร้างมูลค่าทางเศรษฐก จได้ กระบวนการพัฒนา ทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ  ด้วย

ความรอบคอบและเป็นไปตามล าดับขั้นตอนให้สอดคล้องกับว ถีชีว ตของสังคมไทยรวมทั้งการเสร มสร้าง

ศีลธรรม คุณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บัต หน้าที่ และการด าเน นชีว ตด้วยความเพียร ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐก จพอเพียง อันจะเป็นภูม คุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผช ญการเปลี่ยนแปลงที่เก ดขึ้นทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต   นอกจากนีย้ังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน วัยท างาน

ทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และ ใช้เทคโนโลยี

ด จ ทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีโดยตรง ให้มีความรู้

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มี
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คุณค่าสูงในยุคเศรษฐก จและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีด จ ทัลเป็นปัจจัย หลักในการขับเคลื่อนสังคมและเปิด

โอกาสให้บัณฑ ตได้ท างานกับบร ษัทข้ามชาต หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงควรฝึก

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือให้บัณฑ ต สามารถเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร ว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สอดคล้องและเหมาะสม  

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเช งรุก

ที่มีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามว วัฒนาการของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย ่งสาขาว ชา

...................................... และรองรับการแข่งขันการท างานด้านนี้ จ าเป็นอย่างย ่งที่จะต้องวางแผนหลักสูตร 

เพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนเก ดสมรรถนะด้านว ชาชีพ การค ดว เคราะห์ การแสดงออกเช งสร้างสรรค์ รวมไปถึง

ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบันนี้อย่างเข้มงวดเพ่ือรองรับการแข่งขันการท างานทั้ง

ในประเทศไทย และต่างประเทศ ในการผล ตบัณฑ ต สาขาว ชา................... ................นี้ จ าเป็นต้องมีความ

พร้อมที่จะปฏ บัต งานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านว ชาการ 

และว ชาชีพ สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เก ดประส ทธ ภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม และ

ประเทศชาต  และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒ ระดับปร ญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ถือเป็นความ

จ าเป็น เพ่ือจะได้ส่งเสร มให้ประเทศมีจ านวนนักเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้เพ ่มมากขึ้น และก าลังคนที่มีมาก

ขึ้น ท าให้มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจร ญก้าวหน้าย ่งขึ้น โดยเฉพาะก าลังคนที่มีความรู้ ในด้านนี้ 

โดยต้องปฏ บัต ตนอย่าง มืออาชีพ มีคุณธรรม จร ยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและว สัยทัศน์ของสถาบันใน

ด้านการมุ่งสู่ ความเป็นเล ศในด้านเทคโนโลยี และการว จัย และการผล ตบัณฑ ตที่มีความสามารถและมี

คุณธรรม 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 สถาบันการอาชีวศึกษา..............................................  เป็นสถาบันแห่งการบร การว ชาการด้าน

เทคโนโลยี และพัฒนาสังคม มีพันธก จด้านการค้นคว้า  สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  และสร้างองค์ความรู้ด้าน

การว จัย และถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านการบร การว ชาการโดยทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑ ต สาขาว ชา

........................  เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการค ด

ว เคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชน และสังคม จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการ

สอน โดยบูรณการการว จัย นวัตกรรม และบร การว ชาการผ่านรายว ชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงการ เพ่ือน า

ผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จร ง และส่งเสร มให้นักศึกษาได้มีส่วน
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ร่วม ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านว ชาการ 

และว ชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และว สัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษา.............................. ด้านมุ่งสู่

ความเป็นเล ศในด้านเทคโนโลยีและการว จัยเพ่ือพัฒนาท้องถ ่น ชุมชน สถานประกอบการ สังคมและ

ประเทศชาต   

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

หมวดว ชาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีว ต) ด าเน นการจัดการเรียนการสอนโดยแผนกว ชาสามัญ

สัมพันธ์หรือผู้มีความเชี่ยวชาญในสถานประกอบการ 

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

  ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  

 อาจารย์ผู้รับผ ดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และครูฝึกในสถาน

ประกอบการ ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ระดับปร ญญาตรี  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

 มุ่งผล ตบัณฑ ตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏ บัต  เพ่ือพัฒนางานระดับ

เทคโนโลยี สามารถบร หารจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรมจร ยธรรมจรรยาบรรณว ชาชีพและก จ

น สัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ  สามารถ

ประกอบอาชีพอ สระเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางว ชาการและว ชาชีพ 

 1.2 ความส าคัญ 

 สืบเนื่องจากสาขาว ชา...................................................... ที่ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปร ญญาตรี ต่อเนื่อง

2 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑ ต สาขาว ชา..........................................    ซึ่งมีความสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ปัจจุบัน สาขาว ชาฯ ได้ด าเน นการ

ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑ ต  สาขาว ชา..........................................  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒ ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  นับเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา

ประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐก จโลก ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยี

.........................ที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี.............................. ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ กับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกับการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการวางแผนและตัดส นใจ 

อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข งในการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือผล ตบัณฑ ตท่ีมีสมรรถนะด้าน...................................... ทีส่ามารถบร หารจัดการและ
ควบคุมการท างาน ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปบูรณาการ ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางานทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหรรมและภาคบร การได้ 

1.3.2 เพ่ือผล ตบัณฑ ตท่ีมีคุณธรรมจร ยธรรม มีเจตคต ท่ีดีต่ออาชีพด้าน.......................................
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีว ต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านว ทยาการและเทคโน 
โลยีที่เก่ียวข้องได้ 

1.3.3 เพ่ือผล ตบัณฑ ตท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่มีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระบบทว ภาคี 

1.3.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑ ตในการค้นคว้าว จัย สร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานอาชีพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐก จของประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาหลักสตูร  
 

1. มีการประเม นหลักสตูรอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2. เช ญผู้ทรงคุณวุฒ และผู้ประกอบการร่วม

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้งใน 

3-5 ปี  

3. ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑ ต 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  
2. รายงานผลการประเม นหลักสูตร 
3. รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑ ต  
 

2. การวางแผนการด าเน นการ 
หลักสตูร  
 

1. มีการประชุมการด าเน นการหลกัสูตร 

ระหว่างอาจารย์ผูร้ับผ ดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร อย่างน้อยปีละ 4 

ครั้ง  

2. การจัดท า คอศ.2 –  คอศ.6 

1. รายงานการประชุมการด าเน นงาน

หลักสตูร  

2. เอกสาร คอศ.2 - คอศ.6 

3. พัฒนาบุคลากรในด้านการ
เรียนการสอนและการท าว จยั  
 

1. สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาตอ่ ในระดับ
ที่สูงข้ึน  
2. ส่งเสร มให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา
ว ชาการเพื่อพัฒนาทางว ชาการ  

เอกสารการศึกษาต่อหรือ เอกสาร

การเข้าร่วมอบรม สัมมนาทาง

ว ชาการของบุคลากร 

4. การพัฒนา/ ปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเม นผลการ
เรียนรู้  

การประเม นการสอนของคณาจารย์ ผู้สอน
โดยน ส ตนักศึกษา  
 

เอกสารสรุปผลการประเม นการสอน
ของคณาจารยโ์ดย น ส ตนักศึกษา  
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบหรือการศึกษาในรูปแบบทว ภาคี ระยะเวลา  2  ปี

การศึกษา  โดยจัดภาคเรียนเป็นระบบทว ภาค โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 

1 ภาคเรียนปกต มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  18  สัปดาห์ ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน  การก าหนด

ระยะเวลาและจ านวนหน่วยก ต  ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกต   หรือตามที่คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรพ จารณา 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพ จารณาของคณะกรรมการประจ า 

หลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยก ตต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา ภาคปกต  

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเม นผลการ

เรียนตามหลักสูตรปร ญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏ บัต การของสถาบันการอาชีวศึกษา (ภาคผนวก ญ)

 1.4  การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 

  1.4.1 การค ดหน่วยก ตต่อภาคเรียน  

   1. รายว ชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภ ปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 

หน่วยก ต 

   2. รายว ชาปฏ บัต ที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏ บัต ในห้องปฏ บัต การ ไม่น้อยกว่า 

36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยก ต 

   3. รายว ชาปฏ บัต ใช้เวลาในการฝึกปฏ บัต ในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 

54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยก ต 

   4. การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทว ภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยก ต 

   5. การฝึกประสบการณ์ทักษะว ชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยก ต 

   6. การท าโครงการพัฒนาทักษะว ชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยก ต 
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    1.4.2  การระบุจ านวนหน่วยก ตให้ระบุตามความหมายของ  น (ท-ป-ศ) 

   น หมายถึง จ านวนหน่วยก ต 

   ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

   ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏ บัต ต่อสัปดาห์ 

   ศ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 

          1.4.3  การจัดชั่วโมงเรียน 

   ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พ จารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถเก ดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษา
ค้นคว้าทั้งในและนอกเวลาเรียน  โดยจ าแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจ ารายว ชา  รูปแบบและว ธีการค านวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์  ดังนี้ 

   1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
   2) ชั่วโมงเรียนปฏ บัต  
   3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 

�             

�                                  

    ( -  -  )

�                                

�                                         

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากน าผลหารค านวณท่ีได้มีจุดทศน ยม  ให้ปัดเศษดังนี้ 
- น้อยกว่า  0.5  ให้ตัดท ้ง 
- ตั้งแต่  0.5  ขึ้นไปให้ปัดเป็น  1 
 

  

วิธีค านวณ 

ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา  =  ชัว่โมงเรียนทฤษฎี  2 + ชั่วโมงเรียนปฏ บัต  

              2.5 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

  2.1.1  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ให้จัดในวันและเวลา ดังต่อไปนี้ 

   วัน-เวลาในราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.  

   นอกวัน–เวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. วันเสาร์และ      

วันอาท ตยร์ะหว่างเวลา 08.00-21.00 น. หรือตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพ จารณา 

  2.1.2  การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดวันจันทร์ – วันเสาร์หรืออาท ตย์ 

ในเวลาท าการของสถานประกอบการโดยจัดให้ได้รับการฝึกอบรม  ฝึกปฏ บัต งาน  ตามแผนการฝึกอาชีพที่

จัดร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับรายว ชาที่ก าหนด 

  2.1.3  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนปกต หรือภาคฤดูร้อน  ก าหนดระยะเวลา

การศึกษา ดังนี ้  ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม 

   ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม 

   ภาคฤดูร้อน(ถ้ามี) ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม หรือตามที่

คณะกรรมการหลักสูตรพ จารณา 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  2.2.1  ส าเร จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรว ชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาว ชา................ 

  2.2.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจ ตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผ ดปกต ที่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  2.2.3  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัต อ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษา.....................................ก าหนด 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านคณ ตศาสตร์และภาษาอังกฤษและการใช้คอมพ วเตอร์ประยุกต์

งานทางด้านอุตสาหกรรม จากระดับประกาศนียบัตรว ชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ไม่เพียงพอ ประกอบกับ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกับระดับประกาศนียบัตรว ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนั้นนักศึกษา

ใหม่อาจมีปัญหาในการปรับตัวได้  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาใน ข้อ 2.3  

  กลยุทธ์ในการด าเน นการเพ่ือแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ ให้จัด

ก จกรรมสอนเสร ม ส่วนปัญหาการปรับตัว โดยจัดให้มีการให้ค าปรึกษาแนะแนว ดังนั้นหากเก ดปัญหา

นักศึกษาก สามารถขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทางสาขาว ชาเตรียมการไว้แล้ว 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจ านวนผู้ส าเร จการศึกษา ที่คาดว่าจะจบ

ในแต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเร ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้  
 

จ านวนน ักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช ั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 

ช ั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
รวมทัง้หมด 25 50 50 50 50 

คาดว่าจะส าเร ็จการศึกษา - 25 25 25 25 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณ สาขาว ชา.................................. สถาบันการอาชีวศึกษา................................... โดย
ค่าใช้จ่ายเฉพาะงบด าเน นการในการผล ตบัณฑ ตต่อคนต่อปี ประมาณคนละ ………………….. บาท/คน/ปี  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. ค่าบ ารุงการศึกษา 160,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

2. ค่าลงทะเบียน 163,000 397,000 397,000 397,000 397,000 

3. เง นอุดหนุนจากรัฐบาล 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวมรายรับ 523,000 1,107,000 1,107,000 1,107,000 1,107,000 
 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2. ค่าใช้จ่ายด าเน นงาน(ไม่รวม 3) 54,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

3. ทุนการศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ก) 274,000 478,000 478,000 478,000 478,000 
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ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 70,000 182,000 182,000 182,000 182,000 

รวม (ข) 70,000 182,000 182,000 182,000 182,000 

รวม (ก) + (ข) 344,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

จ านวนนักศึกษา 25 50 50 50 50 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 17,200 16,500 16,500 16,500 16,500 
 

 2.7  ระบบการศึกษา  

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและด าเน นการในรูปแบบทว ภาคี เป็นไปตาม พรบ. การ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการอาชีวศึกษา  

 การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ

ประเม นผลการศึกษาระดับปร ญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏ บัต การของสถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 

2556 ส่วนที่ 4  (ภาคผนวก ญ) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต         รวมตลอดหลักสูตร  75    หนว่ยก ต  

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดว ชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธ การ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)                         ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
        1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร           ไม่น้อยกว่า...........หน่วยก ต 
 (กลุ่มว ชาภาษา) 
            1.2 กลุ่มทักษะการค ดและการแก้ปัญหา       ไม่น้อยกว่า...........หนว่ยก ต 
 (กลุ่มว ชาว ทยาศาสตร์และคณ ตศาสตร์) 
        1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีว ต    ไม่น้อยกว่า......... หน่วยก ต 
 (กลุ่มว ชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์) 
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (หมวดวิชาเฉพาะ)                          ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
         2.1 กลุ่มทักษะว ชาชีพเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยก ต 
                  กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางคณ ตศาสตร์และว ทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยก ต 
                  กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี                        ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยก ต 
                  กลุ่มว ชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                        ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยก ต 
         2.2 กลุ่มทักษะว ชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยก ต 
                   กลุ่มว ชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน      ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยก ต 
         2.3 โครงการพัฒนาทักษะว ชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยก ต 
 กลุ่มว ชาโครงงาน                                     ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยก ต  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  3.1.3  รายวิชา ประกอบด้วย รหัสว ชา ชื่อว ชา เวลาเรียนและหน่วยก ตดังนี้ 

   รหัสวิชา ให้ใช้ตัวเลข 10 ตัว ในลักษณะ  XX-XXXX-XXXX ตามค าชี้แจงการ 

     ก าหนดรหัสว ชาระดับปร ญญาตรี 

   ความหมายของรหัสว ชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑ ต พุทธศักราช 2561 

2 3 4 6 7 8 ชื่อวิชา  (ทฤษ -ีป ิบัติ-ศึกษานอกเวลา)

ล าดับที่วิชา 01-99

      กล ุ่มวิชา

วิชาเร ียนร่วม
(หมวดวิชาทักษะชีวิต)

 11   กลุ่มวิชาภาษาไทย
 12   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น 
 13   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 14   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 15   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 16   กลุ่มวิชามนุษยศาตร์

สาขาวิชา / วิชาเรียนร ่วม

  ประเภทวิชา
 0 หมวดวิชาชีพพ้ืนฐานประยุกต์/เร ียนร่วม         5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
 2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
 4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  หลักส ูตร                                                               4   หลักส ูตรปร ิญญาตรี

วิชาเรียนร ่วมหลักสูตร  20   กิจกรรมร่วมหลักส ูตร

วิชาเลือกเสรี  90  รายวิชาเลือกเสรี (พ้ืนฐานประยุกต์)

วิชาเรียนร ่วม  (ประเภทวิชา)
 00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
 01  วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา)
 0X  วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกล ุ่ม/คณะวิชา)

 00      วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
 10      วิชาชีพพ้ืนฐาน
 20      วิชาชีพเฉพาะ/บังค ับ
 21-49  วิชาชีพเลือก
 51-79  รายวิชาทวิภาคี/วิชาที่จัดการเร ียนในสถานประกอบการ
 80       ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ/                  
                                
 85       โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
 90       รายวิชาเลือกเสรี

สาขาวิชา
(หมวดทักษะวิชาชีพ)

4 0 0 0

หม
วด

วิช
าท

ักษ
ะช

ีวิต
หม

วด
วิช

าท
ักษ

ะวิช
าช

ีพ

หน่วยกิต5

รหัสวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี

                                                              รหัสสถาบันการอาชีวศึกษา

91 2 10

4 X X X
4 X X X

4 X X X

4 X X X
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  ชื่อวิชา  ให้เขียนชื่อว ชาเป็นภาษาไทยในบรรทัดแรก และวงเล บชื่อว ชาเป็น 

     ภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อไปหากมีรายว ชาที่ต้องเรียนก่อน ให้ระบุ 

     รหัสว ชาและชื่อว ชานั้นด้วย 

  เวลา-หน่วยกิต ให้ระบุจ านวนหน่วยก ต จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีภาคปฏ บัต และ 

    จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา น (ท-ป-ศ) โดยค ดค่าหน่วยก ต 

ตามทีก่ าหนด 

  1. หมวดวิชาทักษะชีวิต(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

   ให้เรียนจากกลุ่มว ชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า 18  หน่วยก ต 

 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า...........หน่วยก ต 
    (กลุ่มว ชาภาษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

33-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏ บัต งานอาชีพ 3  (3-0-6) 

 (Moral Development for Careers) 

33-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3  (3-0-6) 

 (Report  Writing) 

33-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3  (2-2-5) 

 (English for Communication and Study Skills) 

33-4000-1203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ 3  (2-2-5) 

 (English for Presentation in Careers) 

 1.2 กลุ่มทักษะการค ดและการแก้ปัญหา       ไม่น้อยกว่า...........หนว่ยก ต 
 (กลุ่มว ชาว ทยาศาสตร์และคณ ตศาสตร์)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

33-4000-1304 ว ทยาศาสตร์เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3  (2-2-5) 

 (Science for Construction Technology) 

33-4000-1405 สถ ต เพ่ืองานอาชีพ 3  (3-0-6) 

 (Statistics for Careers) 

33-4000-1405 สถ ต ในงานอุตสาหกรรม 3  (3-0-6) 

 (Statistics in Industry) 
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 1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีว ต    ไม่น้อยกว่า......... หน่วยก ต 
        (กลุ่มว ชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

33-4000-1504 การพัฒนาส ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 (Environmental Development in Careers ) 

33-4000-1613 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3  (3-0-6) 
 (Human Relations in Organization) 
 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ)  ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

   ให้เรียนจากกลุ่มว ชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า 51  หน่วยก ต 

   2.1 กลุ่มทักษะว ชาชีพเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยก ต 

กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางคณ ตศาสตร์และว ทยาศาสตร์      ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 

กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี                            ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 

กลุ่มว ชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                            ไม่นอ้ยกว่า   18   หน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 

2.2 กลุ่มทักษะว ชาชีพเลือก                    ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยก ต 

กลุ่มว ชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน           ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 

2.3 โครงการพัฒนาทักษะว ชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยก ต 

             กลุ่มว ชาโครงงาน                                           ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
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 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

 

 ให้เลือกเรียนจากรายว ชาที่ก าหนดหรือรายว ชาใดๆ ในหลักสูตรสถาบัน โดยไม่ซ้ ากับ

รายว ชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายว ชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยก ตรวมในเกณฑ์ การ

ส าเร จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  

  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 แสดงรายว ชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาจนครบตามโครงสร้างของ

แต่ละหลักสูตร โดยพ จารณาให้สอดคล้องกับสมรรถนะในมาตรฐานการศึกษาว ชาชีพที่จะเก ดขึ้นกับผู้เรียน

ตามกรอบคุณวุฒ การศึกษาว ชาชีพของหลักสูตร 
 

แผนการเรียนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลย.ี....................  วิทยาลัย..................  สถาบันการอาชีวศึกษา……………………………. 

 

ช้ันปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสว ชา รายว ชา น (ท-ป-ศ) หมายเหต ุ

    

 รวม        18 หน่วยก ต  
 

แผนการเรียนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลย.ี....................  วิทยาลัย..................  สถาบันการอาชีวศึกษา……………………………. 

 

ช้ันปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสว ชา รายว ชา น (ท-ป-ศ) หมายเหต ุ

    

 รวม        18 หน่วยก ต  
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แผนการเรียนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลย.ี....................  วิทยาลัย..................  สถาบันการอาชีวศึกษา……………………………. 

 

ช้ันปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสว ชา รายว ชา น (ท-ป-ศ) หมายเหต ุ

    

 รวม        18 หน่วยก ต  
 

 
แผนการเรียนระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลย.ี....................  วิทยาลัย..................  สถาบันการอาชีวศึกษา……………………………. 
 

ช้ันปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสว ชา รายว ชา น (ท-ป-ศ) หมายเหต ุ

    

 รวม        18 หน่วยก ต  

  3.1.5 ค าอธ บายรายว ชา  

   ค าอธ บายรายว ชา (ภาคผนวก ก)  

 3.2  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 *นายเจร ญ  มั่นค่ัง 

3-1006-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ค.อ.ม. ว ศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร. มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2543 

ค.อ.บ. ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2533 

      

   

หมายเหตุ 1. ประวัต  สถานที่ท างาน ผลงานทางว ชาการและภาระงานสอนดูที่ ภาคผนวก ฎ 
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   3.2.2  อาจารย์พ เศษ 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 *นายเจร ญ  มั่นค่ัง 

3-1006-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ค.อ.ม. ว ศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร. มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2543 

ค.อ.บ. ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

2533 

      

   

หมายเหตุ ประวัต  สถานที่ท างาน ผลงานทางว ชาการและภาระงานสอนดูที่ ภาคผนวก ฎ 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

 ด้วยเป็นการศึกษาในรูปแบบระบบทว ภาคีซึ่งมีการฝึกอาชีพตามแผนการฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการให้นักศึกษามีประสบการณ์ในว ชาชีพกับการท างานจร ง โดยเป็นการฝึกปฏ บัต งาน ฝึกงาน ใน

หน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก อาจารย์

น เทศ และผู้ที่เก่ียวข้อง  ตามความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาว ชา.................................  

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

  4.1.1 มีทักษะในการปฏ บัต งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ

ท างานและเห นความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย ่งขึ้น 

  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาใช้ว จารณญาณว เคราะห์ปัญหา หรือแก้ปัญหาทาง

ว ศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม  

  4.1.3 เรียนรู้ว ธีการใช้เครื่องมือทางว ศวกรรมที่มีอยู่ในสถานประกอบการเพ่ือน าไป

ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องได้  

  4.1.4 สัมพันธ์ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

  4.1.5 มีความรับผ ดชอบ ระเบียบว นัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจร ต มีความค ดร เร ่มสร้างสรรค์  

เข้าใจวัฒนธรรมขององคก์รและจรรยาบรรณทางว ชาชีพตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

 4.2  ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ของปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  ของปีการศึกษาที่ 2  
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

 จัดทุกภาคการศึกษาตามตารางสอนและแผนการฝึกอาชีพตามรายว ชาที่ก าหนดให้ศึกษาในสถาน

ประกอบการ 

 จัดให้มีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเต มเวลาใน 1 ปีการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานว จัยด้าน................................... ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับการประยุกต์เทคโนโลยี เพ่ือการใช้งานจร ง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศ ลปวัฒนธรรม ใช้ใน

การว เคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประส ทธ ภาพ และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 เป็นโครงงานด้าน......................................ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธ บายทฤษฎีที่น ามาใช้

ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่ สามารถท าเสร จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ และ

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียนมาในการท าโครงงาน โครงงานสามารถใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศหรือ

สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้ต่อไปในอนาคต 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  6 หน่วยก ต 

 5.5 การเตรียมการ 

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเม นผลความก้าวหน้าของงานจากรายงานที่ต้องน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตาม

ระยะเวลาที่ อาจารย์ที่ปรึกษาเห นสมควร การสอบเป็นการน าเสนองานต่อคณะกรรมการสอบพร้อมด้วย
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เล่มรายงาน โครงงานฉบับร่าง โดยคณะกรรมการสอบจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ

ไม่ต่ ากว่า 5 คน    

 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา  

(1) มีคุณธรรม จร ยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็น

พลเมืองดี รับผ ดชอบต่อตนเอง ว ชาชีพและ

สังคม  

ส่งเสร มและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในว ชาชีพ 

เคารพในส ทธ ทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมทีถู่กต้อง  

(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏ บัต อยู่ในเกณฑ์ดี 

สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ

ประกอบว ชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง  

รายว ชาบังคบัของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และ

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏ บตั  มี

ปฏ บัต การ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษา

เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจร ง  

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมคีวามสามารถพัฒนา

ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพฒันา

สังคม  

รายว ชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค

บังคับ และปรับตามว วฒันาการของศาสตร์ มีโจทยป์ัญหาที่

ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ  

(4) ค ดเป็น ท าเป็น และเลือกว ธีการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ และเหมาะสม  

ทุกรายว ชาต้องมีโจทยป์ัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้

นักศึกษาไดฝ้ึกค ด ฝึกปฏ บัต  ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการ

บร หารจัดการ และท างานเปน็หมู่คณะ  

 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายว ชาตา่ง ๆ ควรจัดแบบ

คณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสร มให้

นักศึกษาไดฝ้ึกฝนการท างานเปน็หมู่คณะ 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ

ต ดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เปน็อย่างดี  

 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สบืค้นข้อมูลรวบรวม

ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชัน้เรียน และเผยแพร่

ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาดว้ยกัน หรือผู้สนใจภายนอก  

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร และใช้

เทคโนโลยไีด้ดี  

มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความค ดเห นในหมู่นักศึกษา

หรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสร มให้เก ดการแสวงหาความรู้ที่

ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน

ความรู้  

(8) มีความสามารถว เคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ต ดตั้ง ต้องมีว ชาทีบู่รณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น ว ชา
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และปรับปรุงระบบทางดา้น..........................ให้

ตรงตามข้อก าหนด  

 

โครงการ) ในการว เคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ต ดตั้ง และ

ปรับปรุงระบบทางดา้น.......................................ตาม

ข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาทีไ่ดร้ับ  
 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีวิต) 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จร ยธรรม 

   1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จร ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจร ต 

   1.1.2 มีว นัย ตรงต่อเวลา และความรับผ ดชอบต่อตนเองและสังคม 

   1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

   1.1.4 เคารพส ทธ และรับฟังความค ดเห นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด ์ศรี

ของความเป็นมนุษย ์เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จร ยธรรม 

   1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบว นัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

   1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผ ดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ

การเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็นสมาช กกลุ่ม 

   1.2.3 ส่งเสร มให้นักศึกษาเก ดจ ตส านึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจร ตใน

การสอบ หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

   1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จร ยธรรม ในการสอนทุก

รายว ชา รวมทั้งมีการจัดก จกรรมส่งเสร มคุณธรรม จร ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา ที่ท าดี ท าประโยชน์

แก่ส่วนรวม เสียสละ 

  1.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จร ยธรรม 

   1.3.1 ประเม นจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมก จกรรม 
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   1.3.2 ประเม นจากการมีว นัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมก จกรรมเสร ม

หลักสูตร 

   1.3.3 ประเม นจากปร มาณการกระท าทุจร ตในการสอบ 

   1.3.4 ประเม นจากความรับผ ดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. ความรู้ 

  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ที่เป็น

พ้ืนฐานของชีว ตและสามารถน าไปด ารงชีว ตได้ 

   2.1.2 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

   2.1.3 มีความรู้ ในแนวกว้างของศาสตร์  เล งเห นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   2.1.4 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ใช้งานในศาสตร์ได้จร ง 

  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   2.2.1 จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏ บัต ในสภาพแวดล้อมจร ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม

ลักษณะของรายว ชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายว ชานั้นๆ 

   2.2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จร ง โดยการศึกษาดูงานหรือเช ญ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นว ทยากรพ เศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏ บัต งานในสถาน

ประกอบการ 

   2.2.3 มอบหมายให้ท ารายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

  2.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   2.3.1 การทดสอบย่อย 

   2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   2.3.3 ประเม นจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

   2.3.4 ประเม นจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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   3.1.1 ค ดอย่างมีว จารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

   3.1.2 สืบค้น ตีความ และประเม นสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

   3.1.3 รวบรวม ศึกษา ว เคราะห์ และสรุปประเด นปัญหาและความต้องการ 

   3.1.4 ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.2.1 ส่งเสร มการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 

   3.2.2 การอภ ปรายกลุ่ม 

   3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏ บัต จร ง 

   3.2.4 มอบหมายงานที่ส่งเสร มการค ดว เคราะห์และสรุปประเด นปัญหา 

   3.2.5 มอบหมายให้นักศึกษาบันทึกผลการปฏ บัต งานหรือใบสรุปผลการปฏ บัต งาน 

  3.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.3.1 ประเม นตามสภาพจร งจากผลงานและการปฏ บัต ของนักศึกษา เช่น ประเม น

จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

   3.3.2 ประเม นผลกาปฏ บัต การจากสถานการณ์จร ง 

   3.3.3 ประเม นจากความสามารถในการค ดว เคราะห์และสรุปประเด นปัญหา 

   3.3.4 ประเม นจากแบบบันทึกผลการปฏ บัต งานหรือใบสรุปผลการปฏ บัต งาน 

   3.3.5 สอบถามจากผู้ควบคุมการฝึกหรือครูฝึกเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายจาก

สถานประกอบการที่ให้ปฏ บัต ตามสภาพจร ง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผ ดชอบ 

   4.1.1 สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประส ทธ ภาพ 

   4.1.2 ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

   4.1.3 เป็นผู้ร เร ่มแสดงประเด นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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   4.1.4 มีความรับผ ดชอบการพัฒนาการเรียนรู้และการกระท าทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผ ดชอบ 

 ใช้การสอนที่มีการก าหนดก จกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 

หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ

เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผ ดชอบ ดังนี้ 

   1. ท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

   2. มีความรับผ ดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

   3. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏ บัต งานได้เป็นอย่างดี 

   4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

   5. มีภาวะผู้น า 

  4.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผ ดชอบ 

   4.3.1 ประเม นจากพฤต กรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในชั้นเรียน 

   4.3.2 สังเกตจากพฤต กรรมที่แสดงออกในการร่วมก จกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน

ชัดเจน ตรงประเด นของข้อมูล 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะ การว เคราะห์เช งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.1.1 แนะน าประเด นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณ ตศาสตร์หรือการ

แสดงสถ ต ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   5.1.2 สื่อสารอย่างมีประส ทธ ภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

   5.1.3 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการว เคราะห์เช งตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   5.2.1 จัดก จกรรมการเรียนรู้ในรายว ชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ว เคราะห์สถานการณ์

จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจร ง 

   5.2.2 น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคน คการประยุกต์ เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

   5.2.3 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษา

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

   5.2.4 ส่งเสร มค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้องและให้

ความส าคัญในการอ้างอ งแหล่งที่มาของข้อมูล 

  5.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการว เคราะห์เช งตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.3.1 ประเม นจากเทคน คการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณ ตศาสตร์ และสถ ต  ที่เก่ียวข้อง 

   5.3.2 ประเม นจากความสามารถในการอธ บายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ การอภ ปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

   5.3.3 สังเกตพฤต กรรมนักศกึษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 

   5.3.4 ประเม นจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

   (Curriculum mapping) 

 3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีวิต) ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จร ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจร ต 

  2) มีว นัย ตรงต่อเวลา และความรับผ ดชอบต่อตนเองและสังคม 

  3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

  4) เคารพส ทธ และรับฟังความค ดเห นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 3.1.2 ความรู้ 
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  1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของ

ชีว ตและสามารถน าไปด ารงชีว ตได้ 

  2) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

  3) มีความรู้ในแนวกว้างของศาสตร์ เล งเห นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  4) มปีระสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ใช้งานในศาสตร์ได้จร ง  

 3.1.3 ทักษะทางปัญญา 

  1) ค ดอย่างมีว จารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  2) สืบค้น ตีความ และประเม นสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  3) รวบรวม ศึกษา ว เคราะห์ และสรุปประเด นปัญหาและความต้องการ 

  4) ประยุกต์ความรู้ ทักษะกับการแก้ไขปัญหาในศาสตร์ของสาขาว ชาได้อย่างเหมาะสม 

 3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประส ทธ ภาพ 

  2) ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

  3) เป็นผู้ร เร ่มแสดงประเด นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

  4) มีความรับผ ดชอบการพัฒนาการเรียนรู้และการกระท าทั้งของตนเองและของกลุ่ม

 3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) แนะน าประเด นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณ ตศาสตร์หรือการแสดงสถ ต 

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

  2) สื่อสารอย่างมีประส ทธ ภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

  3) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผ ดชอบหลัก        ○ ความรับผ ดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีวิต)                    
กลุ่มวิชาภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ                    
33-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและน าเสนอ ๐ ๐ ๐  ๐   ๐ ๐   ๐  ๐ ๐ ๐ ๐  ๐ 

33-4000-1215 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัเทคโนโลยี   ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐   ๐  ๐  ๐ ๐  ๐ 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์                    
33-4000-1304 ว ทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารก่อสร้าง   ๐ ๐  ๐ ๐ ๐   ๐ ๐ ๐ ๐ ๐    ๐ 

33-4000-1405 สถ ต เพื่องานอาชีพ ๐   ๐ ๐  ๐ ๐  ๐ ๐  ๐  ๐ ๐   ๐ 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์                    
33-4000-1503 การพัฒนาจร ยธรรมในงานอาชีพ ๐ ๐     ๐ ๐ ๐   ๐ ๐   ๐ ๐ ๐  
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ) 

  1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จร ยธรรม 

   1.1.1   

   1.1.2   

   1.1.3   

   1.1.4   

  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จร ยธรรม 

   1.2.1  

   1.2.2  

   1.2.3  

   1.2.4  

  1.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จร ยธรรม 

   1.3.1   

   1.3.2   

   1.3.3   

   1.3.4   

 2. ความรู้ 

  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   2.1.1  

   2.1.2  

   2.1.3  

   2.1.4  

  2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   2.2.1  

   2.2.2  

  2.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   2.3.1  
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   2.3.2  

   2.3.3  

   2.3.4  

 3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.1.1  

   3.1.2  

   3.1.3  

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.2.1  

   3.2.2  

   3.2.3  

  3.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.3.1  

   3.3.2  

   3.3.3  

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผ ดชอบ 

   4.1.1  

   4.1.2  

   4.1.3  

   4.1.4   

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผ ดชอบ 

 ใช้การสอนที่มีการก าหนดก จกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 

หรือหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวั งในผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผ ดชอบ ดังนี้ 

   1. บร หารจัดการ ท างาน ต ดต่อ ประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
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   2. มีความรับผ ดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

   3. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏ บัต งานได้เป็นอย่างดี 

   4. มีภาวะผู้น าและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

  4.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผ ดชอบ 

   4.3.1  

   4.3.2  

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การว เคราะห์เช งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   5.1.1  

   5.1.2  

   5.1.3  

   5.1.4  

  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการว เคราะห์เช งตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.2.1  

   5.2.2  

  5.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการว เคราะห์เช งตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.3.1  

   5.3.2  

 6. ด้านทักษะวิชาชีพ 

  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ ว ชาชีพเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

   6.1.1  

   6.1.2  

   6.1.3  

   6.1.4  
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  6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ ว ชาชีพในการใช้เทคโนโลยี

การก่อสร้าง 

   6.2.1  

   6.2.2  

  6.3 กลยุทธ์การประเม นผลการเรียนรู้ด้านทักษะ ว ชาชีพในการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

   6.3.1  

   6.3.2  

 3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ) ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  1)  

  2)  

  3)  

  4)  

 3.2.2 ความรู้ 

  1)  

  2)  

  3)  

  4)  

 3.2.3 ทักษะทางปัญญา 

  1)  

  2)  

  3)  

 3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1)  

  2)  

  3)   

  4)  

 3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1)  

  2)  

  3)  

  4)  

 3.2.6 ทักษะวิชาชีพ 

  1)  

  2)  

  3)  

  4)  

  5)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผ ดชอบหลัก   ○ ความรับผ ดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ)                         
 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                         
                         
                         
                         
                         
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผ ดชอบหลัก    ความรับผ ดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ)(ต่อ)                         
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                         
                         
                         
หมวดวิชาเลือกเสรี                         
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา 
 

1. ก ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเม นผลการศึกษา

ระดับปร ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏ บัต การของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ญ) 
 

2. กระบวนการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา…………………………………….. 

 การทวนสอบในระดับรายว ชาให้นักศึกษาประเม นการ เรียนการสอนในระดับรายว ชา มี

คณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการ

อาชีวศึกษา……………………………………..  ด าเน นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลว ธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าว จัยสัมฤทธ ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑ ต ที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลว จัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเม นคุณภาพของหลักสูตรและ

หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการว จัยอาจจะด าเน นการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑ ต ประเม นจากบัณฑ ตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑ ตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพ่ือประเม นความพึงพอใจในบัณฑ ตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะ 

เวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีท่ี 2 

  2.2.3 การประเม นต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑ ต 

  2.2.4 การประเม นจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส    

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัต ด้านอ่ืนๆ ของบัณฑ ตจะจบการศึกษาและ เข้า

ศึกษาเพ่ือปร ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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  2.2.5 การประเม นจากบัณฑ ตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขา ว ชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑ ต 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อค ดเห นในการปรับหลักสูตรให้ดีย ่งขึ้นด้วย 

  2.2.6 ความเห นจากผู้ทรงคุณวุฒ ภายนอกที่มาประเม นหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พ เศษต่อ

ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัต อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์

ความรู้ของนักศึกษา 

  2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนโปรแกรมส าเร จรูปที่พัฒนาเอง

และวางขาย  จ านวนส ทธ บัตร  จ านวนรางวัลทางสังคมและว ชาชีพ  จ านวนก จกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ

ประเทศชาต   จ านวนก จกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธ การ ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาและการประเม นผลการศึกษาระดับปร ญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏ บัต การของสถาบัน

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556  (ภาคผนวก ญ) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมน เทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบันการอาชีวศึกษา………………………………………  ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 1.2 ส่งเสร มอาจารย์ให้มีการเพ ่มพูนความรู้ สร้างเสร มประสบการณ์เพ่ือส่งเสร มการสอนและ

การว จัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าว จัยสายตรงในสาขาว ชาที่ไม่ใช่ว จัยในแนวคอมพ วเตอร์ศึกษาเป็น

อันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางว ชาการและว ชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง

ว ชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสร มอาจารย์ให้มีการเพ ่มพูนความรู้ สร้างเสร มประสบการณ์เพ่ือส่งเสร มการสอน

และการว จัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางว ชาการและว ชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางว ชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ ่มพูนประสบการณ์ 

  2.1.2 การเพ ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเม นผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  

  2.2.1 การมีส่วนร่วมในก จกรรมบร การว ชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางว ชาการสายตรงในสาขาว ชา……………………………. 

  2.2.3 ส่งเสร มการท าว จัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาว ชาชีพเป็นรอง 

  2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าว จัย 

  2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มว จัยต่างๆ ของสาขาว ชา 

  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมก จกรรมบร การว ชาการต่างๆ ของสาขาว ชา 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 สาขาว ชาฯมีคณะกรรมการบร หารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปร ญญาตรี พ.ศ. 

2558 ของกระทรวงศึกษาธ การและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ อาชีวศึกษาแห่งชาต  พ.ศ. 2556 เพ่ือก ากับ

มาตรฐาน โดยมีการด าเน นงานดังนี้ 

  1. ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมผู้สอนในสาขาว ชาฯและแผนกว ชาสามัญสัมพันธ์เพ่ือยืนยัน

และรับมอบหมายการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดท ารายละเอียดของรายว ชา ในสถานศึกษาและ

รายละเอียดของรายว ชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และคอศ.3 ครบทุกรายว ชา จัดเตรียม

เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน 

  2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเม นหลักสูตรทุกด้าน  

  3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ต ดตามและทบทวนการด าเน นงานหลักสูตร โดยด าเน นการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  4. มีการประเม นผลการสอนและผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือผลการฝึกอาชีพอย่าง

น้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน แจ้งผลการประเม นให้ผู้สอนและครูฝึกทราบเพื่อท าการปรับปรุงต่อไป 

  5. มีการสอนเสร มในสถานศึกษาหากครูน เทศพบว่าการฝึกอาชีพในสถานประกอบการไม่สามารถ

จัดได้ครบตามแผนการฝึกอาชีพที่จัดท าร่วมระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 

  6. เมื่อส ้นภาคเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนร่วมพ จารณาผลการเรียน และเมื่อส ้นปี

การศึกษาจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเน นงานของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6  

  7. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี ท าการประเม นและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ด าเน นการโดยความร่วมมือจากสถาบันจัดการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑ ตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลว จัยอัน

เกี่ยวเนื่องกับการประเม นความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร

และแผนการรับนักศึกษา 

2. บัณฑิต  

 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้  
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  คุณภาพของบัณฑ ตพ จารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรภายหลังผ่านการเรียนรู้ครบทั้ ง

หมวดว ชาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีว ต)พ จารณา 5 ด้านและหมวดว ชาเฉพาะ(ทักษะว ชาชีพ) พ จารณา 6 ด้าน 

ซึ่งเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต  

 2.2 บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  นักศึกษาส าเร จการศึกษาได้งานท าภายใน 1 ปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 บัณฑ ตที่ได้งานท า

ได้รับเง นเดือนเร ่มต้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ก.พ. ก าหนด ส่วนบัณฑ ตอีกส่วนที่ได้รับคัดเลือกแล้วโดยสถาน

ประกอบการก สามารถท างานต่อเนื่องได้เลยภายใต้เงื่อนไขของสถานประกอบการ  

  หากพบว่าผู้ใช้บัณฑ ตต้องการบัณฑ ตที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการ

ปฏ บัต งานสามารถปฏ บัต งานได้จร งก ท าการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ มีระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑ ตต่อคุณภาพบัณฑ ตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต ม 5 

 2.3 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

  สาขาว ชาฯมีอาจารย์ทีปรึกษาโครงการงานว จัยให้ผลงานว จัยสามารถน าไปใช้พัฒนาหรือ

เพ ่มศักยภาพหรือแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการหรือเป็นประโยชน์ต่อว ชาชีพ โดยนักศึกษาทุกคนต้องมี

ผลงานว จัยคนละ 1 เรื่อง ซึ่งเป็นงานว จัยหรือโครงการบร การว ชาการที่ด าเน นการร่วมกับสถาน

ประกอบการ 

3.  นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาว ชาฯด าเน นการรับนักศึกษาภายในก าหนดของสถาบันการ

อาชีวศึกษา.......................................โดยด าเน นการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพ จารณา

คุณสมบัต ในวันรับสมัคร เพ่ือให้ตรงตามคุณสมบัต ที่ก าหนดไว้ สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบที่คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรร่วมกันจัดท า ผู้รับผ ดชอบหลักสูตรร่วมกันพ จารณาผลการสอบและประกาศผลการคัดเลือก

โดยว ทยาลัยส่งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันเพ่ือประกาศผลต่อไป 

  3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ก่อนการเข้าศึกษามีการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานด้าน

คณ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพ วเตอร์โดยพ จารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากตรวจพบว่าพ้ืน

ฐานความรู้ไม่พอก จะจัดก จกรรมสอนเสร ม ส่วนการปรับตัวของนักศึกษาจะจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ทาง

สาขาว ชาฯได้เตรียมไว้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและน านักศึกษาเข้าร่วมปฐมน เทศครบทุกคน 

 3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
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 สาขาว ชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางว ชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางว ชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาว ชาทุกคน

จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางว ชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 

(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษาก จกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า

ในการจัดท าก จกรรมแก่นักศึกษา 

 3.3 กระบวนการและผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

 3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา  

 ระหว่างการศึกษาสาขาว ชาฯโดยผู้รับชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนร่วมกัน

ดูแลและจัดระบบดูแลนักศึกษาผ่านครูฝึกในสถานประกอบการและครูน เทศเพ่ือรับทราบปัญหาและช่วย

แก้ปัญหาลดการออกกลางคันของนักศึกษา  

 3.3.2 การส าเร จการศึกษา  

 ผู้จะส าเร จการศึกษาต้องศึกษาครบตามหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าเกณฑ์

ก าหนด แต่ต้องผ่านการประเม นมาตรฐานว ชาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษาจะพ จารณาแนะน าแนวด าเน นการตาม

ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันหากพบว่านักศึกษามีปัญหาที่ไม่สามารถส าเร จการศึกษา 

 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 ผู้รับผ ดชอบหลักสูตรจะจัดท าแบบประเม นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะการสอนของ

อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านเพ่ือน าปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการ

ประเม นในรายว ชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและว ธีการ

ประเม นของอาจารย์ในแต่ละรายว ชาได้โดยให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน 

4. อาจารย ์

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ  
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มี

กระบวนการดังต่อไปนี้ 

 4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

  คณะกรรมการหลักสูตรของสาขาว ชาจะร่วมกันพ จารณาความจ าเป็นและความต้องการ

ขอรับอาจารย์ใหม่เสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษา…………………………..เพ่ือเห นชอบและพ จารณาประกาศ

รับสมัครอาจารย์ตามระเบียบว่าด้วยการบร หารงานบุคคล 
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 4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

  สถาบันการอาชีวศึกษา…………………………..แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ฝ่าย

ต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการ รับสมัคร จัดท าข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ควบคุมห้องสอบ พ จารณาผลการ

สอบ ประกาศผลสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมน เทศอาจารย์ใหม่ โดยทุกขั้นตอนจะกระท าอย่าง

โปร่งใสสามารถร้องขอตรวจสอบได้ ตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา…………………………..   

 4.3 คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 

  4.3.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธ การเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปร ญญาตรี และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา…………………………..ว่า

ด้วยการบร หารงานบุคคล 

  4.3.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

  4.3.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเม นผลสัมฤทธ ์ของ

นักศึกษาและมีประสบการณ์ท าว จัยหรือประสบการณ์ประกอบว ชาชีพในสาขาว ชาที่สอน 

 ส าหรับอาจารย์พ เศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เฉพาะ

ด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนภาคปฏ บัต ให้กับนักศึกษาในบางรายว ชาตามความเหมาะสม 

ดังนั้น สาขาว ชาฯ ก าหนดนโยบายว่าการเช ญอาจารย์พ เศษหรือว ทยากร มาบรรยาย โดยจะต้องเป็นผู้มี

คุณสมบัต ตามข้อบังคับของสถาบันการอาชีวศึกษา…………………………..ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว ธีแต่งตั้ง

อาจารย์พ เศษ พ.ศ. 2559 โดยสาขาว ชาฯเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พ เศษและด าเน นการตามกระบวนการจัด

จ้างของสถาบันการอาชีวศึกษา………………………….. 

 4.4 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

  สาขาว ชาฯด าเน นการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอาจารย์ดังนี้ 

  1. ให้มีการเพ ่มพูนความรู้และเสร มสร้างประสบการณ์ด้วยการให้อาจารย์ฝึกประสบการณ์

ในสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ 

  2. กระตุ้นและส่งเสร มสนับสนุนการท าผลงานทางว ชาการในสาขาว ชา…………………………..

โดยตรง 

  3. ส่งเสร มงานว จัยตามล าดับหลักและรองดังนี้ งานว จัยที่มุ่งเน้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 

  4. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางว ชาการและว ชาชีพในองค์กรต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมทางว ชาการท้ังในและต่างประเทศ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ในการบร หารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วยรองฝ่ายว ชาการ 

ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาว ชา และอาจารย์ผู้รับผ ดชอบหลักสูตร  โดยมีประธานหลักสูตรหรือ

หัวหน้าสาขาว ชาเป็นผู้ก ากับดูแล และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏ บัต ให้แก่อาจารย์

ผู้รับผ ดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผ ดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บร หาร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ต ดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการบร หารจัดการ

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเม นผู้เรียนเร ่มด าเน นการตามกระบวนการดังนี้ 

   5.1 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ

เป็นไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต  ทุกรอบ 5 ปี โดยก าหนดแนวทางในการพัฒนา 

หลักสูตรให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องในระดับสากล  

   5.2 การพ จารณาก าหนดผู้สอนจะก าหนดให้ผู้สอนมีชั่วโมงการสอนอย่างต่ าเท่ากับเกณฑ์

ขั้นต่ าที่ สถาบันฯก าหนด หากพ จารณาแล้วยังมีชั่วโมงการสอนเหลือจึงค่อยเพ ่มให้ อาจารย์แต่ละท่าน โดย

ให้มีชั่วโมงสอนเพ ่มเฉลี่ยเท่ากันทุกคน  

   5.3 ก าหนดให้ผู้สอนมีรายว ชาสอนกระจายไปยังทุกกลุ่มว ชา ทั้งกลุ่มว ชาบังคับและกลุ่ม

ว ชาเลือก เพ่ือให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย  โดยพ จารณาถึงความรู้ ความ

ช านาญในเนื้อหาว ชาและประสบการณ์ท างานหรือผลงานว จัยที่เกี่ยวข้องกับรายว ชานั้น ๆ  

   5.4 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง คอศ. 2 และ คอศ 3  ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

อย่างน้อย 15 วัน และให้น า คอศ. 2 และ คอศ 3  ทุกรายว ชาเข้าที่ประชุมเพ่ือพ จารณาความ สอดคล้อง

ของค าอธ บายรายว ชา เนื้อหาที่สอนและการจัดก จกรรมในแต่ละรายว ชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต   

   5.5 ภายหลังจากจบภาคเรียนในแต่ละภาคเรียน จะจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพ จารณาผลการประเม นการเรียนการสอนจากนักศึกษาของอาจารย์ทุกท่าน 

และรับทราบปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เก ดขึ้น และอาจ พ จารณา

ปรับเปลี่ยนว ชาสอนให้อาจารย์ผู้สอนหากมีความจ าเป็น  

   5.6 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องส่ง คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30 วัน นับจาก 

วันปิดภาคเรียน และให้นักศึกษาท าแบบทวนสอบผลสัมฤทธ ์ทางการศึกษา และน าผลที่ได้เข้าที่ประชุม เพ่ือ

พ จารณาและร่วมกันแก้ไขหากเก ดปัญหาขึ้น   
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   5.7 หลังจากปิดภาคเรียน 30 วัน สาขาว ชาฯ โดยประธานหลักสูตรจะจัดประชุมเพ่ือ

ร่วมกัน พ จารณา คอศ. 4 และ คอศ.5  เพ่ือสรุปแบบทวนสอบผลสัมฤทธ ์ทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต    

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

มีความพร้อมของส ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏ บัต การ ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และส ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา ส ่งพ มพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออ เล กทรอน กส์ ฯลฯ โดยมีระบบการด าเน นงานของสาชาว ชา/
ว ทยาลัย/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีส ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจ านวนส ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเม นความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 6.1 ด้านงบประมาณ 

  สถาบันการอาชีวศึกษาฯ จะด าเน นการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ

แผ่นด นและเง นรายได้ สาขาว ชาฯโดยอาจารย์ผู้รับผ ดชอบหลักสูตรจะร่วมกันพ จารณาเพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพ วเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาให้เพียงพอต่อ

การผล ตบัณฑ ตสาขาว ชาฯ โดยใช้งบประมาณคนละ 45,000 บาท/ปี ดังนี้ 

  1. ค่าวัสดุ     8,000 บาท 

  2. ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์   1,000 บาท 

  3. ค่าตอบแทน    27,000 บาท 

  4. ค่าบร การสถานศึกษา   2,000 บาท 

  5. ค่าสาธารณูปโภค   3,000 บาท 

  6. รายจ่ายอื่นๆ (ส่งเข้าสถาบัน)  4,000 บาท 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  6.2.1  อาคารสถานที่ในสถานศึกษา 

   การสอน การปฏ บัต การและการท าว จัย ใช้สถานที่ของว ทยาลัย........................... ใน

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา....................................... ประกอบด้วย 

   อาคารอ านวยการ       พ้ืนที ่   ............  ตารางเมตร 

   ห้องโสตทัศนูปกรณ์     พ้ืนที ่   ............  ตารางเมตร 
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   อาคารเรียน รายว ชาพ้ืนฐาน    พ้ืนที ่   ............  ตารางเมตร 

   อาคารเรียนและปฏ บัต การ   พ้ืนที ่   ............  ตารางเมตร 

   อาคารปฏ บัต การกลาง   พ้ืนที ่   ............  ตารางเมตร 

   หอประชุมกลาง     พ้ืนที ่   ............  ตารางเมตร 

   อาคารอเนกประสงค์    พ้ืนที ่   ............  ตารางเมตร 

  6.2.2  อาคารสถานที่ เฉพาะการจัดการศึกษาระดับปร ญญาตรี ขนาดพ้ืนที่  .........  ตาราง

เมตร ภายในประกอบด้วย 

  2.1 ห้องบรรยาย/ประชุมสัมมนา ขนาดความจุ .............. ท่ีนั่ง จ านวน........ห้อง 

  2.2 ห้องส าหรับบร หารงาน 

   ห้องผู้บร หาร  พ้ืนที่  ......  ตารางเมตร  จ านวน ……  ห้อง 

   ห้องอาจารย์  พ้ืนที่  ......  ตารางเมตร  จ านวน ……  ห้อง 

   ห้องปฏ บัต งานทางธุรการ พ้ืนที่  ......  ตารางเมตร  จ านวน ……  ห้อง 

   2.3 ห้องปฏ บัต การและโรงฝึกงาน  ที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑด์ังนี้ 

1  ห้องปฏ บัต การ .................................. 
ล าดับ ชื่ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ จ านวน 

  ตัว/ชุด/เครื่อง 
   
   
   

 
   2   ห้องปฏ บัต การ .................................. 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ จ านวน 
  ตัว/ชุด/เครื่อง 
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  6.2.3  ห้องสมุด 

  ใช้ห้องสมุด/ว ทยบร การและเทคโนโลยีสารสนเทศของว ทยาลัย................และสถาบันการ
อาชีวศึกษา......................................  ซึ่งมีหนังสือ  ต าราเรียน  วารสาร  สื่ออ เล กทรอน กส์  ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองการให้บร การทางอ นเตอร์เน ต (Internet)  และการให้บร การทางด้านว ชาการต่าง ๆ  โดยมี 
ส ่งตีพ มพ์และสื่ออ เล กทรอน กส์  รายละเอียดดังนี้  (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ มีนาคม 2560)  

6.2.3.1 หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   ..............  เล่ม 
6.2.3.2 หนังสืออ้างอ งภาษาไทย    ..............  เล่ม 
6.2.3.3 หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ   ..............  เล่ม 
6.2.3.4 หนังสืออ้างอ งอังกฤษ     ..............  เล่ม 
6.2.3.5 ว จัย       ..............  เล่ม 
6.2.3.6 ว ทยาน พนธ์      ..............  เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร      ..............  เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออ เล กทรอน กส์ภาษาไทย    ..............  เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources     ..............  เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner     ..............  เล่ม 
6.2.3.11 นวน ยาย, เรื่องสั้น     ..............  เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย บเล่ม     ..............  เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ     ..............  เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) ..............  เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)    ..............  เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)    ..............  เล่ม
6.2.3.17 E-Project      ..............  เล่ม 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  สาขาว ชาฯประสานงานกับห้องสมุดและว ทยบร การกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือบร การให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน

การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายว ชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ

อ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พ เศษที่เช ญมาสอนก มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้

หอ้งสมุดและว ทยบร การกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

  ในส่วนห้องสมุดย่อยของสาขาว ชาฯ จัดให้บร การหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางเพ่ือ

นักศึกษาสามารถน าใช้ประกอบการค้นคว้าเพ ่มเต ม และสามารถสืบค้นข้อมูลทางระบบอ นเทอร์เน ต  
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นอกจากนั้นสาขาว ชาฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลต มีเดีย

โปรเจคเตอร์ คอมพ วเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 ม ต  และเครื่องฉายสไลด์ 

 ห้องสมุดของว ทยาลัยในโครงการความร่วมมือทางว ชาการภาคีอุดมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาว ทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มี

เอกสาร ต ารา วารสาร งานว จัยที่เกี่ยวข้องกับเป็นจ านวนมาก ที่ให้บร การอาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มที่

เป็นสมาช กร่วมกัน 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  การประเม นความเพียงพอของทรัพยากร  สาขาว ชาฯโดยประธานหลักสูตรจะประสานงาน

การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดและว ทยบร การกลาง และท าหน้าที่ประเม นความพอเพียงของ

หนังสือ ต ารา นอกจากนี้สาขาว ชาฯยังมอบหมายให้ผู้รับผ ดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ 

ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และประเม นความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อ

การสอนของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏ บัต การ อุปกรณ์การ
ทดลอง ทรัพยากรและ
ช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาใน-นอกห้องเรียน 
เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
อย่างเพียงพอและมี
ประส ทธ ภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลต มีเดียที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประส ทธ ภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อส าหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏ บัต การทดลองที่ มี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
ว ชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏ บัต สร้างความพร้อมใน
การปฏ บัต งานในว ชาชีพ 
3 .จั ด ให้ มี ระบบเครื อข่ ายและห้ อง 
ปฏ บัต การทดลองโดยมีเครื่องคอมพ ว 
เตอร์และพ้ืนที่ที่นักศึกษาทดลอง หา
ความรู้เพ ่มเต มได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวน
และประส ทธ ภาพที่เหมาะสม เพียงพอ 
4.จัดให้มีห้องสมุดบร การทั้งหนังสือ ต ารา
และสื่อด จ ทัล เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด 
ทางกายภาพและทางระบบเสมือนจร ง 

-รวบรวมจัดท าสถ ต จ านวนเครื่องมือ
อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการ
ใช้งาน ห้องปฏ บัต การ และเครื่องมือ
ความเร วของระบบเครือข่ายต่อ
จ านวนนักศึกษา 
-จ านวนนักศึกษาเรียนในว ชาเรียนที่
มีการฝึกปฏ บัต ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
-สถ ต ของจ านวนหนังสือต าราและสื่อ
ด จ ทัลที่มีให้บร การและสถ ต การใช้
งานหนังสือต าราสื่อด จ ทัล 
-ผ ล ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่อการให้บร การทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏ บัต การ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการด าเน นการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ต ดตามการด าเน นการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเม นผ่าน คือ มีการด าเน นงานตามข้อ 1-5 และ

อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเน นงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

(1) อาจารย์ผู้รับผ ดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ต ดตาม และทบทวนการด าเน นงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.1 หรือ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต  หรือมาตรฐาน
คุณวุฒ สาขา/สาขาว ชา  

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายว ชาในสถานศึกษา และรายละเอียดของรายว ชา
ในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายว ชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเน นการของรายว ชาในสถานศึกษา และรายงาน
ผลการด าเน นการของรายว ชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 
และคอศ.5 ภายใน 30 วัน หลังส ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายว ชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเน นการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 
60 วัน หลังส ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในแบบ คอศ. 2 และ คอศ 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายว ชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเม นผลการเรียนรู้จากผลการประเม น การด าเน นงาน 
ที่รายงานในแบบ คอศ.6 หรือ มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมน เทศหรือ ค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางว ชาการและ/หรือ
ว ชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ว ชาการ และ/หรือว ชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑ ตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑ ตที่มีต่อบัณฑ ตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต ม 5.0 
  X 

(13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร จการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 80 
  X 

(14) บัณฑ ตท่ีได้งานท า ได้รับเง นเดือนเร ่มต้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

ก าหนด 
  X 

 

หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  กระบวนการด้านการวางแผนและการสอนที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น

พ จารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเม นผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย

อาจประเม นจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤต กรรมของนักศึกษาการอภ ปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ

ตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก ควรจะสามารถประเม น 

เบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากว ธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก จะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนว ธีสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยช่วงก่อนการสอนให้มีการประเม นกลยุทธ์การสอนโดย

ทีมผู้สอนหรือระดับสาขาว ชา และ/หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือว ธีการสอน ส่วน

ช่วงหลังการสอนให้มีการว เคราะห์ผลการประเม นการสอนโดยนักศึกษา และการว เคราะห์ผลการเรียนของ

นักศึกษา 

  ส่วนกระบวนการด้านการน าผลการประเม นไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  

เพ่ือปรับปรุงและก าหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  การประเม นทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
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  1.2.1  ประเม นโดยนักศึกษาในแต่ละว ชา 

  1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผ ดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

  1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเม นโดยบัณฑ ตใหม่ 

 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเม นหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

  1. นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑ ตใหม่ 

  2. ผู้ใช้บัณฑ ต/ผู้ว่าจ้าง 

  3. ผู้ทรงคุณวุฒ ภายนอก 

 รวมทั้งส ารวจผลสัมฤทธ ์ของบัณฑ ตและความต้องการศึกษาต่อของผู้ส าเร จการศึกษา 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒ ระดับปร ญญา

ตรี สาขาว ชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง และตัวบ่งชี้เพ ่มเต มข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเม นการประกัน

คุณภาพภายใน (IQA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 จากผลการประเม นจะท าให้ทราบจุดอ่อน  จุดแข ง  ว กฤต   และโอกาสของการบร หารหลักสูตร 

ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายว ชา  หากพบปัญหาในการด าเน นการหลักสูตรจะท าการพัฒนาปรับปรุง  

โดยอาจจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ  คือ  การปรับปรุงย่อย  และการปรับปรุงใหญ่  โดยที่การปรับปรุงย่อย 

หมายถึง  กรณีที่พบปัญหาในระดับรายว ชา  สาขาว ชาสามารถด าเน นการปรับปรุงรายว ชานั้นได้ทันที 

ตลอดเวลาที่พบปัญหา  ส่วนการปรับปรุงใหญ่  หมายถึง  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะด าเน นการ 

ทุก 4 ปี  ตามรอบการด าเน นการหลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ

ของ ผู้ใช้บัณฑ ต  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตาม

เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยด าเน นการดังนี้ 

 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเม นจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑ ต ผู้ทรงคุณวุฒ  และจาก 

แบบ คอศ.6 หรือ มคอ.7 

 4.2 ว เคราะห์บททวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผ ดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 

เอกสารแนบ : ภาคผนวก 

 ภาคผนวก  ก  ค าอธ บายรายว ชา 

 ภาคผนวก  ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 ภาคผนวก  ค  รายงานการว พากษ์หลักสูตร 

 ภาคผนวก  ง  เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 ภาคผนวก  จ  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการว ชาการสถาบันการอาชีวศึกษา............... 

 ภาคผนวก  ฉ  มต เห นชอบหลักสูตรของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา...................................... 

 ภาคผนวก  ช  มต การประชุมอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ 

  มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

 ภาคผนวก  ซ  มต อนุมัต /เห นชอบให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ภาคผนวก  ฌ  บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันการ

อาชีวศึกษา.................................กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน 

 ภาคผนวก  ญ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเม นผลการศึกษาระดับ

ปร ญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏ บัต การของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

 ภาคผนวก  ฎ  ประวัต  สถานที่ท างาน ผลงานทางว ชาการและภาระงานสอนของอาจารย์

ผู้รับผ ดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์พ เศษ 

 ภาคผนวก  ฏ  ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏ บัต ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ อาชีวศึกษาแห่งชาต  พ.ศ. 2556 

 ภาคผนวก  ฐ  ประกาศกระทรวงศึกษาธ การ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒ ระดับปร ญญาตรี สาขา

เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 


