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คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกั บพระราชบัญญัติ
การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2546 ซึ่ ง เน้ นการปฏิ รูป การศึ กษา
ทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนั ด
ตามความสนใจ และได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2551 เน้นความสาคัญของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีหลั กสูตรเป็นกลไก
สาคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ สอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติดั งกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา มี ภารกิจ สาคัญ ในการผลิ ต
ก าลั ง คนให้ มี ค วามรู้ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ มี ทั ก ษะและสมรรถนะในการประกอบอาชี พ
ตามมาตรฐานสากล
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ตรั ง สถาบั น ก ารอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 ส านั ก งาน คณ ะ กรรมก าร
การอาชีวศึกษา ได้จัดทาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2561 โดยยึดกรอบ
คุณวุฒิ การศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาหลั กสูตรของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการผลิตกาลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี ในด้านอุตสาหกรรม ด้านการผลิต และด้านการบริการ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ โดยมีความต้องการบุคคลากรที่มีสมรรถนะ
เฉพาะด้าน เพื่อส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
หลัก สู ต รฐานสมรรถนะระดั บ ปริญ ญาตรีเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (ต่ อ เนื่ อ ง) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นหลักสู ตรที่ เน้น สมรรถนะอาชีพ เป็นการนามาตรฐานอาชีพ หรือ มาตรฐานสมรรถนะ
มาพั ฒ นา ภายใต้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยเป็ น หลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี
เป็ น การศึ ก ษาต่ อ จากระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประเภทวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ให้สามารถผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี เทคโนโลยีบั ณฑิ ต
(ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี ) ที่ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ ระบบและกลไกของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหรือการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และสถานที่ทางาน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/วิทยาลัยอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือโครงการพัฒนาทักษวิชาชีพ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดทักษะชีวิต)
ข. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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สารบัญ(ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
ข. คาสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ที่ 125/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาฯ
ค. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ง. ความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ
จ. ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ฉ. คาสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ที่ 128/2559
ช. ระเบียบข้อบังคับ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ซ. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ฌ. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่
1/2561
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สารบัญ(ต่อ)
หน้า
ญ. รายงานการประชุมสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 2/2561
ฎ. คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2561
ฏ. รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2561

170
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218

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of TechnologyProgram in Information Technology
(continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Technology (Information Technology)
B.Tech. (Information Technology)

3. วิชาเอก
-ไม่มี4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
สถาบันได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการได้แก่
1. บริษัททีโอทีจากัด(มหาชน)
2. บริษัทตรังแอ็ดวานซ์ คอมพิวเตอร์ จากัด
3. บริษัท Wisdom Network Co Ltd
4. บริษัท DOCTOR PC 2004 จากัด
5. บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ่งส์ กรุ๊ป จากัด (สาขาที่ 00076)
6. ห้างหุ้นส่วนจากัดมายคอม
7. ห้างหุ้นส่วนจากัดโคชคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ต่ อ เนื่ อ ง) (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2561)
- ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการวิช าการสถาบัน การอาชี วศึ ก ษาภาคใต้ 2 ครั้ ง ที่
1/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
- ได้ รั บ อนุ มัติ /เห็ นชอบหลั ก สู ต รจากสภาสถาบั นการอาชี วศึ ก ษาภาคใต้ 2 อนุ มั ติ ห ลั ก สู ตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการการอาชีว ศึกษาด้ านหลัก สูตรอาชีว ศึกษ าและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
- ได้ รั บ อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.
2560 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็ น นั ก เทคโนโลยี ที่ ส ามารถบริ ห าร จั ด การ ด าเนิ น การ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0
และสอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเน้น ด้านการท่องเที่ยวบริการ และประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่ง
สามารถทางานในตาแหน่งต่าง ๆ ได้ดังนี้
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System analysis)
2. อาชีพผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)
3. อาชีพผู้ดูแลและบริหารระบบ (System administrator)
4. อาชีพผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย (Network administrator)
5. อาชีพนักปฏิบัติการด้านเน็ทเวิร์คและความปลอดภัย (Network and Security
Professionals)
6. อาชีพนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)
7. อาชีพนักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff)
8. อาชีพบริหารความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and Safety Administrator)
9. อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)&ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)เป็นต้น
- กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ (Software Technical Support)
2. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Help Desk)
3. ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค (Technical Project Coordinator)
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) เป็นต้น
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และสถานที่ทางานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล
นายสรายุทธ มาลา
3-1908-00063-XXX
นายวุฒิวงศ์ เอียดศรี
ชาย
3-9202-00028-XXX
นางทิพย์วดี พัฒนา
3-9201-00177-XXX

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

อาจารย์

ค.อ.ม.

อาจารย์

ค.บ.
ค.อ.ม.

อาจารย์

วท.บ.
ค.อ.ม.

คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วิทยาลัยครูเทพสตรี
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ม.รามคาแหง
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

บธ.บ.
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ปีการศึกษา
สาเร็จ
2546
2535
2543
2551
2547
2537
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

4

นายกิจปราการ วังหีน
3-9201-00975-XX-X

อาจารย์

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์

วท.บ.
วท.บ.

5

นายยศภฤศ ศรีธนวุฒิ
3-9299-00011-XXX

(ตัวแทนจาก
สถาน
ประกอบการ)

สาเร็จการศึกษาจาก

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎภูเก็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ 11 ปี

ปีการศึกษา
สาเร็จ
2546
2544
2541

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถานประกอบการที่ร่วมลงนามจัดการเรียน
การสอน ได้แก่
1. บริษัททีโอทีจากัด(มหาชน)
76 ถนนรักษ์จันทน์ ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์: 09-13142819
2. บริษัทตรังแอ็ดวานซ์ คอมพิวเตอร์ จากัด
146,148 ถ.ห้วยยอด ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์: 075-217900
3. บริษัท Wisdom Network Co Ltd
34, ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์: 074-362951
4. บริษัท DOCTOR PC 2004 จากัด
16/2 ถนนคลองน้าเจ็ด ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์: 075-215318
5. บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ่งส์ กรุ๊ป จากัด (สาขาที่ 00076)
151 ถนนพัทลุง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์: 075-210862
6. ห้างหุ้นส่วนจากัดมายคอม
81/6ถนนบ้านโพธิ์ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์: 08-87883946
7. ห้างหุ้นส่วนจากัดโคชคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส
5/1 ถนนวิเศษกุล ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์: 075-216930
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ในด้ า นโอกาสและภั ย คุ ก คาม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว และในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง) 2561-2564 อ้างถึงสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงถึงการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในเรื่องขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม 342,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1.43 ขนาดเศรษฐกิจภาค
บริการ ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคบริการ 244,689 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5.26 โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคบริการมากกว่าค่ากลางของประเทศ ทั้งนี้
ภาคบริการการท่องเที่ยวสาขาโรงแรมและภัตตาคารในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามันมีมูลค่าสูง เนื่องจาก
จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ จากการท่ องเที่ย วเพิ่ มขึ้น อย่ างต่ อเนื่ อง และจาก
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ ส รุ ป ว่ า ข้ อ จ ากั ด ต่ อ การเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยหลักทั้งในเรื่องปัญหาคุณภาพคนต่า การ
ลงทุนใน การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของ
โครงสร้าง พื้นฐานยังไม่ดีและระบบโลจิสติกส์ขาดความเป็นระบบที่สมบูรณ์จึงมีต้นทุนสูง และปัญหาในด้าน
บริหาร จัดการของภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหา
คอร์รัปชัน และเมื่อเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นครั้ง คราวและภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นการเกิ ด
อุทกภัยครั้ง ใหญ่ในปี 2554 เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวนได้ง่าย และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ ต่า
กว่า ศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-10 และ 11 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 5.8-3.0 และ 3.4 ตามลาดับ และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-11 เศรษฐกิจขยายตัวเพียงเฉลี่ย ร้อย
ละ 3.1 และมีความชัดเจนว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่กาลัง สูญเสีย
ความได้ เ ปรี ย บอย่ า งชั ด เจนมากขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและยั ง ไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ประเทศที่ มี
ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564 กล่าวถึงการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว
ใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเยือนเพิ่มมากขึ้น ทาให้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มี อยู่พัฒนาไม่ทันกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมมีเพิ่มขึ้น วัฒนธรรมประเพณีเริ่มเสื่อมถอย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกบุกรุกทาลาย และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ได้สรุปว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ และสภาพทางสั ง คมในด้ า นต่ า งๆ โครงสร้ า งประชากรไทยได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามลาดับและจะเข้าสู่สัง คมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จานวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ ผลิต
ภาพแรงงานไทยยังต่า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา การ
บริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื่อ
ประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคสาหรับการพัฒนา
ประเทศ ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสัง คมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทย
จาานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดหลักสูตรแบบทวิภาคี เพื่อผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา
ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการและ
ควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ดัง นั้นวิทยาลัย เทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จึง มีความจาเป็นในการเปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะทาให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุก
หนทุกแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ ง ของหลั ก สู ต รในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในหัวข้อที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการ
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ การมุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/วิทยาลัยอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป(ทั ก ษะชี วิ ต ) กลุ่ ม ทั ก ษะภาษาและการสื่ อ สาร กลุ่ ม ทั ก ษะการคิ ด และการ
แก้ปัญหา และกลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต จัดให้เรียนรวมเป็นกลุ่มร่วมกับสาขาวิชาที่เปิดในสถาบัน
โดยคณาจารย์ประจากลุ่มรายวิชาเหล่านั้น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี–
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ ในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีวิต)
ทั้ ง ภายในภายนอกสถานศึ ก ษาและผู้ แทนจากสถานประกอบการต่ า ง ๆที่ ไ ด้ ท าการลงนามความร่วมมือ
เนื่องจากเป็นหลักสูตรทวิภาคี ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิ ตด้ านอาชีวศึ กษาที่มี ความรอบรู้ และมี สมรรถนะในการปฏิบั ติ และพัฒนางานระดั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจ
นิสัยที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกสาคัญ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
พร้ อ มแข่ ง ขั น และรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ โลก ซึ่ ง ต้ อ งการบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต
สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ด้ า นงานบริ ห ารและการจั ด การ
งานบริ ก ารการด าเนิ น งานในหน่ ว ยงาน การมี ข้ อ มู ล ที่ พ ร้ อ ม เพี ย งพอต่ อ การวางแผนและตั ด สิ น ใจ
อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ โดยนาหลักการทางวิชาการต่าง ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมการทางานของสถานประกอบการ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นา มีความสามารถด้านการวางแผน การตัดสินใจ และการทางาน
เป็นหมู่คณะได้ดี
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานใหม่ - พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ตามที่ สกอ.กาหนด
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิ น ความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของ
สถานประกอบการ
- ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู้
ค วามส ามาร ถในการ ท าง าน
ของบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
8

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
และบริการวิชาการให้มีประสบการณ์
การสอนให้ทางานบริการวิชาการ
จากการนาความรู้ทางเทคโนโลยี
แก่องค์กรภายนอก
สารสนเทศไป ปฏิบัติงานจริง
-อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพ
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- ใบประกอบวิชาชีพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์
1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาคเรียน ภาคละ 9 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1.4 การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
1.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.3 รายวิ ช าปฏิ บั ติ ใ ช้ เ วลาในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ภาคสนาม ไม่ น้ อ ยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ
1 หน่วยกิต
1.4.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.7 การระบุจานวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ น (ท-ป-ศ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิต
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
ศ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์
1.4.8 การจัดชั่วโมงเรียน
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ องเรีย น ดั ง นั้น จึ ง ควรจั ด ชั่ ว โมงให้ ไ ด้ ศึ ก ษาค้ น คว้า
ทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยจาแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจารายวิชา รูปแบบและวิธีการคานวณชั่วโมงศึกษา
ค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้
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1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา

จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา

น (ท-ป-ศ)
วิธีคานวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา = ชั่วโมงเรียนทฤษฎี x 2 + ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
2.5

หมายเหตุ

หากนาผลหารคานวณที่ได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้
- น้อยกว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง
- ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1
ทั้ง นี้ ในการกาหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มีการศึกษา
ค้ น คว้ า นอกเวลา เช่ น วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก ประสบการณ์ อ าชี พ วิ ช าโครงการ เป็ น ต้ น โดยให้ ใ ช้
เลข 0 แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาในราชการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-17.00 น.)
นอกวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 17.00-21.00 น.)
(วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 08.00-17.00 น.)
ภาคเรียนที่ 1 เดือน พฤษภาคม – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือน ตุลาคม – มีนาคม
ภาคเรียนฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
รวม
20
40
40
40
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2561
2562
2563
2564
2565
ค่าบารุงการศึกษา
250,000
450,000 450,000 450,000 450,000
ค่าลงทะเบียน
418,000
684,000 684,000 684,000 684,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 200,000
400,000 400,000 400,000 400,000
รวมรายรับ
868,000 1,534,000 1,534,000 1,534,000 1,534,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย(หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2561
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
307,200 614,400 614,400 614,400
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน(ไม่รวม 3)
101,760 203,520 203,520 203,520
3. ทุนการศึกษา
10,000
20,000
20,000
20,000
4. รายจ่ายระดับสถาบัน
23,040
46,080
46,080
46,080
รวม (ก)
442,000 884,000 884,000 884,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
30,000
60,000
60,000
60,000
รวม(ข)
30,000
60,000
60,000
60,000
รวม (ก) + (ข)
472,000 944,000 944,000 944,000
จานวนนักศึกษา
20
40
40
40
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
23,600
23,600
23,600
23,600
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อปี
23,600
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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60,000
944,000
40
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและเรียนรู้ในสถานประกอบการ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(หมวดทักษะชีวิต)ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า
ก.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
ก.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ก.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
(สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

75
18
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ(หมวดทักษะวิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า
ข.1 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ข.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า
ข.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

51
30
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา

ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน และหน่วยกิต ดังนี้
ให้ใช้ตัวเลข 10 ตัว ในลักษณะ XX-XXXX-XXXX ตามคาชี้แจง
การกาหนดรหัสวิชาระดับปริญญาตรี
ชื่อวิชา
ให้เขียนชื่อวิชาเป็นภาษาไทยในบรรทัดแรก และวงเล็บชื่อวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อไปหากมีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน ให้ระบุรหัส
วิชาและชื่อวิชานั้นด้วย
เวลา-หน่วยกิต ให้ระบุจานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและ
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น(ท-ป-ศ) โดยคิดค่าหน่วยกิต
ตามที่กาหนด
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ความหมายของรหัสวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561
X X -

1 2 3 4

-

5 6 7 8

หน่วยกิต

ชือ่ วิชา

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

ลาดับที่วิชา 01-99

กลุ่มวิชา

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

4 0 0 0
วิชาเรียนร่วม
(หมวดวิชาทักษะชีวิต)

วิชาเรียนร่วมหลักสูตร

4 0 0 0

วิชาเลือกเสรี

4 X 0 0

20 กิจกรรมร่วมหลักสูตร
90 รายวิชาเลือกเสรี (พื้นฐานประยุกต์)

00วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
วิชาเรียนร่วม

01 วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมประเภทวิชา)
0X.วิชาชีพพื้นฐาน(ร่ วมกลุ่ม/คณะวิชา)

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน
20 วิชาชีพเฉพาะ/บังคับ
21-49 วิชาชีพเลือก
51-79 รายวิชาทวิภาคี/วิชาทีจ่ ัดการเรียน
ในสถานประกอบการ
80 ฝึ กงาน
85 โครงการ
90 รายวิชาเลือกเสรี

4 X X X
สาขาวิชา ....

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

4 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวิต

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

- หลักสูตรพัฒนาโดยสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ประเภทวิชา
0 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์/เรียนร่วม
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม

5
6
7
8
9

หลักสูตร

4 หลักสูตรปริญญาตรี

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รหัสสถาบัน 21 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาทักษะชีวิต)ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มทักษะภาษาและและการสื่อสาร
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
21-4000-1103
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Report Writing)
21-4000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3 (2-2-5)
(English for Communication and Study Skills)
1.2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-1302
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)
21-4000-1402
สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Careers)

(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

1.3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
(สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-1504
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Development in Careers)
21-4000-1508
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)
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3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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น (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ(หมวดทักษะวิชาชีพ)
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
21-4901-2001
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3 (2-2-5)
(Application Program Development)
21-4901-2002
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
(Research Method for Information Technology)
21-4901-2003
การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Network Diagnostics and Trouble Shooting)
21-4901-2004
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Data Communication and Network)
21-4901-2005
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Computer Platform Technology)
21-4901-2006
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
3 (0-9-0)
(Computer System Security)
21-4901-2007
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
(Internet Technology)
21-4901-2008
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (0-9-0)
(Information System Analysis and Design)
21-4901-2009
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย
3 (2-2-5)
(Multimedia Technology)
21-4901-2010
สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-9-0)
(Seminar in Information Technology Project)
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
21-4901-2101
กระบวนการซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
(Software Process)
21-4901-2103
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
(Mobile Application Programming)
21-4901-2104
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
(Web Application Programming)
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รหัสวิชา
21-4901-2107
21-4901-2110
21-4901-2111
21-4901-2114
21-4901-2115
21-4901-2116
21-4901-2117
21-4901-2118
21-4901-2119
21-4901-2120
21-4901-2121
21-4901-2122
21-4901-2128
21-4901-2129
21-4901-2137
21-4901-2138

ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจาย
3 (0-9-0)
(Computer Network and Distributed Processing)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
(Decision Support System)
การจัดการความรู้
3 (2-2-5)
(Knowledge Management)
การเตรียมปริญญานิพนธ์
3 (2-2-5)
(Project Report Preparing)
ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
(Artificial Intelligence)
การติดตั้งและบริหารเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Install and Management Network)
การประยุกต์การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (0-9-0)
(Advance Data Communication Network and Internet Technology)
ระบบปฏิบัติการและการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (0-9-0)
(Operating System and Mobile Application Development)
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
3 (2-2-5)
(Advance Mobile Application Development)
เทคโนโลยีเว็บสาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-2-5)
(Web Technology for Mobile Application Development)
การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
3 (2-2-5)
(Software Testing and Quality Assurance Concepts)
การตลาดสาหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
(Mobile Application Developers Marketing)
การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-5)
(Interactive Multimedia Design)
หลักการสร้างแอนนิเมชั่น
3 (2-2-5)
(Principles of Creating Animation)
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
3 (2-2-5)
(Embedded System Development)
ระบบปฏิบัติการสมองฝังตัว
3 (2-2-5)
(Embedded OperatingSystem)
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รหัสวิชา
21-4901-2139
21-4901-2140
21-4901-2141

ชื่อวิชา
โปรแกรมประยุกต์การใช้งานเครือข่ายสมองกลฝังตัว
(Embedded Networking And Applications)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนระบบปฏิบัติการเรียลไทม์
(Real Time Operating SystemAnd Application)
อุปกรณ์ Sensors Actuators และ Peripherals
(Sensors Actuators andPeripherals)

น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
21-4901-8501
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (3-6-8)
(Special in Information Technology Project)
21-4901-8502
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2 (2-0-4)
(Special in Information Technology Project 1)
21-4901-8503
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4 (4-0-8)
(Special in Information Technology Project 2)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่กาหนดให้ต่อไปนี้ หรือรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษา
โดยไม่ ซ้ ากั บ รายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล้ ว และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก าหนดให้ ศึ ก ษาโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
รวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
21-4901-2102
การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลชั้นสูง
3 (2-2-5)
(Advanced Database System Development)
21-4901-2105
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติส์และโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
(Software Development with Logistic and Supply Chain)
21-4901-2109
การประเมินโครงการ
3 (2-2-5)
(Project Assessment)
21-4702-2013
การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Strategy and Innovation Management in Tourism Industry)
21-4702-2011
การจัดการธุรกิจ MICE
3(2-2-5)
(MICE Management)
21-4702-2107
การเงินเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Financial for Tourism Industry)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา เป็นดังนี้
แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
กลุ่มศึกษาทั่วไป
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
สถานศึกษา
21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
สถานศึกษา
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2001 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2005 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
XX-XXXX-XXXX
วิชาเลือกเสรี 1
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
รวม
21 (16-10-37)
แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.(ท-ป-ศ) หมายเหตุ
กลุ่มศึกษาทั่วไป
21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
สถานศึกษา
21-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
สถานศึกษา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2002 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2007 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2009 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
XX-XXXX-XXXX วิชาเลือกเสรี 2
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
รวม
21 (16-10-37)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2003 การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2116 การติดตั้งและบริหารเครือข่าย
21-4901-2103 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
รวม

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

สถานศึกษา
สถานศึกษา
9 (6-6-15)

แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (ฝึกอาชีพ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2006 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
21-4901-2008 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2118 ระบบปฏิบัติการและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม
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หมายเหตุ

3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
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สถานประกอบการ

3 (0-9-0)

สถานประกอบการ
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (ฝึกอาชีพ)
นก.(ท-ป-ศ) หมายเหตุ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2010 สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-9-0) สถานประกอบการ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2107 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจาย
3 (0-9-0) สถานประกอบการ
21-4901-2117 การประยุกต์การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3 (0-9-0) สถานประกอบการ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษา
21-4901-8503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4 (4-0-8)
รวม
13 (4-27-8)
รวม 5 ภาคเรียน
75 (44-80-101)
3.1.5 สมรรถนะรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ - สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทาง
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
วิชาการ

1

นายสรายุทธ มาลา

อาจารย์

3-1908-00063-XX-X
2 นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย
3-9202-00028-XX-X
3 นางทิพย์วดี พัฒนา
3-9206-00658-XX-X

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปีที่จบ

ค.อ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระจอมเกล้าธนบุรี

2546

ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2535

ค.อ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2543

ค.อ.ม. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

2547

บธ.บ. สาขาธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2537
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ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

4 นายกิจปราการ วังหีน
3-9201-00975-XX-X

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ค.อ.ม.เทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คอมพิวเตอร์
พระนครเหนือ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎภูเก็ต

5 นายยศภฤศ ศรีธนวุฒิ
อาจารย์
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตัวแทนจาก
3-9299-00011- XX-X
สถาน
ประกอบการ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

ปีที่จบ

2546
2544
2541

หมายเหตุ ประวัติ สถานที่ทางาน ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน (ภาคผนวก จ)
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
- ไม่มี 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กาหนดการฝึกอาชีพและให้มีแผนการเรียนสาหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกอาชีพในรูปแบบทวิภาคี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกอาชีพหรือ การจั ดการเรียนการสอนรายวิชาในสถาน
ประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) บริหาร จัดการ ดาเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถานประกอบการ
ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์การติดตั้งและ
ซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
(3) วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งบารุงรักษาและพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูล
(4) ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
(5) ควบคุมระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษา ที่ 1 และภาคการศึกษา ที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (ทวิภาค)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานจริง
หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะนาไปใช้งานหาก
โครงงานสาเร็จ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 1 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่ง ตามรูปแบบและระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานเทคโนโลยีส ารสนเทศที่นัก ศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ ในการท า
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถท างานเป็นที ม มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่ องมือ โปรแกรม ในการท า
โครงงานสามารถนาไปพัฒนาวิชาชีพได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
สาขาวิชาจัดทาปฏิทินการดาเนินงานในการจัดทาโครงการทักษะวิชาชีพ จัดให้มีการสัมมนา
ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาหัวข้อโครงงานที่สนใจนาเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนะแนวทางการเขียนรายงาน การนาเสนอโครงการ และการสอบหัวข้อโครงการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล กระทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการพัฒนาทักษะ
วิ ช าชี พ และคณะกรรมการสอบโครงการ โดยระหว่ า งการท าโครงการ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และจะมีการสอบโครงการ โดยพิจารณาจากรายงานโครงการ และ
การนาเสนอโครงการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
(2) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม
(3) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
(4) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
(5) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด

วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐาน
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ
ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
แทนการท่องจา
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ
ควรจัดแบบคณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอ
ในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริม
ให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่
การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
ในการวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อกาหนดของโจทย์ปัญหา
ที่ได้รับ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(หมวดทักษะชีวิต)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและ ซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่ คณะ สามารถแก้ไ ขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และ สิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
อาชีพรวมถึงเข้าใจ บริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
1.2

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม

1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิต ศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้ น ฐานการบริ ห ารจั ด การ และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ า น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชา เฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
2.1.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้า นเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท า
งาน
2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี โดยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.2 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญ หาและความต้อ งการ
ทางด้านเทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีอย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.1.4 มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่ เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้า งสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้ง แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้า นเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้อง กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้ง งาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรัก
องค์กร
4.1.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
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4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง
ดี
4.2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.5 มีภาวะผู้นา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2 มี ทั ก ษะในการวิเ คราะห์ข้ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รือ การแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอทั้ง วาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่ อ
ความหมายการเลือกใช้ สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
5.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
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5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1.1.1 เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและ ซื่อสัตย์สุจริต
3.1.1.2 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
3.1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไ ขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3.1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคลองค์กรสังคม และ สิ่งแวดล้อม
3.1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
อาชีพรวมถึงเข้าใจ บริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
3.1.2 ด้านความรู้
3.1.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้ น ฐานการบริ ห ารจั ด การ และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ า น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3.1.2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชา เฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3.1.2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทา
งาน
3.1.2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3.1.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญ หาใน
การปฏิบัติงานจริงได้
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
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3.1.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีอย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3.4 มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.1.3.5 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ทางด้า นเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่ เหมาะสม
3..1.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไ ขสถานการณ์เ ชิง สร้ า งสรรค์ ทั้ ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง ของตนเองและของกลุ่ ม
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3.1.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้า นเทคโนโลยี ทั้ง
ของตนเองและสอดคล้อง กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.1.4.4 รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรัก
องค์กร
3.1.4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อม
3.1.5 ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
3.1.5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.5.3 สามารถประยุ ก ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอทั้ง วาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใช้ สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.5.5 สามารถใช้เ ครื่ องมือ การค านวณและเครื่องมื อ ทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
4.ด้านทักษะ
ระดับอุดมศึกษา
1.ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
2.ด้านความรู้
3.ด้านทักษะปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
รายวิชา

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(หมวดทักษะชีวติ )
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

○ ○   ○ ○   ○ ○ ○ 
  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

3

4

5

1

2

3

4

5

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○
○ ○ ○

  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
○   ○ ○ ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○
○ ○

ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
21-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา

○ ○  ○ ○ 
○ ○  ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○  ○ ○
 ○ ○ ○ ○  ○ ○

 ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
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ข. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลาตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกราย
วิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา
ที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง และประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนาไป
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ประยุกต์ใช้
2.1.5 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.6 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิ บั ติ ใ นสภาพแวดล้ อ มจริ ง โดยทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ ต รง มาเป็ น วิ ท ยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ ง ตลอดจนการปฏิ บั ติ ง าน
ในสถานประกอบการ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.2.4 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
3.2.5 มอบหมายให้นักศึกษาบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
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3.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3.3.3 ประเมินจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
3.3.4 ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่ น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.5 มีภาวะผู้นา
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสน
5.1.1 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไ ขปัญ หา โดยใช้สารสนเทศทางคณิต ศาสตร์ ห รื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
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5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
5.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
6. ด้านทักษะวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ
6.1.1 บริหาร จัดการ ดาเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6.1.2 ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์การติดตั้ง
และซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
6.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งบารุงรักษาและพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ
6.1.4 ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
6.1.5 ควบคุมระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ
6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์จริง
6.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
6.3.3 ประเมินจากทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3.2.1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และ
สังคม
3.2.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ด้านความรู้
3.2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3.2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง และประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกาหนด
3.2.2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์ใช้
3.2.2.5 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2.6 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.3.1 สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์
3.2.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
3.2.4.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3.2.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
3.2.4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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3.2.5 ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.5.1 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญ หา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ห รือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3.2.5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
3.2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3.2.6 ด้านทักษะวิชาชีพ
3.2.6.1 บริ ห าร จั ด การ ด าเนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน ให้ ค าแนะน า สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.6.2 ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์การ
ติดตั้งและซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
3.2.6.3 วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง บารุง รักษาและพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล
3.2.6.4 ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
3.2.6.5 ควบคุมระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
5.ด้านทักษะ
4.ด้
า
นทั
ก
ษะ
ระดับอุดมศึกษา
การวิเคราะห์
1.ด้าน
3.ด้าน ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลขและ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
คุณธรรม
2.ด้านความรู้
ทักษะ ระหว่างบุคคล
การใช้
เฉพาะ
จริยธรรม
ปัญญา
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

รายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21-4901-2001 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
21-4901-2002 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
21-4901-2003 การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย
21-4901-2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
21-4901-2005 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
21-4901-2006 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
21-4901-2007 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
21-4901-2008 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
21-4901-2009 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
21-4901-2010 สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

4.ด้านทักษะ 5.ด้านทักษะ
3.ด้าน ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 6.ด้านทักษะวิชาชีพ
ทักษะ ระหว่างบุคคล
และการใช้
เฉพาะ
ปัญญา
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

2.ด้านความรู้

รายวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
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21-4901-2107 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจาย
21-4901-2116 การติดตั้งและบริหารเครือข่าย
21-4901-2117 การประยุกต์การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอินเตอร์เน้ต
21-4901-2118 ระบบปฏบัติการและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
21-4901-8503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4000-0201 เทคนิคการสอนงาน
21-4901-2102 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลชั้นสูง

 ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ก าหนดให้ ร ะบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนก าร
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง การประเมินคุณภาพของหลัก สูตรและหน่ว ยงาน
โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง แบบสอบถาม
เพื่ อ ประเมิ น ความพึงพอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ท างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีที่ 2
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น โดยการส่ ง แบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่ อ มี โ อกาส
ในระดับความ พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง เปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย, (ข) จานวนสิทธิบัตร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสัง คม
และประเทศชาติ, (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิก าร ว่าด้วยการศึกษาและการประเมิน ผลการเรีย นตาม
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 หมวดที่ 4 และ
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษารายวิชาและจานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(2) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่หลักสูตรกาหนดไว้
(3) ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
(4) ผ่านการประเมินศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ตามที่สถาบันกาหนด
(5) เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาครบถ้วน ตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใด้ 2
ว่าด้วยกิจกรรมและการข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
(6) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สิ้นผูกพันต่อสถาบัน
(7) ต้องยื่นคาขอสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภายใน 30 วันนับ
แต่วันเปิดภาคเรียนนั้น ตามประกาศของสถาบัน
(8) นักศึกษาที่ไม่ดาเนินการตามข้อ (7) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในแต่ละภาค
เรียนนั้นและต้องชาระรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอันดับแรก
การสนั บ สนุ นด้ า นการฝึ ก อบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิช าชี พในองค์ กรต่า ง ๆ การประชุ ม ทางวิช าการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไ ม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
อันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูง านทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมผู้สอนในสาขาวิชาฯและแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์เพื่อ
ยืนยันและรับมอบหมายการเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ คอศ.2 หรือ มอค.3 และคอศ.3 หรือ มอค.4 ครบทุกรายวิชา จัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทุกด้าน
3. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 80 จะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ มเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร โดยดาเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. มีการประเมินผลการสอนและผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือผลการฝึกอาชีพอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียนแจ้งผลการประเมินให้ผู้สอนและครูฝึกทราบเพื่อทาการปรับปรุงต่อไป
5. มีการสอนเสริมในสถานศึกษาหากครูนิเทศพบว่าการฝึกอาชีพในสถานประกอบการไม่
สามารถจัดได้ครบตามแผนการฝึกอาชีพที่จัดทาร่วมระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
6. เมื่อสิ้นภาคเรียน อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนร่วมพิจารณาผลการเรียน และเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาจะต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 หรือ มอค.7
7. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี ทาการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไปดาเนินการโดยความร่วมมือจากสถาบันจัดการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอั น
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลัก สูตร
และแผนการรับนักศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้
คุณภาพของบัณฑิตพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรภายหลังผ่านการเรียนรู้ครบทั้ง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ทักษะชีวิต)พิจารณา 5 ด้านและหมวดวิชาเฉพาะ(ทักษะวิชาชีพ)พิจารณา 6 ด้าน ซึ่งเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาภายใน 1 ปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด ส่วนบัณฑิตอีกส่วนที่ได้รับคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบการ
ก็สามารถทางานต่อเนื่องได้เลยภายใต้เงื่อนไขของสถานประกอบการ
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หากพบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงก็ทาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ มีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.3 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาฯมีอาจารย์ทีปรึกษาโครงการงานวิจัยให้ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้พัฒนาหรือเพิ่ม
ศักยภาพหรือแก้ปัญหาให้กับ สถานประกอบการหรือ เป็นประโยชน์ต่อวิ ช าชีพ โดยนักศึกษาทุกคนต้ อ งมี
ผลงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการ
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชาฯดาเนินการรับนักศึกษาภายในกาหนดของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในวันรับ
สมัคร เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบที่ คณะกรรมการประจาหลั ก สู ต ร
ร่วมกันจัดทา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลการสอบและประกาศผลการคัดเลือกโดยวิทยาลัยส่ง ผล
การคัดเลือกไปยังสถาบันเพื่อประกาศผลต่อไป
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ก่อนการเข้าศึกษามีการตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากตรวจพบว่า
พื้นฐานความรู้ไม่พอก็จะจัดกิจกรรมสอนเสริม ส่ว นการปรับตัวของนักศึกษาจะจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ทาง
สาขาวิชาได้เตรียมไว้เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนาและนานักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศครบทุกคน
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่ มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกคนจะต้อง
ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office
Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3 กระบวนการและผลการดาเนินงาน การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา
ระหว่างการศึกษาสาขาวิชาฯโดยผู้รับชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนร่วมกัน
ดูแลและจัดระบบดูแลนักศึกษาผ่านครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศเพื่อรับทราบปัญ หาและช่วย
แก้ปัญหาลดการออกกลางคันของนักศึกษา
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3.3.2 การสาเร็จการศึกษา
ผู้จะสาเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าเกณฑ์
กาหนดแต่ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาแนะนาแนวดาเนินการตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันหากพบว่านักศึกษามีปัญหาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษา
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านเพื่อนาปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการ
ประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้โดยให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน
4. อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์คุณสมบัติความรู้
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการหลักสูตรของสาขาวิชาจะร่วมกันพิจารณาความจาเป็นและความต้องการขอรับ
อาจารย์ใหม่เสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อเห็นชอบและพิจารณาประกาศรับสมัครอาจารย์ตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ฝ่ า ยต่ า งๆ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ รับสมัคร จัดทาข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ควบคุมห้องสอบ พิ จารณาผลการสอบ
ประกาศผลสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยทุกขั้นตอนจะกระทาอย่างโปร่งใส
สามารถร้องขอตรวจสอบได้ ตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4.3 คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
4.3.1 อาจารย์ ป ระจ าต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
4.3.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.3.3 มีความรู้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเฉพาะด้าน
หรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาตามความเหมาะสม ดังนั้น สาขา
วิชาฯ กาหนดนโยบายว่าการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ต าม
ข้อบังคับของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2559 โดย
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สาขาวิชาฯเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ พิเศษและดาเนินการตามกระบวนการจัดจ้างของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
4.4 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สาขาวิชาฯดาเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอาจารย์ดังนี้
1. ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการให้อาจารย์ฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ
2. กระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
โดยตรง
3. ส่งเสริมงานวิจัยตามลาดับหลักและรองดังนี้ งานวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
4. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วยประธานหลักสูตร
หรือหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้
กากับดูแล และคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเริ่มดาเนินการตามกระบวนการ
ดังนี้
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ
5.2 ระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.5 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยนาเสนอในรูปตารางที่กาหนดเป้าหมาย วิธีการดาเนินการและการประเมินผลกระบวนการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
โดยอาจารย์และนักศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทค
มาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วย
สามารถก้าวทันหรือ เป็น
โนโลยีในระดับสากลหรือ
งานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ผู้นาในการสร้างองค์
ระดับชาติ (ถ้ามี)
สารสนเทศ มีความ ทันสมัย
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
และมีการปรับปรุงสม่าเสมอ
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เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
- จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
2. กระตุ้นให้นักศึกษา เกิด
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
หลักสูตรทุกๆ 3 ปี
นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า
เรียนที่สร้างทั้งความรู้
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
ความรู้ใหม่ได้ ด้วยตนเอง
ความสามารถในวิชาการ
เรียนให้มี ทั้งภาคทฤษฎีและ
- จานวนและรายชื่อคณาจารย์
วิชาชีพที่ทันสมัย
ภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ
ประจา ประวัติอาจารย์ด้าน
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
เรียนหรือกิจกรรมประจาวิชา
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้
พัฒนาอบรมของอาจารย์
มาตรฐาน
ทันสมัย ด้วยตนเอง
- จานวนบุคลากร ผู้สนับสนุน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ 4.จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
และหรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้น
ในการสนับสนุนการเรียนรู้
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
- ผลการประเมินการเรียน การ
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
สอนอาจารย์ผู้สอนและการ
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
สนับสนุนการ เรียนรู้ของผู้
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์
สนับสนุนการเรียนรู้โดย
หลายปีมีจานวนคณาจารย์
นักศึกษา
ประจาไม่น้อยกว่าเกณฑ์
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
มาตรฐาน
ที่ประกอบด้วย อาจารย์ภายใน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
คณะฯ ทุก 2 ปี
ผู้นาในทางวิชาการ และหรือ - ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกทุก 4 ปี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินผลโดยบัณฑิต ผู้สาเร็จ
หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทุกๆ 2 ปี
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอก
อย่างน้อยทุก 4 ปี
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

47

เป้าหมาย

การดาเนินการ
9. จัดทาฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

การประเมินผล

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สถาบัน มีความพร้อมด้านหนังสือ ตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักหอสมุดกลาง
ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับสถานศึกษาก็มี
หนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิ บั ติ การ และการท าวิ จั ย ใช้ ห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร์ แผนกวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การ
สอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย ในการอบรมและพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

ลาดับ
1
2

ชื่ออุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook)
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บริหาร
จัดการงาน
สานักงาน
2
1

บริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน

หน่วยนับ

20
2

เครื่อง
เครื่อง
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ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

4
5
6

เครื่องพิมพ์สาเนาดิจิทัล
อุปกรณ์แม่ข่าย (Server)
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
(Projector)
เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
เครื่องสแกนเนอร์
กล้องดิจิทัล
เครื่องขยายเสียง
ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
เก้าอี้
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบ Access Control
ระบบ VDO Conference
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Harddisk External
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เครื่องแม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการ
Wireless LAN

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริหาร
จัดการงาน
สานักงาน
1
4
-

บริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน

หน่วยนับ

2
1
3

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

1
1
20
1
2
2
5
1
2

2
2
2
20
2
2
10
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ตัว
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
เครื่อง

2

7

ชุด

6.2.2 ห้องสมุด
ห้องสมุดมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 1,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการ
ต่าง ๆ กว่า 1,000 รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่ า 400 เล่ม และวารสาร
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกไม่น้อยกว่า 60 รายการ
นอกจากนี้ ห้ อ งสมุ ด ของสถานศึ ก ษาได้ จั ด เตรี ย มหนัง สื อ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กว่า 500 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 200 เรื่อง และซีดีรอม 500 แผ่น
เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
ห้องสมุดมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตตรัง ที่มีเอกสาร ตารา วารสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจานวนมาก ที่ให้บริการอาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มที่เป็น
สมาชิกร่วมกัน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Online เพื่ออ้างอิงงานวิจัยจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาฯประสานงานกับห้องสมุ ดและวิทยบริก ารกลางในการจัดซื้อหนัง สือ และต าราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จาเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับให้ห้องสมุดและ
วิทยบริการกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนห้องสมุดย่อยของสาขาวิชาฯจัดให้บริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางเพื่อ
นั ก ศึ ก ษาสามารถน าใช้ ป ระกอบการค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม และสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
นอกจากนั้นสาขาวิชาฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สาขาวิชาฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของ
หนัง สือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ง จะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
อาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากรสื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาในนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1) จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มี
ความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้าง
สื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอม
พิวเตอร์ที่ทันสมัย และเป็น
เครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพื่อให้นักศึกษา สามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อม
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3) จัดให้มีเครือข่ายและห้อง
ปฏิบัติการทดลองเปิดโดยมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่
นักศึกษาทดลอง หาความรู้
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-

-

-

-

การประเมินผล
รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อจานวนนักศึกษา
จานวนนักเรียนลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ
สถิติของจานวนหนังสือตารา
และสื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติการใช้งานหนังสือ ตารา
สื่อดิจิทัล
ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วย
จานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสม เพียงพอ
4) จัดให้มีห้องสมุดบริการทั้ง
หนังสือ ตาราและสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายและทางระบบเสมือน
จริง
5) จัดให้มีระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่
อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
ในการบริหารระบบ

การประเมินผล
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ X
X
X
X
X
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) หรือ มอค.2 ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิระดั บอุ ด มศึ กษาแห่ ง ชาติ และ
X
X
X
X
X
สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการ
X
X
X
X
จัดทา คอศ.2 หรือ มอค.3และ คอศ.3 หรือ มอค.4 อย่าง X
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทา คอศ.4 หรือ มอค.5 และ คอศ. X
X
5 หรือ มอค.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทา คอศ.6 ภายใน 60 วัน หลัง X
X
สิ้นสุด ปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่
กาหนดใน คอศ.2 และ คอศ.3 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ X
X
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
X
ประเมิน การดาเนินงานที่รายงานใน คอศ.6 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ ใ หม่ ข องหลั ก สู ต ร (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การ
X
X
ปฐมนิเทศหรือ คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
X
X
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ X
X
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.51 จาก
X
คะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานท า ได้รับเงินเดือนเริ่ม ต้นไม่น้ อ ยกว่ า
เกณฑ์ ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้ า นกระบวนการน าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง ท าโดยรวบรวมปัญ หา/ข้ อเสนอแนะ เพื่ อ
ปรับปรุงและกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ต ามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ นงานที่ ร ะบุ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ไ ด้รับ
การแต่งตั้งจากสถาบันและควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายในโดยมีเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายและ
2) มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณา
จากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลัก สูตร
ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี
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นอกจากนี้สถาบันยังได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุง ดัชนี
ด้ า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ระยะๆอย่า งน้อ ยทุ ก ๆ 3 ปี แ ละมี ป ระเมิ น เพื่อ พั ฒนาหลั ก สูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก คอศ.6 หรือ มคอ.7
 วิเคราะห์บททวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา
21-4000-1103

ชื่อวิชา
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
(Report Writing)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู อ่าน และเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และนาไปประยุกต์ใช้
3. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สัง เคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศที่ สอดคล้องกับงาน
อาชีพ การเขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ การเขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
21-4000-1201

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Study Skills)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่กาหนด
2. อ่าน เขียน เนื้อหาทางวิชาชีพ
3. บูรณาการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง
4. กาหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาของตน
5. แสดงการใช้กลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
6. เลือกวิธีนาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของตน
7. เขียนบันทึกการเรียนรู้ รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนใจและความจาเป็นของตน การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาการฟัง
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การพูด การอ่าน การเขียนตามความต้องการจาเป็น และกาหนดแผนการฝึกฝนทักษะทางภาษา การจดบันทึก
แสดงหลักฐาน นาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษาของตน
รหัสวิชา
21-4000-1202

ชื่อวิชา
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
(Reading and Writing English in Careers)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านบทความรายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2. เขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกย่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าทางวิชาชีพ
3. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียน ด้วยตนเอง
5. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านบทความทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพการอ่านคู่มือ (spare part,
manual, instruction manual, electronics manual) ขั้นตอนการปฏิบัติ (work instruction) ขั้นตอนการทางาน
(work procedure) ข้อมูล คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค (specifications) ของสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ การเขียน
รายงานการปฏิบัติงานบันทึกย่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน แหล่งการเรียนรู้และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูล จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.2. 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสาตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-1302
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
3(2-2-5)
(Science for Applied Technology)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีสารและสมบัติของสารปริมาณสารสัมพันธ์ กรดเบส เกลือ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนพอลิเมอร์สารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพสารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพ
และการอนุรักษ์พลังงาน
2. สารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา
3. สารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี
4. สารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร
5. สารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์
6. สารวจตรวจสอบกรดเบสและเกลือ
7. สารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
8. สารวจตรวจสอบพอลิเมอร์
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9. สารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
10. สารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล
11. สารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน
12. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ปริมาณสาร
สัมพันธ์ กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ สารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน
1.2. 2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
21-4000-1402

ชื่อวิชา
สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Careers)

น(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการคิดคานวณและการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน
4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัยในงานอาชีพ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
6. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
การศึกษาและฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้ไขในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ประชากร
และการสุ่มตัวอย่างการตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจั ยในงานอาชีพ
การรวบรวม การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
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1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
21-4000-1503

ชื่อวิชา
การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ
(Vocational Moral Development)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนตามวินัย กฎหมายและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ใช้หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
5. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอยู่ร่วมกันในสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
6. ตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุ บัน การทางานร่วมกับผู้อื่นการสื่อสารในองค์กร
ภาวะผู้นามนุษยสัมพันธ์ในการทางานการพัฒนาวิชาชีพตามแนวปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนา
วินัยและจรรยาบรรณในงานอาชีพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
รหัสวิชา
21-4000-1504

ชื่อวิชา
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Development in Careers)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. วิเคราะห์ นาความรู้ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4. ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ มีความรัก ความภาคภูมิใจและ
ศรัทธาต่อองค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บความสัมพัน ธ์ ข องสิ่ง แวดล้อมการบริ หารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ การบริห ารจัดการ
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้และผลกระทบของการใช้สารเคมีในการดารงชีวิต
พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
งานอาชีพกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงาน
อาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รหัสวิชา
21-4000-1508

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นาต่อการบริหารจัดการยุคใหม่
4. นาหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. บูรณการการใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบของ
การบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหารจัดการ
ในภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตาม การปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบ
สารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4901-2001 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
(Application Program Development)
สมรรถนะรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารข้อมูล
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบการโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ
3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ
คาอธิบายรายวิชา
1.

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีปัจจุบัน
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รหัสวิชา
21-4901-2002

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Research Method for Information Technology)

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญของการวิจัย ขั้นตอนดาเนินการวิจัยเขียนโครงการ
วิจัย วางแผนงานวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์ ปัญหาวิจัย สุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการวิจัย
2. พัฒนาโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
1.

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมายความสาคับของการวิจัย ขั้นตอนดาเนินการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์ ปัญหาวิจัย การสุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย
รหัสวิชา
21-4901-2003

ชื่อวิชา
การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย
(Network Diagnostic and Trouble Shooting)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่างๆในระบบ
เครือข่าย ตรวจซ่อมและวัดค่าความสูญ เสีย ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆตรวจสอบหาจุดเสียในระบบ
เครือข่าย
2. วิเคราะห์ปัญหาและหาจุดเสียของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่าย
3. ตรวจซ่อมและวัดค่าความสูญเสีย ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตรวจสอบหาจุดเสียในระบบเครือข่าย
คาอธิบายรายวิชา
1.

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครื อข่าย อุปกรณ์ต่างๆในระบบ
เครือข่าย ตรวจซ่อมและวัดค่าความสูญเสีย การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบหาจุดเสียในระบบเครือข่าย
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รหัสวิชา
21-4901-2004

ชื่อวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(Data Communication and Network)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การของการสื่ อ สารข้ อ มู ล พั ฒ นาการของการสื่ อ สารข้ อ มู ล
ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารข้อมูล การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
โทรศัพท์ที่เชื่อมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาตรฐานของการสื่อสาร
ข้อมูล
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเครือข่าย
คาอธิบายรายวิชา
1.

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของการสื่อสารข้อมู ล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล ความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งคอมพิว เตอร์กั บ การสื่ อ สารข้ อ มูล การพั ฒ นาของเทคโนโลยี การสื่ อสารทางโทรศั พ ท์ ที่ เ ชื่ อมกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมประยุกต์ของเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
รหัสวิชา
21-4901-2005

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
(Computer Device Platform)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
2. ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์
3. ปรับแต่งระบบเพื่อการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
4. ตรวจสอบอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ โครงสร้ า งและระบบปฏิ บั ติ การของคอมพิ วเตอร์ ป ระเภทต่ า ง ๆ เช่ น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
การปรับแต่งระบบเพื่อการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย การใช้งานผ่านเครือข่าย การติดตั้งและใช้ง านโปรแกรม
ประยุกต์ การติดต่อสื่อสารต่างระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
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รหัสวิชา
21-4901-2006

ชื่อวิชา
ความมั่งคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Security)

น(ท-ป-ศ)
3(0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
จัดการภัยคุกคาม มาตรการด้านความมั่งคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ตามกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ตรวจตราเฝ้าระวัง การใช้รหัสผ่าน การตรวจสอบ การกาหนดสิทธิ์
การใช้งาน การป้องกันไวรัส วิธีการโจมตีระบบไฟร์วอลล์ของระบบเครือข่าย
คาอธิบายรายวิชา
1.

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการภัยคุกคาม มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่าย รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยบนสภาพแวดล้ อมภายนอก ความ
ปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน การตรวจตราเฝ้าระวัง การใช้รหัสผ่านและแสดงตัวตน การตรวจสอบ การ
กาหนดสิทธิ์การใช้งาน การป้องกันไวรัส วิธีการโจมตีระบบไฟร์วอลล์
รหัสวิชา
21-4901-2007

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
(Internet Technology)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบระบบในฐานะของ
นักพัฒนาโปรแกรมในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก ารสร้ าง การเผยแพร่ และการสื่อสารผ่ า น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทการใช้งานและการติดตั้งเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต
2. ตรวจสอบเทคโนโลยีอินเตอร์
3. สร้าง เผยแพร่ และสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ติดตั้ง ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต
คาอธิบายรายวิชา
1.

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระบบเปิด รูปแบบการถ่ายทอดข้อความรูปแบบที่
เอชทีทีพี (HTTP format) เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ เบราเซอร์แบบต่างๆ การเขียนเว็บเพจมาตรฐานเอชทีเอ็ม
แอล (HTML) สี ภาพ และสื่อผสม ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมเว็บ ซีจีไ อ (CGI) เอสคิวแอล (SQL) และ
ฐานข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูลแบบออนไลน์ เทคโนโลยีเว็บบนเครื่องอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device)
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
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รหัสวิชา
21-4901-2008

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(0-9-0)
(Information System Analysis and Design)

สมรรถนะรายวิชา
1. มีทักษะ เกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบงาน เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ระบบงานการ
พัฒนาระบบงานในรูปแบบอื่น การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เชิงกายภาพ ลักษณะพิเศษที่
ใช้ในการออกแบบการวางแผนและควบคุมโครงงาน
2. ออกแบบ วางแผนระบบงานสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบงาน เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ระบบงานการพัฒนา
ระบบงานในรูปแบบอื่น การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เชิงกายภาพ ลักษณะพิเศษที่ใช้ในการออกแบบ
การวางแผนและควบคุมโครงงาน
รหัสวิชา
21-4901-2009

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(Multimedia Technology)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี พื้ น ฐานของเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย การออกแบบและ
สร้างงานด้านมัลติมีเดีย รวมถึงการนาเสนอผลงาน
2. ออกแบบและสร้างงานด้านมัลติมีเดีย
3. นาเสนอผลงาน
คาอธิบายรายวิชา
1.

ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี พื้ น ฐานของเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย ( Multimedia
Technology) เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียง (Audio Technology) เทคโนโลยีเกี่ยวกับวีดีโอ (Video Technology)
เทคโนโลยีรูปภาพ (Image Technology) เทคโนโลยีข้อความ (Text Technology) เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว
และภาพสามมิติ (Animation and 3D Technology) เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ (Publishing Technology)
เทคโนโลยีการเผยแพร่กระจายสาระ (Broadcasting Technology) บทบาทและการนาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ไปใช้ในวงการต่างๆ การออกแบบและสร้างงานด้านมัลติมีเดียเป็นกรณีศึกษา รวมถึงการนาเสนอผลงาน
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รหัสวิชา
21-4901-2010

ชื่อวิชา
สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Seminar in Information Technology Project)

น(ท-ป-ศ)
3(0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นาเสนอ
ผลงาน และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิญวิทยากรมาบรรยายหรือการศึกษาดูงานในองค์กร
2. วางแผน ดาเนินการจัดสัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ทันสมัย เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นาเสนอ
ผลงาน และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเชิญ วิทยากรมา
บรรยายหรือการศึกษาดูงานในองค์กร
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
21-4901-2101

ชื่อวิชา
กระบวนการซอฟต์แวร์
(Software Process)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การของกระบวนการซอฟต์ แ วร์ กิ จ กรรมในกระบวนการผลิ ต ซอฟต์ แวร์
แบบจาลอง การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
2. ควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การของกระบวนการทั่ ว ไปในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ กิ จ กรรมใน
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบจาลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์
ด้วยแบบจาลองวุฒิภาวะความสามารถ (CMM) เครื่องมือและระเบียบวิธีที่ใช้ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
21-4901-2102

ชื่อวิชา
การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลชั้นสูง
(Advanced Database System Development)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลเก็บ
สารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลที่สูญเสีย ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรม
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คาสั่งกับฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย และการปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล
3. พัฒนาฐานข้อมูล ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย
4. ปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูล
เก็บสารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลที่สูญ เสี ย ระบบรักษาความปลอดภัย ฐานข้อมู ล เพื่อเชื่อมโยงการเขี ย น
โปรแกรมค าสั่ งกั บ ฐานข้ อ มูล การประยุก ต์ ใช้ ง านฐานข้ อ มูล บนระบบเครือข่ า ย และการปรั บ แต่ ง ระบบ
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
รหัสวิชา
21-4901-2103

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
(Mobile Application Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบ และการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบต่างๆสถาปัตยกรรม
ของโปรมแกรมระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มและภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ง การเรียกใช้งานและการใช้โปรแกรมช่วยพัฒนา (SDK : Software
Development Kit) การเขียนคาสั่งโปรแกรม API ติดต่อฐานข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วงและการสื่อสารบนระบบ
เครือข่าย
2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. ติดตั้ง เรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง รู ป แบบ และการใช้ ง านอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ แ บบต่ า งๆ ได้ แก่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone and Smart Phone) เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล สถาปัตยกรรม
ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มและภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ง การเรียกใช้งาน และการใช้โปรแกรมช่วยพัฒนา (SDK: Software
Development Kit) การเขียนคาสั่งโปรแกรม API ติดฐานข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วง และการสื่อสารบนระบบ
เครือข่าย
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รหัสวิชา
21-4901-2104

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Programming)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. การเขียนโปรแกรมคาสั่ง การใช้งานบนเว็บ เพื่อให้เว็บมีรูปแบบเป็นไดนามิก การเขียนโปรแกรม
คาสั่งในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส และในกลุ่มเชิงพาณิชย์
2. ปฏิบัติระบบฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการ
เขียนโปรแกรมคาสั่งกับฐานข้อมูล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคาสั่ง การใช้งานบนเว็บ เพื่อให้เว็บมีรูปแบบเป็นไดนามิก
การเขียนโปรแกรมคาสั่งในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส และในกลุ่มเชิงพาณิชย์ ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมคาสั่งกับฐานข้อมูล
รหัสวิชา
21-4901-2105

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติส์และโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
(Software Development with Logistic and Supply Chain)

สมรรถรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับชุดคาสั่งการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2.พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกั บ ชุด ค าส่ง การใช้ง านโปรแกรมส าเร็ จรู ป เพื่อ ประยุก ต์ ใ ช้ง านที่ เป็น ปั จ จั ย
สนับสนุนการบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความต้องการและบริการลูกค้า การจัดส่ง และการ
ควบคุมสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า การตอบสนอง
รหัสวิชา
21-4901-2106

ชื่อวิชา
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

(Computer Programming Technology Special Problem)
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหาพิเศษที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.ประยุกต์ใช้งานและแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้ศึกษา
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาพิเศษที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์โ ดยน า
ความรู้ที่ได้ศึกษามานาเสนอและเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งาน
รหัสวิชา
21-4901-2107

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจาย 3 (0-9-0)
(Computer Network and Distributed Processing)

สมรรถรายวิชา
1.มีทักษะเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
2.ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมสาเร็จรูป
3.ปรับแต่งระบบเพื่อการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย และใช้งานผ่านเครือข่าย
4.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , Logical, Virtual และTransparent
facilities, การจั ด Layer ของการควบคุ ม การสื่ อ สารข้ อ มู ล , Physical link control, มาตรฐานของการ
จั ด ก า ร ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ CCITT recommendation, Network mechanism, HDLC, SDLC,
Packet switch X.25, ระบบ Distributed Processing และฐานข้อมูลแบบกระจาย, ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยและปกป้องความลับบนระบบเครือข่าย
รหัสวิชา
21-4901-2108

ชื่อวิชา
การพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์
(Project Manager and Developing)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบ การบริหารโครงการผลิตซอฟต์แวร์ และการประมาณการ
ซอฟแวร์
2. ควบคุมการพัฒนาและบริหารโครงการผลิตซอฟต์แวร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบ การบริหารโครงการผลิตซอฟต์แวร์ การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง การประมาณค่าใช้จ่าย และการวัดประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์การบริหารซอฟต์แวร์เพื่อเป็น
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ/คุณค่าต่อองค์กร ปฏิบัติการควบคุมการพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์
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รหัสวิชา
21-4901-2109

ชื่อวิชา
การประเมินโครงการ
(Project Assessment)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สามรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้วิธีการประเมินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินต้นทุนของโครงการในรูปแบบ
ต่าง ๆ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความเป็นมาไปได้ในการดาเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบ
เพื่อนาไปปรับปรุงโครงการ
2. วางแผนและออกแบบเครื่องมือในการประเมินโครงการ
3. ประเมินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธี การปะเมินโครงการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ประเมินต้นทุนของ
โครงการในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ การ
ติดตามตรวจสอบเพื่อนาไปปรับปรุงโครงการ
รหัสวิชา
21-4901-2110

ชื่อวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี่ ยวกับ ความรู้เ บื้ องต้ น แนวคิ ด การประยุ กต์ ข องระบบสนั บสนุ นการตั ด สิ นใจ
แบบจาลองทางธุรกิจ ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ การวางแผนและการจัดองค์กร การวิเคราะห์ระบบ การ
ออกแบบและผนวกเข้ากับองค์กร
2. วางแผน ออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3. ประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น แนวคิด การประยุกต์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบจาลองทางธุรกิ จ ตัวเชื่อมประสานกั บ ผู้ใ ช้ การวางแผนและการจั ดองค์ กร การวิเคราะห์ระบบการ
ออกแบบและผนวกเข้ากับองค์กร
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รหัสวิชา
21-4901-2111

ชื่อวิชา
การจัดการความรู้
(Knowledge Management)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้น ระบบฐานความรู้ การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ค้นหา
ความรู้ การนาเสนอแบบแผนความรู้ การพัฒนาฐานความรู้ด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ การใช้เครื่องมื อและภาษา
เพื่อการออกแบบระบบฐานความรู้
2. ใช้เครื่องมือเพื่อการออกแบบระบบฐานความรู้
3. พัฒนาฐานความรู้ด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ระบบฐานความรู้ การจั ด การความรู้ การออกแบบ
คลังข้อมูลค้นหาความรู้ การนาเสนอแบบแผนความรู้ การพัฒนาฐานความรู้ด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ การใช้
เครื่องมือและภาษาเพื่อการออกแบบระบบฐานความรู้
รหัสวิชา
21-4901-2112

ชื่อวิชา
การออกแบบคลังข้อมูล
(Data warehouse Design)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดสถาปัตยกรรมของระบบคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสาหรับ
ข้อมูลที่มีความแตกต่างทางโครงสร้าง การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูล
2. ออกแบบคลังข้อมูล
3. พัฒนาคลังข้อมูล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดสถาปัตยกรรมของระบบคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสาหรับ
ข้อมูลที่มีความแตกต่างทางโครงสร้าง การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูล

รหัสวิชา
21-4901-2113

ชื่อวิชา
เหมืองข้อมูล
(Data Mining)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการทาให้เหมืองข้อมูล เทคนิคและรูปแบบในการจาแนก
สารสนเทศ ความรู้เพื่อการตัดสินใจของข้อมูล
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2. ทานายและประมาณค่า เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
3. ออกแบบและพัฒนาเหมืองข้อมูลสาหรับการใช้งานในองค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล เทคนิคและรูปแบบในการจาแนก
สารสนเทศ ความรู้เพื่อการตัดสินใจของข้อมูล การทานาย ประมาณค่าเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
รหัสวิชา
21-4901-2114

ชื่อวิชา
การเตรียมปริญญานิพนธ์
(Project Report Preparing)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ ปัญหาการวิจัยข้อ
สมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อที่ผู้เรียน
สนใจ
2. ดาเนินโครงการปริญญานิพนธ์ตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ ปัญหาการวิจัยข้อ
สมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อที่ผู้เรียน
สนใจ
รหัสวิชา
21-4901-2115

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
(Artificial Intelligence)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของปัญญาประดิษฐ์ เอเจนต์ (Agents) และอินเทลลิเจนต์ก าร
แก้ปัญ หา การค้นหา การแทนความรู้ การให้เหตุผล การอนุมาน ตรรกศาสตร์ภาคแสดงระบบผู้เชี่ยวชาญ
โครงข่ายประสาท ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic )
2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ เอเจนต์ (Agents) และอินเทลลิเจนต์การ
แก้ปัญ หา การค้นหา การแทนความรู้ การให้เหตุผล การอนุมาน ตรรกศาสตร์ภาคแสดงระบบผู้เชี่ยวชาญ
โครงข่ า ยประสาท ตรรกศาสตร์ ค ลุ ม เครื อ (Fuzzy Logic) เขี ย นโปรแกรมประยุ ก ต์ โดยใช้ เ ทคนิ ค ของ
ปัญญาประดิษฐ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
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รหัสวิชา
21-4901-2116

ชื่อวิชา
การติดตั้งและบริหารเครือข่าย
(Install and Management Network)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้ เ กี่ย วกั บ หลั กการออกแบบและวิธี การเชื่ อมต่ อ เครื อ ข่ ายคอมพิวเตอร์ การติ ด ตั้ ง
โปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client/Serverโครงสร้างการทางานของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การ
กาหนดค่าต่างๆ ของผู้ใช้งานการจัดการแฟ้มข้อมูล การบริหารเครื่องแม่ข่ายและการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2.ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายแบบ Client/Server
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบและวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง
โปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Client/Serverโครงสร้างการทางานของเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ การ
กาหนดค่าต่างๆ ของใช้งาน การจัดการแฟ้มข้อมูล การบริหารเครื่องแม่ข่ายและการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
รหัสวิชา
21-4901-2117

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การประยุกต์การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(0-9-0)
(Advance Data Communication and Internet Technology)

สรรถนะรายวิชา
1.ปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการทางานของ Switch แบบต่างๆ
2.ติดตั้ง Router, Remote Access,Virtual Private Network และเทคโนโลยี ATM. Frame Relay
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการทางานของFast Ethernet, Gigabit Ethernert และ Ethernt
LAN Switching, WAN Switching, Multi-Layar Switching, Layer -2 และ Layer -3 Switching การทางาน
ของ Bridge, Router การติดตั้ง Router, Remote Access,Virtual Private Network และเทคโนโลยี ATM.
Frame Relay
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

21-4901-2118 ระบบปฏิบัติการและการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(0-9-0)
(Operating System and Mobile Application Development )
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ สถาปั ต ยกรรมของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
แพลตฟอร์มของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาษาโปรแกรมที่ใช้กับแต่ละ แพลตฟอร์ม การจัดการข้อมูล การติดต่อกับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
2.พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วไป และ แอพพลิเคชันที่มีการใช้ฐานข้อมูล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆภาพรวมของ
สถาปัตยกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาคัญ ภาษาโปรแกรมที่ใช้กับแต่ละ
แพลตฟอร์ ม การเขี ย นแอพพลิ เ คชั น บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ต่ า งๆ การสร้ า งส่ ว นต่ อ ประสานผู้ ใ ช้ ( User
Interface) การจัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต การ
พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการใช้ฐานข้อมูล
รหัสวิชา
21-4901-2119

ชื่อวิชา
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
(Advance Mobile Application Development )

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการสร้างส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ที่ซับซ้อน มีการจัดการข้อมู ล ขั้น สูงและข้อมู ล ที่อ ยู่บนเครื่องแม่ ข่า ยและสามรถทางานร่ว มกั บ ระบบ
เครือข่ายทางสังคม
2.พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ซับซ้อนสามารถทางานร่วมกับระบบเครือข่ายทางสังคม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการสร้างส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้(User Interface)ที่ซับซ้อน การสร้างกระบวนการทางานที่ทางานเบื้องหลัง ( Background Process) การ
สร้างระบบแจ้งเตือน (Notification) การจัดการข้อมูลขั้นสูงและข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย สร้างแอพพลิเค
ชันที่มีการใช้สื่อประสม (Multimedia) การใช้งานกล้องถ่ายรูปและไลบรารีรูปภาพ การใช้ข้อมูลพิกัดตาแหน่ง
ของผู้ใช้และการใช้งานแผนที่ การสร้างแอพพลิเคชันที่ ทางานร่วมกับระบบเครือข่ายทางสัง คม ( Social
Network)
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รหัสวิชา
21-4901-2120

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

เทคโนโลยีเว็บสาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
(Web Technology for mobile Application Development )

สมรรถรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ ภาษาสคริปต์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือสาหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
2.พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีเว็บ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของเทคโนโลยีเว็บ ภาษาเอชทีเอ็มแอล จาวาสคริปต์ และการใช้
สไตล์ชีต (Style sheet ) เครื่องมือที่ใช้สาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี เว็บ
ความแตกต่างของแอพพลิเคชันที่สร้างด้วยเทคโนโลยี เว็บและสร้างด้วยภาษาพื้นฐาน( Native Language)
เทคนิคและแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเว็บในการพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่บนแพลตฟอร์มที่
ต่างกัน
รหัสวิชา
21-4901-2121

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
(Software Testing and Quality Assurance Concepts )

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับทดสอบซอฟต์แวร์และประกันคุณภาพการวางแผนการทดสอบระดับการ
ทดสอบ การจัดทาเอกสารการทดสอบ
2.ปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์และประกันคุณภาพมุมมองทางการบริ
หารและทางเทคนิคเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ(Reliability) ประสิทธิภาพ ( Efficiency) ความสามารถใน
การเคลื่ อ นย้ า ย (Portability) ความสามารถเข้ า กั น ได้ ( Compatibility) ความสามารถใช้ ง านได้ ง่ า ย (
Usability) การวางแผน การทดสอบเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ ระดับการทดสอบ การจัดเอกสารการทดสอบ
ฝึกปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์
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รหัสวิชา
21-4901-2122

ชื่อวิชา
การตลาดสาหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Developers Marketing )

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด
2. ปฏิบัติการดาเนินธุรกิจการตลาดด้านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ ความสาคัญและการดาเนินเป้าหมายทางธุรกิจสาหรับแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การพั ฒนาแนวคิดทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางแผนตลาด ฝึกปฏิบัติการดาเนินธุรกิจตลาด
ด้านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
รหัสวิชา
21-4901-2123

ชื่อวิชา
การออกแบบเกมและการพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Game Design and Mobile Game Development )

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทต่างๆ ของเกม หลักการและขั้นตอนในการ ออกแบบเกม
ระดับของเกม และการพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2.พัฒนาเกมบนอุปกรณ์เครื่องที่ในแพลตฟอร์มต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและประเภทต่ างๆ ของเกม การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ เ ล่ น
แนวคิดและหลักการออกแบบเกมขั้นตอน ในการออกแบบเกม การสร้างโครงเรื่องในเกม แนวคิด เรื่องระดับ
เกม หลักการวิจารณ์เกม การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
รหัสวิชา
21-4901-2124

ชื่อวิชา
พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
(Basic Computer Game Design Concept)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมการพัฒนาเกม ตาแหน่งและความรับผิดชอบของผู้พัฒนา
เกม ตาแหน่งและความรับผิดชอบของผู้พัฒนาเกมและกลุ่มที่เกี่ ยวข้อง การสร้างสรรค์เอกสารการออกแบบ
การออกแบบทางเทคนิค การสร้างสรรค์เกมจากงานเขียน การผลิตเกมโดยใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรม
2.พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษากระบวนการต่างๆ ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมการพัฒนาเกม ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเกม
ตาแหน่งและความรับผิดชอบของผู้พัฒนาเกมและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง การสร้างสรรค์เอกสารการออกแบบและ
เอกสารการออกแบบทางเทคนิค การสร้างสรรค์เกมจากงานเขียน การผลิตเกมโดนใช้เครื่องมือและภาษา
โปรแกรมอย่างง่าย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4901-2125 การออกแบบและสร้างเกม
3(2-2-5)
(Game Design and Producing)
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทของเกมเอ็นจิ้นและการพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์
2.ปฏิบัติการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์ การจัดแบ่งประเภท
ของเกม เกมเอ็นจิ้นและผังการทางานในการใช้เกมเอ็นจิ้นพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ที่เน้นเครือข่ายและ
การจัดการผู้ใช้ปฏิบัติการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น
รหัสวิชา
21-4901-2126

ชื่อวิชา
การออกแบบกราฟิกและการปรับปรุงแต่งรูปภาพดิจิทัล
(Graphic Design and Digital Photo Editing)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก ทฤษฏีสี กราฟิกสาหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้หลักการและ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรูปภาพดิจิทัล และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการออกแบบกราฟิกและการปรับปรุง
แต่งรูปภาพดิจิทัล
2.ออกแบบและสร้างภาพกราฟฟิกส์และปรับแต่งรูปภาพกราฟิกในการใช้งานจริง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก การประยุกต์ใช้ง านทฤษฎีสี การออกแบบกราฟิก
สาหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้(User Interface) หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรูปภพดิจิทัลการเลือกใช้โทนสี
เทคนิคการตกแต่งภาพ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการออกแบบกราฟิกการปรับแต่งรูปภาพดิจิทัล
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รหัสวิชา
21-4901-2127

ชื่อวิชา
งานภาพยนตร์และสื่อประสม
(Movies and Multimedia Works)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานภาพยนตร์ และงานสื่อประสม หลักและกระบวนการในการออกแบบและ
ผลิตสื่อประสมอุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบของประสม เทคนิคในการนาเสนอ
2. ปฏิบัติการจัดทาสื่อประสมคุณภาพสูงขึ้นใช้งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการที่เกี่ยวข้องในการรวมข้อมูลดิจิไ ตส์รูปแบบต่างๆ ข้อความ เสียง
ภาพกราฟิก ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวให้อยู่ในสภาพการทางานที่โต้ตอบได้ หลักและกระบวนการในการ
ออกแบบและผลิตสื่อประสม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการผลิต การจัดองค์ประกอบสื่อ
ประสม และเทคนิคในการนาเสนอปฏิบัติการจัดทาสื่อประสมคุณภาพสูงขึ้นใช้งาน
รหัสวิชา
21-4901-2128

ชื่อวิชา
การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
(Interactive Multimedia Design)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน และ ผู้ ใ ช้
สามารถโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงได้และการนาสื่อมัลติมีเดียมาใช้กับการศึกษา
2. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ให้สามารถใช้งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกันโดยผู้ใช้
สามารถมองเห็น ได้เลือกและรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านจอคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลและข่าวสาร่าง ๆ จะรวม
รูปแบบของตัวอักษรรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงและวีดีโอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตอบโต้ และมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ
โดยตรงได้และการนาสื่อมัลติมีเดียมาใช้กับการศึกษา
รหัสวิชา
21-4902-2129

ชื่อวิชา
หลักการสร้างแอนนิเมชั่น
(Principles of Creating Animation)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือในการ
สร้างแอนนิเมชั่น
2. สร้างแอนนิเมชั่นเพื่อใช้งานจริง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเครื่องไหวด้วยคอมพิวเตอร์ หลักของการหด (Squash)
และยื ด (Stretch) เมื่ อ วั ต ถุ มี ก ารเคลื่ อ นที่ เวลา การเคลื่ อ นไหว อั ต ราเร็ ว อั ต ราเร่ ง Anticipation,
Exaggeration หรื อ overacting, Follow Through และ Overlapping Action, Straight Ahead Action
และ Pose-To-pose Action, Appeal และ Personality การใช้เครื่องมือในการสร้างแอนนิเมชั่น
รหัสวิชา
21-4901-2130

ชื่อวิชา
การเขียนบทและสตอรีบอร์ด
(Script and Storyboard)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการเขียนบท การเล่าเรื่อง องค์ประกอบ โครงสร้าง และ
การวางโครงเรื่อง การจัดทาสตอรีบอร์ด การเขียนบทภาพด้วยภาษาของภาพยนตร์
2. ปฏิบัติการเขียนบทและจัดทาสตอรีบอร์ด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บ หลักการเขียนบท รูปแบบการเขียนบท หลักพื้นฐานในการเขียนเรื่ อ ง
องค์ประกอบและโครงสร้างของเรื่อง การวางโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความขัดแย้ง ตัวละครและบทสนทนา การ
สร้างสรรค์ การเล่าเรื่องด้วยสตอรีบอร์ด ทักษะการเขียนบทภาพด้วยภาษาของภาพยนตร์และโครงสร้างการ
เล่าเรื่อง ฝึกปฏิบัติการเขียนบทและจัดทาสตอรีบอร์ด
รหัสวิชา
21-4901-2131

ชื่อวิชา
การออกแบบตัวละคร
(Char act Design)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงร่างตัวละคร สัดส่วนโครงสร้างกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์ อิริยาบถ
ต่างๆ การแสดงอารมณ์ การขยับริมฝีปาก ความมีชีวิตในตัวละคร
2. ปฏิบัติการออกแบบตัวละครในงานแอนนิเมชั่น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวละครในงานแอนนิเมชั่นสัดส่วนโครงสร้างกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์
อิริยาบถต่างๆ ของตัวละคร การแสดงอารมณ์ การขยับริมฝีปากให้ เข้ากับคาพูดและท่าทางการเคลื่อนไหว
ลักษณะความมีชีวิตในตัวละคร การวางโครงร่างของตัวละคร ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวละครในงานแอนนิ
เมชั่น
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รหัสวิชา
21-4901-2132

ชื่อวิชา
การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิทัล
(Digital Sound Editing)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง อุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบเสียง การผสมสัญญาณการตัด
ต่อบันทึกเสียงดิจิทัลเทียบกับแบบอนาล็อก
2. ปฏิบัติการตัดต่อบันทึกสัญญาณเสียงดิจิทัล และผลิตเป็นผลงานเพื่อนาไปใช้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเสียง องค์ประกอบและอุปกรณ์ในระบบเสียง การสร้างเอฟเฟ็กต์
(Audio Effect) การประมวลผลสัญญาณ (Sound Processing) การผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixing) การ
บันทึกเสียง (Audio Recording) การบันเสียงแบบอนาล็อก (Acoustic Analog Recording) การบันทึกเสียง
และการผลิตซ้าแบบดิจิทัล (Digital Recording and Reproduction)
รหัสวิชา
21-4901-2133

ชื่อวิชา
การตัดต่อภาพดิจิทัล
(Digital Video Editing)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และระบบการตัดต่อภาพแบบต่างๆ
2. ปฏิบัติการตัดต่อภาพ และผลิตเป็นผลงานเพื่อนาไปใช้งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อแบบต่างๆ การเชื่อมภาพ (Combine) การย่นย่อภาพ
(Condense) การแก้ไขภาพ (Connect) การสร้างภาพ (Build) ระบบการตัดต่อแบบ Linearและแบบ NonLinear การจด Time Code, Transition ต่างๆ
รหัสวิชา
21-4901-2134

ชื่อวิชา
แอนนิเมชั่น 2 มิติ
(2D Animation)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งจุ ด เส้ น และรู ป ทรงต่ า งๆ การสร้ า งและแสดงท่ า ทางของ
ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบ การใช้เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว การใช้เครื่องมือผลิตภาพเคลื่อนไหวใน
ลักษณะ 2 มิติ
2. ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ การสร้างจุด เส้น และรูปทรง
ต่างๆ การสร้างท่าทางของภาพเคลื่อนไหว การแสดงท่าทาง การออกแบบ การใช้เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว
การใช้ เ ครื่ อ งมือ ผลิ ต ภาพเคลื่ อ นไหวในลั กษณะ 2 มิ ติ การสร้ า งโดยใช้ เ ทคนิค ต่ า งๆ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ
รหัสวิชา
21-4901-2135

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
แอนนิเมชั่น 3 มิติ
3 (2-2-5)
(3D Animation)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
29-4901-2134 แอนนิเมชั่น 2 มิติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การสร้างและแสดงท่าทางของภาพเคลื่อนไหว การควบคุมโครงสร้างกระดูก
ของตัวละคร การออกแบบ การใช้เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว การใช้เครื่องมือผลิตภาพเคลื่อนไหวใน
ลักษณะ 2 มิติ
2. ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ การควบคุมโครงสร้างกระดูกของ
ตัวละคร การให้แสงเงา การชน การเคลื่อนที่ การสร้างแบบจาลองของวัตถุ ร่างกาย มือ ศีรษะ สาหรับงาน
ภาพเคลื่อนไหว การสร้างท่าทางของภาพเคลื่อนไหว การแสดงท่าทาง การออกแบบ การใช้ เสียงประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว การใช้เครื่องมือผลิตภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ การสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคต่างๆ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ3 มิติ
รหัสวิชา
21-4901-2136

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์
(Motion Capture Technology)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้ง านโมชันแคปเจอร์ การบันทึกข้อมูล การเคลื่อนไหว
สาหรับตัวละคร การนาข้อมูลการเคลื่อนไหวไปใช้
2. ปฏิบัติการใช้งานโมชันแคปเจอร์ในการผลิตภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานโมชันแคปเจอร์ การบันทึกข้อมูล การเคลื่อนไหว
สาหรับตัวละคร การนาข้อมูลการเคลื่อนไหวไปใช้กับงานแอนนิเมชั่น 3 มิติ ฝึกปฏิบัติการใช้งานโมชัน แคป
เจอร์ในการผลิตภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
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รหัสวิชา
21-4901-2137

ชื่อวิชา
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
(Embedded System Development)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โปรเซสเซอร์สมองกลฝังตัวขนาด ตั้งแต่ 16บิดขึ้นไป
เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝัง ตัว ( Tool Chain)การใช้ง านอุปกรณ์ Peripheral การเขียนโปรแกรม
การประมวลผลตาม State Machine การทดลองเฟิร์มแวร์หลักการระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัว RTOS
2. สร้างโครงงานสมองกลฝังตัว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดตั้งแต่ 16 บิดขึ้นไปเครื่องมือในการ
พั ฒ นาโปรแกรมสมองกลฝั ง ตั ว (Tool Chain) การใช้ ง านอุ ป กรณ์ Peripheral การเขี ย นโปรแกรม การ
ประมวลผลตาม State Machine การทดลองเฟิ ร์ ม แวร์ หลั ก การระบบปฏิ บั ติ ก ารสมองกลฝั ง ตั ว RTOS
โครงงานสมองกลฝังตัว
รหัสวิชา
21-4901-2138

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัว
(Embedded Operating System)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบปฏิบัติการสมองกลฝัง ตัวการใช้เครื่องมือ tool chainและ
Cross-platform developmentโครงสร้าง และ configuration ของ kernel ในการทางานบนVMwareการ
ติดตั้ง device
2. ปฏิบัติการออกแบบและสร้างโปรแกรม Firmware และการเชื่อมต่อ และควบคุมอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัว การใช้ง าน OS Environment
เบื้ อ งต้ น การใช้ ง าน Shell scripts การใช้ เ ครื่ อ งมื อ tool chainและ cross-platform development
การศึกษาโครงสร้าง และ configuration ของ Kernel ในการทางานบน VMware การติดตั้ง device Driver
การออกแบบและสร้างโปรแกรม Firmwareการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

82

รหัสวิชา
21-4901-2139

ชื่อวิชา
โปรแกรมประยุกต์การใช้งานเครือข่ายสมองกลฝังตัว
(Embedded System Development)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างรูปแบบเครือข่ าย มาตรฐานระบบเครือข่ายต่างๆหลั ก การ
ออกแบบ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปพร้อมกัน (Hardware /Software Co Design)หลักการใช้
งาน Board Support Package, Cross-Compilation และ Tool chain
2. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ง าน Embedded Networking ตามจุดประสงค์ของ
ระบบงานที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างรูปแบบเครือข่าย มาตรฐานระบบเครือข่ายต่างๆหลักการ
ออกแบบ
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปพร้อมกัน (Hardware / Software Co Design)หลักการใช้ง าน Board
Support Package, Cross-Compilation และTool chain ได้ หลักการสร้างรูปแบบหน้าที่ในเครือข่ายเป็น
อุปกรณ์ Embedded Networking ตามจุดประสงค์ของระบบงานที่กาหนด
รหัสวิชา
21-4901-2140

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ 3 (2-2-5)
(Real Time Operating System And Application)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การการใช้ ง านรายละเอี ย ดสถาปั ต ยกรรมระบบปฏิ บั ติ ก าร
RTOS หลักการวิธีการใช้งาน Library หลักการการใช้ง าน Memory Management ,TimeManagement
Event Control Box หลักการการใช้งาน Semaphore, Message Mailbox Message Queues หลักการใช้
งาน Board Support Package, Cross-Compilation และ Tool chain
2. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานReal Time Operating System ตามเป้าหมายที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้งานรายละเอียดสถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ RTOS หลักการ
วิธีการใช้งาน Library หลักการการใช้งาน Memory Management , Time Management Event Control
Box ห ลั ก ก า ร ก า ร ใ ช้ ง า น Semaphore, Message, Mailbox Message Queues ห ลั ก ก า ร ใ ช้ ง าน
Board Support Package, Cross-Compilation และ Tool chai เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน Real Time
Operating Systemตามเป้าหมายที่กาหนด
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รหัสวิชา
21-4901-2141

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

อุปกรณ์ Sensors Actuators และ Peripherals
(Sensors Actuators และ Peripherals )

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการทางานของ

Sensors และ Actuators

3 (2-2-5)

การปรับแรงดันและ

กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมต่อกับโปรเซสเซอร์ การใช้งานอุปกรณ์ Peripherals และสัญญาณการเชื่อมต่อ กับ
โปรเซสเซอร์
2. ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรมประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน อุ ป กรณ์ Sensors Actuators Actuators และ
Peripherals ตามเป้าหมายที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของ Sensors และ Actuators การปรั บ แรงดั น และ
กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมต่อกับโปรเซสเซอร์ การใช้ง านอุปกรณ์ Peripherals และสัญญาณการเชื่อมต่อ กับ
โปรเซสเซอร์ Actuators และ Peripherals ตามเป้าหมายที่กาหนด
รหัสวิชา
21-4901-2142

ชื่อวิชา
การประมวลผลสัญญาณภาพ
(Image Processing)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแปลงและการกรองสัญ ญาณดิจิตอลในสองมิติ การเพิ่มคุณภาพของ
สัญญาณภาพ การสร้างภาพจากสัญญาณ การอัดย่อสัญญาณ การแบ่งเซกเมนต์ของสัญญาณภาพ การมองเห็น
ภาพของคอมพิ ว เตอร์ การตี ค วามภาพนิ่ ง การเข้ า ใจภาพของคอมพิ ว เตอร์ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ ภาพและ
ภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์และแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วของภาพการวิเคราะห์สถิติของสัญญาณภาพ
2. การสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาปฏิบัติงาน
คาอธิบายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแปลงและการกรองสัญ ญาณดิจิตอลในสองมิติ การพัฒนาไปใช้ง าน
ในด้านการเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ การสร้างภาพจากสัญญาณ การอัดย่อสัญญาณ การแบ่งเซกเมนต์
ของสัญญาณภาพ การมองเห็นภาพของคอมพิวเตอร์ การตีความภาพนิ่ง การเข้าใจภาพของคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์เนื้อภาพและภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์และแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วของภาพการวิเคราะห์สถิติของ
สัญญาณภาพ การพัฒนาไปใช้งานในหุ่นยนต์ การสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาปฏิบัติงาน
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-0201
เทคนิคการสอนงาน
3 (3-0-6)
(Training in the job instruction techniques )
สมรรถนะรายวิชา
1. มีความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ปัญหางานในสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์งานในสถานประกอบการ
3. สร้างเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม
4. จัดฝึกอบรมการสอนงานในสถานประกอบการ
5. ประเมินผลการฝึกอบรมในสถานประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะในการปฏิบั ติ ง าน วิ เ คราะห์ ค วามจ าเป็ นในการจั ด ทา
หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การกาหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุดฝึกอบรม การวางแผน
การฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
รหัสวิชา
21-4901-2102

ชื่อวิชา
การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลชั้นสูง
(Advanced Database System Development)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลเก็บ
สารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลที่สูญเสีย ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรม
คาสั่งกับฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย และการปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล
3. พัฒนาฐานข้อมูล ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย
4. ปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูล
เก็บสารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลที่สูญ เสี ย ระบบรักษาความปลอดภัย ฐานข้อมู ล เพื่อเชื่อมโยงการเขี ย น
โปรแกรมค าสั่ งกั บ ฐานข้ อ มูล การประยุก ต์ ใช้ ง านฐานข้ อ มูล บนระบบเครือข่ า ย และการปรั บ แต่ ง ระบบ
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
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2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
รหัสวิชา
21-4901-8502

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2 (2-0-4)
(Special in Information Technology Project 1)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้นเพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางาน
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้นเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผน
นาเสนอแผนงานโครงการดาเนินงาน ปรับปรุง แก้ไ ขปัญ หา บันทึก รายงานผล สรุปและนาเสนอผลงาน
โครงการโดยอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
รหัสวิชา
21-4901-8503

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4 (4-0-8)
(Special in Information Technology Project 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 29-4901-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กระบวนการกิจ กรรมการวางแผนการด าเนินงาน การวิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คาอธิบายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทารายงานในรูปแบบนิพนธ์ เกี่ยวกับกระบวนการ และกิจกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู่ในความควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
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ภาคผนวก ข
คาสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ที่ 125/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
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88

89

ภาคผนวก ค
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
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อัตลักษณ์
บัณฑิตเป็นนักบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมืออาชีพ

เอกลักษณ์
สถาบันแห่งอุตสาหกรรมบริการ
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ภาคผนวก ง
ความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ
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ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การทาพิธีลงนามความร่ วมมื อ ครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ย วข้ อง 2 ฝ่ายประกอบด้ว ยฝ่ า ย
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือผลิตและพัฒนาศักยภาพกาลังคนอาชีวศึกษา ให้มี มาตรฐาน
วิชาชีพ สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้ อย่างแท้จริง การลงนามความร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนโยบาย มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางการดาเนินงาน ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย
1.1 ผู้แทนสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยนายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
1.2 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง โดยนายปรีดี เกตุทอง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
1.3 ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง โดยนายพิชัย มะนะสุทธิ์
1.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยนายอดิศร ตันเองชวน
2. ด้านดาเนินงาน มีหน้าที่ร่วมดาเนินงานตามแนวทาง รูปแบบการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
2.1 ผู้ แ ทนฝ่ า ยสถานศึ ก ษา ที่ จั ด การสอนหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
1) นายปรีดี เกตุทอง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
2.2 ผู้แทนฝ่ายสถานประกอบการ ที่ร่วมดาเนินการอาชี ว ศึกษาระบบทวิภ าคี หลัก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
1) นายชัยนาถ กาจนะ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดตรัง บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน)
2) นายไกรวิทย์ ก้งเส้ง ผู้จัดการบริษัทแอดไวซ์โฮลดิ่งส์กรุ๊ปจากัด (สาขาที่ 00076)
3) นายวิศวะ ตันตระกูล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Wisdom Network Co.,Ltd.
4) นายณัฐพล ชาวชื่นสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทตรังแอดวานซ์คอมพิวเตอร์จากัด
5) นายนริศร ศรีธนสาร เจ้าของกิจการ หจก.มายคอมตรัง
6) นายพรพจน์ ศิริวงศ์ ผู้จัดการ หจก.โคชคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
7) นายภาสกร แสงอรุณ บริษัท DOCTOR PC 2004 จากัด
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ในการนี้ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันดาเนินงานตามรูปแบบการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) มีรายละเอียดข้อตกลงดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพโดยนาหลักการทางวิชาการต่าง ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศั ย แนวคิ ด ในการน าเอา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นา สามารถวางแผนการจัดการ ประสานงานกับบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ 2 สถานที่ในการดาเนินการ
ส านั ก งานประสานงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง หรือตามข้อตกลงร่วมกัน
ข้อ 3 ระยะเวลาความร่วมมือ
เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน 2560 – มิถุนายน 2566
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหารโครงการ
ใช้งบประมาณการดาเนินการความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสรรงบประมาณมาให้ หรือเป็นไปตาม
ข้อตกลงร่วมกัน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 5 กิจกรรมในการดาเนินการอาชี ว ศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี
การดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญ ญาตรี สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) เพื่อผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ทุกฝ่ายจึงได้ร่วมกัน จัดทาข้อตกลงความร่วมมือขึ้น มีขอบข่ายความร่วมมือที่สาคัญ
ดังนี้
1. ความร่วมมือในการร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานโครงการ
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2. ความร่วมมือในการดาเนินการตามรูปแบบการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
งานหลักๆได้ดังนี้
2.1 ร่วมดาเนินการประชุมออกแบบหลักสูตร วิธีการ ขั้นตอนในการดาเนินงาน
2.2 ร่วมดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 ร่วมดาเนินการฝึกอบรม
2.4 ร่วมดาเนินการรับรองคุณภาพผู้ผ่านกระบวนการ
3. ความร่วมมือในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการดาเนินการ
4. ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทุกฝ่ายเห็นสมควร
ข้อ 6 ความรับผิดชอบของฝ่ายสถานศึกษา ที่จัดการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต้องดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนตามระบบทวิ
ภาคีเดิม สถานศึกษาต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ตามกรอบการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ดังนี้
1. พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
2. จัดตั้งสานักงานประสานงานความร่วมมือ
3. กาหนดแผนการดาเนินงานประจาปี
4. จัดสรรงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปี
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.1 ชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และฐานข้อมูล
5.2 ดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.3 ดาเนินการอบรม
5.4 รับทราบปัญหาและร่วมกาหนดแนวทางแก้ไข
6. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทาเอกสารดาเนินการ
8. ร่วมรับรองคุณภาพผู้ผ่านกระบวนการ
9. หน้าที่อื่นตามความตกลงร่วม

95

ข้อ 7 ความรับผิดชอบของฝ่ายสถานประกอบการ ที่ร่วมดาเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่สถานประกอบการต้องดาเนินการในการจัดการตามระบบทวิภาคีเดิม
แล้ว สถานประกอบการต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ตามกรอบการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ดังนี้
1. พิจารณาส่งรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน เป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการ ดังนี้
1.1 นายยศภฤศ ศรีธนวุฒิ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
1.2 นายพงศกร ปฐมองค์ไพโรจน์ บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ่งส์กรุ๊ป จากัด
1.3 นายวิศวะ ตันตระกูล บริษัท Wisdom Network จากัด
1.4 ว่าที่ร้อยตรีเตะมัน สามอ บริษัทตรังแอ็ดวานซ์ คอมพิวเตอร์ จากัด
1.5 นายนรากรณ์ จุ้ยเริก ห้างหุ้นส่วนจากัดมายคอม
1.6 นางสาววารินทร์ มีบัว ห้างหุ้นส่วนจากัดโคช คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส
1.7 นายจักรกริช ภักดีรุจีรัตน์ บริษัท DOCTOR PC 2004 จากัด
2. เข้าร่วมดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
2.1 เข้าร่วมทาความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และฐานข้อมูล
2.2 ร่วมจัดทาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 ร่วมจัดทาแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.4 เสนอปัญหาและร่วมกาหนดแนวทางแก้ไข
3. ร่วมรับรองคุณภาพผู้ผ่านกระบวนการ
4. พิจารณาส่งรายชื่อที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รั บผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน 2560 - มิถุนายน 2566 ดังนี้
4.1 นายยศภฤศ ศรีธนวุฒิ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
5. หน้าที่อื่นตามความตกลงร่วม
ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกข้อตกลง
หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้ง 2 ฝ่ายมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดข้อตกลงให้เป็น
ประการใดแล้ว จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเวลาอันสมควร และเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ใน
ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ตกลงกันนั้น
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หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีความต้องการที่จะขอยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 60 วัน เพื่อให้โอกาสทั้ง 2 ฝ่ายตกลงรายละเอียดในการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนไปสู่การยกเลิกต่อไป
ข้อ 9 การลงนามความร่วมมือ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของทั้ง 2 ฝ่ายในการดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
ในการดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จึงได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยแบ่งการลงนาม
ออกเป็น 2 ด้าน คือด้านนโยบาย และด้านดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านนโยบาย ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางการดาเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย

ลงชื่อ..............................................................
(นายสุนทร พลรงค์)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ลงชื่อ...............................................................
(นายอดิศร ตันเองชวน)
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ลงชื่อ.............................................................
(นายปรีดี เกตุทอง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

ลงชื่อ...............................................................
(นายพิชัย มะนะสุทธิ์)
ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง
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2. ด้านการดาเนินงาน ร่วมดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนารูปแบบการดาเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ต่ อ เนื่ อง)
ตลอดจนให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ชี้ แ นะแนวทางการปฏิบั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ บ รรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ ประกอบด้วย
ฝ่ายสถานศึกษา

ลงชื่อ.............................................................
(นายปรีดี เกตุทอง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ฝ่ายสถานประกอบการ

ลงชื่อ...............................................................
(นายชัยนาถ กาจนะ)
ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดตรัง บ.ทีโอทีจากัด (มหาชน)

ลงชื่อ...............................................................
(นายไกรวิทย์ ก้งเส้ง)
ผู้จัดการ บ.แอดไวซ์โฮลดิ่งส์กรุ๊ปจากัด(สาขาที่ 00076)

ลงชื่อ...............................................................
(นายวิศวะ ตันตระกูล)
ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Wisdom Network Co.,Ltd.

ลงชื่อ...............................................................
(นายณัฐพล ชาวชื่นสุข)
กรรมการผู้จัดการ บ.ตรังแอดวานซ์คอมพิวเตอร์จากัด

ลงชื่อ...............................................................
(นายนริศร ศรีธนสาร)
เจ้าของกิจการ หจก.มายคอมตรัง

ลงชื่อ...............................................................
(นายพรพจน์ ศิริวงศ์)
ผู้จัดการ หจก.โคชคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

ลงชื่อ...............................................................
(นายภาสกร แสงอรุณ)
บริษัท DOCTOR PC 2004 จากัด
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ภาคผนวก จ
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติย่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2535

นายสรายุทธ มาลา
ครูชานาญการพิเศษ
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาลัยครูเทพสตรี

สถานที่ทางานปัจจุบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

ผลงานทางวิชาการ

สรายุทธ มาลาและวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย. (2560). การสร้างเอกสาร
ประกอบสอนวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา รหัส 39012005 สาหรับรูปแบบการสอน MIAP. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย เทคนิคสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี, หน้า 333-339.

ภาระงานสอน

21-4901-2002 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
21-4901-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
21-4901-8503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
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ประวัติย่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ

นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย

ตาแหน่ง

ครูชานาญการ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2551

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สถานที่ทางานปัจจุบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา

ผลงานทางวิชาการ

สรายุทธ มาลาและวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย. (2560). การสร้างเอกสาร
ประกอบสอนวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา รหัส
3901-2005 สาหรับรูปแบบการสอน MIAP. การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย เทคนิคสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2425 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี,
หน้า 333-339.

ภาระงานสอน

21-4901-2116 การติดตั้งและบริหารเครือข่าย
21-4901-2102 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
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112

113

114
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116
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ประวัติย่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2537

นางทิพย์วดี พัฒนา
ครูชานาญการ
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่ทางานปัจจุบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

ผลงานทางวิชาการ

ทิพย์วดี พัฒนา. (2560). รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 3204-2006.
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย เทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, หน้า 369-375.

ภาระงานสอน

21-4901-2005 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
21-4901-2103 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
21-4901-2108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
21-4901-2010 สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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126

ประวัติย่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2544

นายกิจปราการ วังหีน
ครูชานาญการพิเศษ
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

สถานที่ทางานปัจจุบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

ผลงานทางวิชาการ

กิจปราการ วังหีน, ธวัช เดชทับ, และ สุเมธ สุธีรพาณิชย์.
(2558). สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อ
โปรแกรมควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในองค์กร. สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา งานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้ 2558 ในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 21 – 25
ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง, หน้า 25-32.

ภาระงานสอน

21-4901-2001 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
21-4901-2009 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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ประวัติย่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ

นายยศภฤศ ศรีธนวุฒิ

ตาแหน่ง

นักคอมพิวเตอร์ 6

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานที่ทางานปัจจุบัน

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

ความเชี่ยวชาญ

ระบบเครือข่าย

ผลงานทางวิชาการ

เป็นบุคลากรของสถานประกอบการของบริษัททีโอทีจากัด
(มหาชน) MOU กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ขอใช้
ประสบการณ์ทางานจานวน 12 ปี แทนผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

21-4901-2007 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
21-4901-2004 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
21-4901-2117 การประยุกต์การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต

137

ภาคผนวก ฉ.
คาสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ที่ 128/2559
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
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ภาคผนวก ช.
ระเบียบข้อบังคับ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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ภาคผนวก ซ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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ภาคผนวก ฌ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ครั้งที่ 1/2561
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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ภาคผนวก ญ
รายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ครั้งที่ 2/2561
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

170

รายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ครั้งที่ 2/2561
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ผู้มาประชุม
1. นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร
2. นางปัทมา
3. นายสมเกียรติ
4. นางสมจิตต์
5. นายศิวกรณ์
6. นายปราโมทย์
7. นางจริยา
8. นายวิษณุ
9. นายประสิทธิ์
10. นายสุนทร
11. นายอภินัย
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายการัณย์
2. นายวรรณกร
3. นางวิภาพรรณ
4. นายสฤษฎ์พงษ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวิมลวรรณ
2. นายจรัญ
3. นายจิตติ
4. นายสุพชัย
5. นายธิติวัชร์
6. นายสุธี
7. นายสุทิน
8. นายปรีดี
9. นายเธียรศักดิ์

วีระวานิช
เอ่งฉ้วน
สุทธางกูร
เอ่งฉ้วน
ดาทิพย์
เอียบสกุล
เป้าทอง
โกยศิริพงศ์
พลรงค์
ลีลากานต์

กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5)
ประธานการประชุม
แทนนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เลขานุการการประชุม

ผาณิตพิเชฐวงศ์
ภัทรปกรณ์
คูสุวรรณ
เกี่ยวข้อง
เจริญ
เกล้านพรัตน์
เลิศศักดิ์วานิช
อัมภา
ไพศาลกิจสงวน
ไทยเกิด
ทองพลับ
เกตุทอง
ศรีขา

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5)
กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5)

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู คศ.3 ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ด้วยนายการัณย์ ผาณิตพิเชฐวงศ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีภารกิจไม่มา
ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ ก นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5)
เป็นประธานที่ประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม โดยมีนายอภินัย ลีลากานต์ ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า ประเด็นที่จะ
นาเสนอเพิ่มเติม ในการจัดงานทุกปีของงานประชุมระดับชาติ ซึ่งเรียกกัน โดยทั่วไป อกท. ระดับชาติ มีการ
แข่ง ขัน การประกวดทางวิชาการของนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ และจากสถาบัน อาชีวศึกษา
เกษตรทั่วประเทศ พร้อมทั้ง นิทรรศการต่าง ๆ แต่ในปีนี้จะเพิ่มรายการสาคัญ ซึ่ง จะเกี่ยวเนื่องกับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเข้าไปด้วย ก็คือ การจัดประชุมระดับชาติของสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร ครั้ง ที่ 1 โดยเชิญให้คณาจารย์ที่สอนในระดับปริญ ญาในสาขาของเกษตร ไปนาเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 ซึ่งการจัดให้เกิดขึ้นครั้งแรก โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต้ แล้วอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ก็จะเป็นการจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติที่ส่งผล
ดีต่อการดาเนินการที่ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีก ารเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเงื่อนไขของการอุดมศึกษาที่จะทาให้การเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี นั้นมีความถูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป
นางวิ ม ลวรรณ เจริ ญ รองผู้ อ านวยการส ถาบั น กา รอา ชี ว ศึ ก ษาภาคใ ต้ 2
รายงานว่าด้วยนางสาวศุภลักษณ์ ปักษี ตาแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ยื่นใบลาออก
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ซึ่งจะมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้ ทางสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 ได้จัดทาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญ ญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา หรื อ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และประกาศการรั บ สมั ค รในครั้ ง นี้ สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้จัดส่งประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการอาชีวคึกษาอีก 22 แห่ง ส่งให้วิทยาลัย
ในภาคใต้ และส่ ว นราชการในจั งหวั ด ภูเ ก็ ต จากการประกาศรั บ สมั ค รนั้ น มี จ านวนผู้ ม าสมั ค ร จ านวน
24 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน 15 ราย และเข้าสอบข้อเขียน 13 ราย ผ่านข้อเขียนและรอสัมภาษณ์ จานวน
5 ราย ซึ่งจะสัมภาษณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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.ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
คณะกรรมการสภาสถาบัน ได้พิจารณารายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม
สภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ
ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
3.1 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นายจรัญ เกล้านพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและความต้ อ งการของสถานประกอ บการตามประก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม
2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่กาหนด มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 และที่จะพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้มีเวทีที่จะเผยแพร่และสามารถเสนอสภา
สถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการและวิจัยสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ และใน
หัวข้อนี้ ได้นาขอความเห็นชอบในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 20
มกราคม 2561 แล้วที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
จึงเสนอให้สภาสถาบันทราบ ดังนี้
ชุดที่ 1 คณะกรรมการดาเนินงานและประเมินบทความวิชาการและวิจัย มีหน้าที่ จัดทา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการและวิจัยพิจารณาและตรวจสอบบทความทางวิชาการและ
วิจัย ประสานงานกับเจ้าของผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
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ชุดที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการและวิจัย มีหน้าที่ พิจารณา ประเมิน
คุณภาพ และความเหมาะสมของบทความทางวิชาการและวิจัย ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้บทความทาง
วิชาการและวิจัย และให้คาแนะนาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง บทความทางวิชาการและวิ จัย
ประกอบด้วย

นายสุพชัย อาภา รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ตั้ง ข้อสัง เกตว่า ตาแหน่งทาง
วิชาการที่ใช้นาหน้าชื่อ นามสกุล ในข้อ2.5 บุคคล ข้อ 3) ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ทาไมจึงมีตาแหน่ง
ผศ. เพียงท่านเดียว ขอให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องอีกครั้ง
ประธานที่ประชุม สอบถามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าได้มีหนังสือเชิญและแบบ
ตอบรับ เชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาหรือไม่
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นายอภินัย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่าวว่า ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้ดาเนินการส่งหนังสือเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา
เรียบร้อยแล้วพร้อมแบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้ได้ประสานด้วยวาจากับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
รอแบบตอบรับกลับมายังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ให้ครบอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ
3.2 การจัดทาแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาเด็กออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
นายจรัญ เกล้านพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า
ด้วยสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลด
ปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ
ห้ อ งประชุ ม 5 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยเชิ ญ ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
23 แห่ง เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ดาเนิ นการจัดทา
แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้เชิญ รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานปกครองและหัวหน้างานครูที่ปรึกษา สถานศึกษาในสังกัด 7 แห่งร่วมประชุมเพื่อจัดทาแนวทางการ
พั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมเพื่ อ ลดปั ญ หาเด็ ก ออกกลางคั น ของผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ.2561 ในวั น พุ ธ ที่
17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้
2 นั้น ทั้งนี้ การประชุมการจัดทาแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาเด็กออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการปะชุมได้ระบบดูแล นักเรียน นักศึกษา 7 วิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคระนอง 4 โครงการ
1.1 โครงการจัดระเบียบภายในสถานศึกษา
1.2 โครงการตาสับปะรด
1.3 โครงการให้ความเสมอภาคทางการศึกษา
1.4 โครงการต้นกล้า
2. วิทยาลัยเทคนิคพังงา 5 โครงการ
2.1 โครงการจัดระบบติดตามนักเรียน นักศึกษา
2.2 โครงการกวดขันการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา
2.3 โครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
2.4 โครงการ TO BE NUMBER ONE
2.5 โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
3. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 4 โครงการ
3.1 โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษา
3.2 โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
3.3 โครงการเปิดสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน
3.4 โครงการประสานงานกับเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา
/4. วิทยาลัย...
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4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 4 โครงการ
4.1 โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
4.2 โครงการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา
4.3 โครงการคลินิกให้คาปรึกษา
4.4 โครงการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
5. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3 โครงการ
5.1 โครงการกวดขันติดตามนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
5.2 โครงการดูแลพฤติกรรมวัยรุ่น
5.3 โครงการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
6. วิทยาลัยเทคนิคตรัง 4 โครงการ
6.1 โครงการจัดระบบผู้เรียนอาชีวศึกษา
6.2 โครงการจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา
6.3 โครงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
6.4 โครงการแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
7. วิทยาลัยการอาชีพตรัง 4 โครงการ
7.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ ยาเสพติด และสุขภาพจิต
7.2 โครงการประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง 100 %
7.3 โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
7.4 โครงการจัดระบบนักเรียน นักศึกษา

176

177

178

179

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า ในวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศด้ านผู้ เ รี ย น
หรือไม่
นายจรัญ เกล้านพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รายงานว่า
ทุกวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ระบบสารสนเทศของแต่ละวิทยาลัยจะเชื่อมโยงข้อมูลการเรียน
ของงานทะเบียนที่จะLink กับระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) มีรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถดึง ออกมาได้
เช่น ข้อมูลความเป็นอยู่ผู้ปกครอง สถานภาพของผู้ปกครอง หย่าร้างหรือเปล่า อย่างเทศบาลนครภูเก็ ตมี
ระบบสารสนเทศที่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้ว่าผู้ปกครองมีฐานะยังไง เหล่านี้น่าจะเป็นปัจจัยสาคัญของการให้
เด็กออกกลางคัน ปัญหาเรื่องผลการเรียน เรื่องการเรียนต่า เรียนอ่อน อย่างเช่น วิทยาลัยเทค นิคตรั ง
โครงการแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่างเกณฑ์ ถ้าเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียน คื อเราเอาเด็กมาสอน
เสริม จริง ๆแล้วอยากให้ทางสถาบันฯ ทาข้อมูลทั้งหมดสถานศึกษาในสังกัด เป็นโปรแกรมสารสนเทศของ
สถาบันที่สามารถดึงมาได้ เพราะปัจจุบันนี้ถ้าเราดูจานวนเด็ก ภาระงานของครู ถ้าเรายังคงทาด้วยมือ หรือต้อง
ออกติดตามไม่มีทางที่จะทันเด็ก เว้ นเสียว่าทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ทาโปรแกรมสารสนเทศใน
สถาบันฯ ที่จะlink ข้อมูลได้ทั้งหมด ผู้บริหารก็สามารถดูได้ว่าเด็กเข้าเรียนหรือไม่ อาจจะเช็คจากสมาร์ทโฟน
แล้วlink เข้าโปรแกรม เราก็สามารถตรวจสอบได้มาให้ผู้บริหารตรวจสอบได้ ครูเข้าสอนไหม เด็กเข้าไหม น่าจะ
มีประโยชน์
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) กล่าวว่า เรื่องนี้ท่าน
ประธานพูดอาจจะไม่ชัดเจน ขณะนี้จะมีโปรแกรมขายแล้ว ผมไปศึกษาดูแล้วว่ามันทันสมัย และมีประโยชน์
ยกตัวอย่างวันนี้เด็กคนนี้ไม่เข้าเรียนครูจะรู้ทันทีเลย และกดไปถึงผู้ปกครองว่าไม่เข้าเรียน มันมีเยอะเลยใน
โปรแกรม 1 ตัว น่าจะนาใช้เพราะเป็นยุคดิจิตอล ไม่ต้องไปนั่งเช็ค อันนี้ขอสนับสนุนอยากให้สถาบันช่วยเหลือ
และสนับสนุนเรื่องนี้
เรื่องที่ 2 ผมดูโครงการแล้วมันจะซ้ากันทุกวิทยาลัย ยกตัวอย่างวิทยาลัยเทคนิคกระบี่เห็นมี
อยู่ 3 โครงการ แต่จริง ๆที่ เข้าทาจะเหมือนกับวิทยาเทคนิคพังงา คือ TO BE NUMBER ONE โครงการเยี่ยม
บ้าน ก็คิดว่าทาทุกวิทยาลัย เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า แต่ ละภาคเรียนต้องไป 1 ครั้ง โครงการกวดขันการ
แต่งกายของนักเรียน นักศึกษา แต่ว่าพอมาดูแล้ววิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไม่เสนอ ฉะนั้นในการคัดกรองพิจารณา
ดู ว่ า โครงการใดที่ เ หมื อ นกั น ก็ ใ ห้ ท าต่ อ ไป คื อ ถ้ า น ามาเสนอแค่ นี้ มั น ไม่ ค รบ ดู แ ล้ ว เหมื อ นว่ า จะท าแค่
3 -4 โครงการที่เสนอมา แต่จริง ๆ ทุกวิทยาลัยทาเป็น 10 โครงการ ผมคิดว่ าเอกสารที่สรุปโครงการไม่
ครอบคลุม
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รายงานว่า ที่ผู้ช่วยจรัญ
เกล้านพรัตน์ สรุประบบดูแลนักเรียนนักศึกษา เราได้เชิญรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หั ว หน้ า งานครู ที่ ป รึ ก ษา หั ว หน้ า กิ จ การนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาหั ว หน้ า งานปกครอง วิ ท ยาลั ย ละ3 ท่ า น
แต่ละวิทยาลัย ได้นาเสนอโครงการมาตามเอกสารนี้ ซึ่งอาจจะไม่หมดตามที่ท่านผอ.ศิวกรณ์นาเรียน ตามที่เขา
นาเสนอสถาบันได้สรุปตามที่เขาเสนอ ซึ่งจริง ๆ เขาทามากกว่านี้ ไฮไลท์เขานาเสนอว่าระบบดูแล เฝ้าระวัง
ไม่ให้ออกกลางคัน มีที่เด่นๆ ก็มีโครงการตามที่เขาเสนอ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านผอ.สมจิตต์ แจ้งในที่ประชุม
เมื่อคราวที่แล้ว ให้สถาบันนาเสนอเรื่องนี้ซึ่งเราก็ได้ดาเนินการพอดีเมื่อเดือนมกราคมที่แล้ว เราก็ได้นาเสนอ
จึง ขอนาเรียนว่า ไม่ได้นาเสนอทั้งหมด แต่ว่าน่าเป็นการนาเสนอกิจกรรมเด่น ๆ ได้เฝ้าระวัง นักเรียนของ
วิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งได้ดาเนินการโดยตัวแทนของวิทยาลัยต่างๆ
/นางปัทมา...
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นางปัทมา วีระวานิช กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) กล่าวว่า เนื่องจากทาง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เราต้องการให้ทางสถาบันเป็นตัวเชื่อมในการดูแลสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน เรื่องของการออกกลางคันก็เป็นเรื่องสาคัญ ที่นี่ถ้าหากว่าเราจะเพิ่มตัวรายละเอียดซึ่งทาให้สถาบัน
ทางานมีระบบมากขึ้น ในประเด็นแรกทุกที่ต้องเสนอตัวเร่ง Drop Out มาว่าในอัตราการ Drop Out อย่างใน
ภาพรวมของอาชีวะเรานี้ หาได้ย้อนหลัง 5 ปี ของเราก็เหมือนกัน ในแต่ละปีมีตัวเลข Drop Out
อยู่
ในทุ ก สถานศึ ก ษาในสถาบั น เราจะต้ อ งมี ตั ว เลข Drop Out มา และจะต้ อ งมี ย้ อ นหลั ง ว่ า กราฟDrop Out
ไปแค่ไหน เสร็จแล้วเราจะต้องทาวิเคราะห์สาเหตุในระบบ ถ้าเกิดว่าทุกแห่ง วิเคราะห์สาเหตุ และก็เอามา
บูรณาการในสถาบันเลย เราก็จะเห็นภาพรวมปัญหาของสถาบันในเรื่อง Drop Out มันมาจาก 1,2,3,4 แล้ว
เราก็ออกกลยุทธ์ หรือมาตรการว่าเราจะชี้ลงไปว่าแต่ละประเด็นว่าจะแก้ปัญ หาอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามถ้า
กระบวนการทางานที่ชัดเจนให้กาหนดเป้าหมายด้วยว่าแต่ละที่มีเป้าหมายลด Drop Out กี่เปอร์เซ็นต์ ๆ ในแต่
ละวิ ท ยาลั ย เกิ ด ค่ า เฉลี่ ย ว่ า ในสถาบั น ของเรา เกิ ด ค่ า เฉลี่ ย Drop Out เท่ า นี้ เราจะลดค่ า เฉลี่ ย ไปเท่ า ไร
ท้ า ยที่ สุ ด ทางสถาบั น อาจจะต้ อ งมี ก ารวางกลไกล การติ ด ตามอั น เป็ น เรื่ อ งของ Processก่ อ นทางด้ า น
กระบวนการ มันมี Practice อย่างเช่น วิทยาลัยการอาชีพบางแห่งเข้าใช้ระบบอย่างที่ท่านผอ.ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
ว่าจะมีระบบการเข้าเรียนมันจะส่ง sms ไปถึงผู้ปกครองว่าตอนนี้ขณะนี้เวลานี้ 9 โมงแล้ว ลูกยังไม่ถึงโรงเรียน
อะไรต่างๆ ซึ่งมันเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับครู อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมี
กระบวนการ การใช้โซเชียลมีเดีย หลายๆตัวอย่างLine อย่างกรุ๊ปอะไรอย่างนี้ ที่จะเน้นในนี้คือ สถาบันในการ
ที่รับงานจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และกลไกการติดตาม
ที่ชัดเจน
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) กล่าวว่า กระผมพูดคน
ละประเด็นกับท่านผอ.สถาบัน กระผมขอแย้งนิดหนึ่งว่าในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกวิทยาลัยต้อง
ทาเราก็น่าจะใส่ไปทุกสถานศึกษา โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ทุกวิทยาลัยก็ทา ไม่ใช่เราใส่เฉพาะที่
เสนอมาขณะนี้ มั น เป็ น นโยบาย และโครงการคั ด กรองนั ก เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งต้ อ งท าทุ ก ที่ คื อ จั ง หวั ด จะให้
วิ ท ยาลั ย เรารายงานตลอด แต่ โ ครงการที่ น าเสนอนี้ ขอยกตั ว อย่ า งวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ มี โ ครงการที่
ทาไว้ 10 โครงการและทาอย่างเข้มข้น ไม่ใช่มีแค่ 3-4 โครงการ ที่สถาบันนาเสนอมันต้องมีทั้ง 7 วิทยาลัย
นายจรัญ เกล้านพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รายงานว่า
จริงๆ แล้วจากที่ประชุม โครงการต่างๆ มีสถานศึกษาทาเป็น 10 โครงการ โครงการใหญ่เป็นโครงการออก
กลางคัน แต่มีกิจกรรมร่วมเยอะแต่เนื่องจากตัวแทนนั้น ต้องการจะเสนอกิจกรรมที่มีปัญ หาอยากมาแก้ไข
กิจกรรมเดินไปแล้วเป็นงานประจา ข้อมูลมีการดาเนินการเหมือนเดิม จะไปเจาะจงแต่ละวิทยาลัยไม่ได้ เช่น ใน
เรื่องของเด็กติด เกมส์ภูเก็ตมีเยอะ แต่พังงา กระบี่ ไม่มีเขาเลยไม่ใส่ ส่วนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
บางวิทยาลัย โครงการนี้ยัง ไม่เข้มแข็ง เขาเลยใส่โครงการนี้ วิทยาลัยไหนเข้มแข็ง เขาก็ไ ม่ใส่ แต่ถ้าถามว่า
กิจกรรมเหล่านี้ เขายังดาเนินการหรือไม่เขายัง ดาเนินการอยู่อันนี้ตัวแทนมาใส่ในกรณีที่มีปัญ หา 1, 2, 3 ที่
จะต้องเป็นการแก้ไขก่อนส่วนตัวอื่นยังทาเหมือนเดิมนั่นคือสรุปจากที่ประชุม
นายวิษณุ เป้าทอง กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) กล่าวว่า จะขอนาเสนอไป
ไปอีกมุมมองจากที่นาเสนอมา ตามที่ท่านปัทมา วีระวานิช ได้พูดข้อมูล Drop Out ข้อมูลจากรายงานโครงการ
หลายโครงการได้ทาต่อเนื่องมาหลายปี หลายโครงการที่สาคัญ แต่เรื่องเด็ ก Drop Out ก็ยัง มีและมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น ปัญหามันอยู่ที่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่เด็กความจริงเด็กออกคืออะไร ข้อมูลที่นาเสนอทั้งมีทั้งเป็นความจริง
และไม่เป็นความจริง เรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาได้เราต้องรู้ความจริงว่าข้อมูลเด็กออกจริง คืออะไร มันจะมีผลแน่
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เพราะฉะนั้น เด็กที่ออกวันนี้ ที่ทางทะเบียนมีรายงานไปก็ไม่รู้ว่าเด็กและออกเพราะอะไร แต่บอกว่าเด็กออกไป
แล้ว และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านผอ.ปรีดี เกตุทอง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คตรัง ได้ไ ปประชุมกั บ
ศึกษาธิการจังหวัด ท่านทราบไหมว่าวันนี้สานักงานเขตพื้นที่เขายังโทษอาชีวะเราเลยว่า ถ้าเด็กไปต่อ อาชีวะเด็ก
ของเราออกหมด ผมได้ ท าข้ อ มู ล ไว้ 1 ชุ ด เพื่ อ เด็ ก ที่ ม าจากสพฐ.ได้ เ กรดเฉลี่ ย 3 กว่ า ผมเอาข้ อ สอบ
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบม.6 มา 20 ข้อ ให้เด็กไปลองทาปรากฏว่าเด็กทาได้เพียงข้อเดียว ผมไม่ทราบว่าเกณฑ์
การประเมินของสพฐ. เป็นแบบไหน ผมสอนมาหลายปีเจอปัญหาเรื่องนี้มาก นักเรียนมาจากสพฐ. มาที่อาชีวะ
เราจะรับไม่ได้พอเด็กรับไม่ได้ก็เกิดความเครียดๆ เมื่อเครียดแล้ว เด็กจะต้องไปหาทางออกอื่น เช่น ติดเกม
ปัญหาสารพัด สรุปว่าตอนนี้ต้องหาประเด็นให้ได้ก่อนว่าเด็กออกที่เราเพราะอะไรเอาแค่ใน 100 คน หาความ
จริงให้ได้สักของ 80 คน ผมว่าเราจะหาหนทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เรื่องปัญหาเด็กออกกลางคันเหมือนที่อาจารย์วิษณุ พูดเป็นแบบนี้
ทุกปี เราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้ว่าประเด็นที่เป็นปัญหาคืออะไร นอกจากเชิญฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาแล้ว
ฝ่ายบริหาร ก็ต้องเชิญมาพูดคุย และแบ่งเป็นกลุ่มแล้วค่อยมาจอยกันอีกทีหนึ่ง ปัญหานี้ มีสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆ
หลายสาเหตุ เพศสัมพันธ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ หลักๆมีอยู่แค่นี้ ส่วนประเด็นอื่นๆ เป็นเรื่องย่อยๆ แต่ที่สาคัญ
เราไม่สามารถลงรายละเอียดด้วยมือเรา จะต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเรื่องนี้ โปรแกรม
ต่างๆ ที่มาช่วย แต่โปรแกรมเหล่านี้ ในส่วนตัวคิดว่ามองว่าเราไม่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ แบบที่มีประสิทธิภาพ
ได้จริง เพราะว่าโปรเกรมเมอร์ที่เขียนทาโปรแกรมเขาไม่ได้มาทางานกับเรา เขาจะไม่สามารถรู้ถึงปัญ หาที่
แท้จริง ในส่วนอาชีวะก็มี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเคยทาอยากให้ลองประสานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ลองเอามา
ศึกษาดูว่าโปรแกรมที่เขาทาเป็นอย่างไร อยากให้สถาบันนาโครงการนี้มา ทาเป็นโครงการสาคัญของสถาบัน
โครงการนี้ถ้าสามารถทาได้จะใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 7 วิทยาลัย ขอฝากสถาบันไว้ให้ดาเนินการด้วย
นายสุ น ทร พลรงค์ ผู้ อ านวยการสถาบันการอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า ขอสรุป
ประเด็นนี้ คือเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน เริ่มจากว่าสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
มอบหมายให้สถาบันเป็นหน่วยที่ทาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ที่นี้ในวันนี้ การนาเสนอเป็นการแนะนาเสนอใน
ภาพรวมภาพกว้างๆ ว่าแต่ละวิทยาลัยมีระบบดูแลนักเรียนอย่างไร ส่วนการดาเนินการในการลงลึกลงไป ไม่ว่า
จะเป็นการวิจัยข้อดี การวิเคราะห์ปัญหาไปสู่การแก้ปัญหาเชิงรุก สถาบันจะดาเนินการอยู่แล้ว จะดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป สุดท้ายก็จะนาไปสู่กระบวนการ การแก้ปัญหาที่ชัดเจนเหมือนที่ท่านผู้ตรวจปัทมา วีระวานิช นา
เรียนในที่ประชุม ขออนุญาตรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 การโยกย้ายประจาปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นางวิมลวรรณ เจริญ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดวิธีการยื่นคาร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 ของแต่ละปีโดยผู้ยื่นย้าย
จะต้องกรอกเอกสารคาร้องขอย้ายตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด และเสนอผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และกรอกข้อมูลคาร้องขอย้าย Online ภายในวันที่ 1 – 15
กุมภาพันธ์ 2561 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีบุคลากรขอย้าย จานวน 11 ราย
ดังต่อไปนี้
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1. วิทยาลัยการอาชีพตรัง ไม่มีบุคลากรขอย้าย
2. วิทยาลัยเทคนิคพังงา มีบุคลากรขอย้าย 3 ราย คือ
2.1 นายอภิสิทธ์ หวังสป ครู คศ.1 ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.2 นางสาวอัญชลี เขาพรง ครู ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ปริญญาตรี ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาโท บธ.บ บริหารธุรกิจ
2.3 นางสาวรุ่งฉัตร บุญถ้วน ครู ขอย้ายไปวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ปริญญาตรี ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาโท ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
3. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีบุคลากรขอย้าย 3 ราย คือ
3.1 นายโสภณ ทองผุด ครู คศ.1 ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคทุ่ง สง/ วิทยาลัยการ
อาชีพตรัง/ วิทยาลัยเทคนิคตรัง/ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างยนต์
ปริญญาตรี อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
3.2 นางสาวแสงเดื อ น ชู ท อง ครู คศ.1 ขอย้ า ยไปวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่
ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโยลีสารสนเทศ
3.3 นายประวิตร ศรีสมุทร ครู คศ.2 ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคการผลิต ปริญญาตรี ปทส. เครื่องมือกล ปริญญาโท คอ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ
4. วิทยาลัยเทคนิคระนอง มีบุคลากรขอย้าย 2 ราย
4.1 นายธีรวัฒน์ เดชอรัญ ครู คศ.1 ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคตรัง/ วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4.2 นายอภินันต์ อินทรนาค ครู ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคพังงา/ วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎ์ธานี ปริญญาตรี คอ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล
5. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีบุคลากรขอย้าย 1 ราย
5.1 นายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง ครู คศ.2 ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคโลหะ ปริญญาตรี ปทส. เชื่อมและประสาน ปริญญาโท คอ.ม. เครื่องกล
6. วิทยาลัยเทคนิคตรัง มีบุคลากรขอย้าย 1 ราย
6.1. นายธีรพล คะเนสม ครู คศ.2 ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช/
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช/ วิทยาลัยเทคนิคทุ่ง สง ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ
ชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีบุคลากรขอย้าย 1 ราย
7.1 นางลักขณา สุดกระโทก ครู คศ.2 ขอย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี กศ.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางปั ท มา วี ร ะวานิ ช กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (3) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
เดิมการยื่นคาขอย้ายไม่ผ่านสถาบันการอาชีวศึกษา แต่เนื่องจากมีปัญหาว่าครูที่สอนระดับปริญญาตรีมีการย้าย
ทาให้คุณสมบัติของหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ผ่าน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมอบอานาจให้
การยื่นคาขอย้ายดาเนินการผ่านสถาบันการอาชีวศึกษาและเป็นการกระจายอานาจให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา
/นางปัทมา...
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นางจริยา เอียบสกุล กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) เสนอแนะว่า ควรทาตาราง
ให้ทราบรายละเอียดว่า ครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ขอย้ายเป็นบุ ค ลากรที่เกี่ยวข้องกับ หลัก สู ตรระดั บ
ปริญญาตรีหรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร เพื่อให้กรรมการสภาทราบรายละเอียดและให้คาแนะนาต่อไป
4.2 การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิตของนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 1
นายอภินัย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเพื่อหารือและเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี และการนาเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวิทยาลัยเทคนิคราชสิ ทธาราม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
นางสาวชมพูนุช บัวบังศร ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในที่ประชุมมีมติ
กาหนดชื่องาน “การประชุม วิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบั ณฑิต ของนักศึกษาสถาบันการอาชีว ศึ ก ษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 1” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 การประกวด
ผลงาน ให้ ทุ ก สถาบั น คั ด เลื อ กผลงานสาขาละ 2 ผลงาน โดยผลงานอั น ดั บ 1 น าเสนอบนเวที
(Oral presentation) ในเวลา 10 นาที และผลงานอันดับ 2 นาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)
ขนาด 60 x 95 เซนติเมตร ในเวลา 10 นาที คณะกรรมการตัดสินมีสาขาละ 2 ชุด ๆ ละ 3 คน โดยมาจาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 2 คน และบุคคลภายนอก
จานวน 1 คน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้ประสานงานและประชุมหารือกับสถานศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว
นางปัทมา วีระวานิช กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) เสนอแนะว่า การจัด
แสดงนิทรรศการ ควรจัดแสดงภายนอก เช่น ศูนย์การค้า ฯลฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกรับทราบภารกิจของสถาบัน
การอาชีวศึกษา
4.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษให้กับผู้บริหาร ครูวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
นายอภินัย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่ า วว่ า ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาได้ อนุ มัติ ใ ห้ ส านั กความร่ วมมื อ โดยมี ส ถาบั น การ
อาชีวศึกษา จานวน 6 แห่ง เป็นเจ้าภาพจัดอบรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพ ร่วมกับ
Melboune Polytechnic ประเทศออสเตรเลีย โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัด
อบรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพ รับผิดชอบสถานศึกษาโซนภาคใต้ทั้งหมดที่เปิ ดการ
เรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชา ซึ่ง มีจานวน 38 สถานศึกษา และทางสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 ได้แจ้งสถานศึกษาทั้ง 38 แห่ง ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ สถานศึกษาคัดเลือกครูวิ ช าชี พ
สถานศึกษาละ 1 คน โดยกาหนดจัดอบรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพ ระหว่างวันที่
23 เมษายน 2561 – 4 พฤษภาคม 2561
นายประสิ ท ธิ์ โกยศิ ริ พ งศ์ กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5) เสนอแนะว่า
ผู้เข้าร่วมการอบรมควรนาความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อ
นางปัทมา วีระวานิช กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) กล่าวว่า การตรวจราชการ
เมื่อครูไ ด้รับการอบรมพัฒนาแล้ว ต้องติดตามต่อว่าได้นาความรู้ไ ปยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนหรือไม่ และได้นาไปจัดทาPLC เพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับครูหรือไม่
/4.4 การจัดอบรม...
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4.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นายจรัญ เกล้านพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน การอาชี วศึ กษาภาคใต้ 2 กล่าวว่ า
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต หรื อ สาย
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นข้อกาหนดงานประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดให้ครูผู้สอน
ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้ อย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี จึง กาหนดจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตร ครูผู้สอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ และสามารถสรุปข้อมูลสาคัญที่ได้รับจากโครงการวิจัย และสามารถนามาเสนอได้ครบและเรียบ
เรียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแหล่ งเผยแพร่ผลงานวิชาการ
และแนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ โดยมีวิทยากร หลักคือ นางจริยา
เอียบสกุล และวิทยากรร่วมคือ นายณรงค์ ฤทธิเดช นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล นายเธียรศักดิ์ ศรีขา และนาง
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 แผนรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า สถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด 7 แห่ ง เมื่ อ วั น ที่ 9 มกราคม 2561
โดยดาเนินการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. จัดทาแผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ Demand และ Supply ตลอดจนมีกลยุทธ์การเพิ่มผู้เรียนและแก้ปั ญหาสาขาวิชาที่
ไม่มีผู้เรียน 2. จัดทาข้อมูลและเอกสารการประชาสัมพันธ์และแนะแนว 3. จัดทาเอกสารรับสมัคร โดยเน้นการ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก และให้แต่ละสถานศึกษานาเสนอแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ตามลาดับ
นายสุพชัย อัมภา รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีจานวน
นักเรียน นักศึกษาไม่เพียงพอกับจานวนสถานศึกษา จึงไม่สามารถใช้วิธีการสอบแข่งขันได้ ดังนั้น กระบวนการ
รับนักเรียน นักศึกษา จะใช้วิธีการตรวจสอบระเบีย นแสดงผลการเรียน แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแผนรับและนักเรียน นักศึกษามารายงานตัว
แล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน
ช่างยนต์/ยานยนต์
ช่างยนต์/ยานยนต์ (ทวิภาคี)
ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากาลัง/ไฟฟ้ากาลัง

แผนรับ
2560
80
40
16
20
40

รับไว้ แผนรับ
2560 2561
43
40
41
40
15
16
7
20
43
40

รับไว้
ที่มา
2561
33 ประชุมหัวหน้า
สาขาวิชา
36
1
4
37
185

ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง
การบัญชี/การบัญชี
การตลาด/การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก/ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
(ทวิภาคี)
พาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
การโรงแรม/การโรงแรม
อาหารและโภชนาการ/อาหารและ
โภชนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

40
40
60
20
30
20

41
47
63
10
26
-

40
40
80
20
30
-

22
21
50
1
14
-

70
60
30

39
56
15

40
60
30

40
32
9

40

11

30

8

606

457

526

308

แผนรับ
2560
เทคนิคยานยนต์/เทคนิคยานยนต์
20
เทคนิคยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 20
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง/เครื่องมือกล
(ทวิภาคี)
ไฟฟ้า/ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
20
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
20
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(ทวิภาคี)
ก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10
การบัญชี/การบัญชี
20
การตลาด/การตลาด
20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
การโรงแรม/การโรงแรม (ทวิภาคี)
20
อาหารและโภชนาการ/อาหารและ
10
โภชนาการ (ทวิภาคี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยี
20
สารสนเทศ
รวม
200

รับไว้
2560
28
-

แผนรับ
2561
20
20
10

รับไว้
ที่มา
2561
1
ประชุมหัวหน้า
สาขาวิชา
6
-

18
7
-

20
20
20

14
10
9

7
23
7
16
8

20
40
20
20
20
10

35
5
1
2
2

18

30

-

132

270

82

สาขาวิชา/สาขางาน
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นายปรีดี เกตุทอง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 จานวนทั้งสิ้น 7,283 คน เป้าหมายสัดส่วนการรับนักเรียน นักศึกษา ระหว่าง
สายสามัญและสายอาชีพ คิดเป็น 60 : 40 เป้าหมายแผนรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง มีบาง
สาขาที่ปรับแผนรับจากเดิม 20 คน เป็น 40 คน เพราะเป็นมาตรฐานห้องเรียนตามปกติ การดาเนินการเพื่อ
เพิ่มผู้เรียน ได้จัดทาโครงการเปิ ดบ้ านอาชีว ศึก ษา ร่วมกับสานักงานศึ กษาธิ การจัง หวั ด และประชุม ชี้ แ จง
กั บ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ด สรรโควตาพิ เ ศษผ่ า นผู้ น าท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม ผู้ เ รี ยน
สายอาชีวศึกษา พร้อมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ป้าย และแนะแนวตามสถานศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
โยธา
อุตสาหกรรมการยาง
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ
การโรงแรม
การโรงแรม (EP)
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา/สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคการผลิต
เทคโนโลยีงานเชื่อม
ไฟฟ้าควบคุม
ไฟฟ้ากาลัง

แผนรับ
2560
120
32
20
80
80
20
20
20
20
40
20
20
80
20
20
40
20
40
20
732

รับไว้
2560
97
33
75
30
18
12
25
9
38
11
14
43
32
47
25
32
22
563

แผนรับ
2560
40
20
20
20
20

รับไว้
2560
45
35
22
22

แผนรับ
2561
120
32
20
80
80
40
20
40
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
832
แผนรับ
2561
40
20
20
20
20

รับไว้
2561
25
11
1
30
19
2
2
5
23
5
3
24
19
31
9
6
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ที่มา
ประชุมผู้บริหาร
หัวหน้าแผนกวิชา
และหัวหน้างาน
ทะเบียน เมื่อวันที่
13 กันยายน
2561 ณ ห้อง
ประชุมทับเที่ยง

รับไว้
2561

ที่มา
ป ร ะ ชุ ม
ผู้ บ ริ ห า ร
หั ว หน้ า แผนก
วิ ช า แ ล ะ
หั ว ห น้ า ง า น
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อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
20
26
20
ทะเบี ย น เมื่ อ
วั น ที่ 1 3
ระบบภาพและเสียง
20
1
กั น ย า ย น
ก่อสร้าง
20
20
2561 ณ ห้อง
โยธา
20
13
20
ป ร ะ ชุ ม ทั บ
เทคโนโลยียาง
20
13
40
เที่ยง
การบัญชี
40
27
40
การตลาด
20
22
40
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
20
7
20
การจัดการสานักงาน
20
25
40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
46
80
เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
20
20
อาหารและโภชนาการ
40
21
40
บริการส่วนหน้าโรงแรม
20
64
40
การท่องเที่ยว
20
16
40
เทคโนโลยีสารสนเทศ
20
34
60
รวม
480
439
640
หมายเหตุ : รายงานตัว วันที่ 4 มีนาคม 2561 บางสาขาวิชาวางแผนรับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนักเรียนสายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากขึ้น
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา/สาขางาน
แผนรับ รับไว้
แผนรับ รับไว้
ที่มา
2560 2560 2561 2561
เทคโนโลยียานยนต์
20
23
20
ประชุม
ผู้บริหาร ฯลฯ
เทคโนโลยีไฟฟ้า
20
20
13 ก.ย. 61
รวม
40
23
40
หมายเหตุ : ถ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติผ่านภายในปีการศึกษา 2561 วางแผนรับนักศึกษา
จานวน 20 คน
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) สอบถามเพิ่มเติมว่า
วิทยาลัยเทคนิคพังงา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ไม่วางแผนรับ แต่เป็นสาขาวิชาที่มี
ความจาเป็นและความต้องการ ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง และ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วางแผนรับ จานวนสาขาละ 10 คน เนื่องจากสาเหตุใด
นายสุพชัย อัมภา รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ชี้แจงว่า ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ไม่วางแผนรับ เนื่องจาก พบปัญหาว่าสถานประกอบที่นักเรียน นักศึกษา เข้ารับ
การฝึกงาน ต้องเข้างานเป็นกะช่วงเวลากลางคืน ทาให้นักเรียน นักศึ กษาประสบอุบัติเหตุ และปีการศึกษา
2560 ไม่มีนักเรียน นักศึกษา เข้าสมัคร จึงไม่วางแผนรับในปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นจานวนนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิ ทยาลัยเทคนิคพังงา ที่ยื่นคาร้องศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเพียงเท่านั้น แต่ถ้าหากนักเรียน นักศึกษา จากนอกสถานศึกษาขอสมัคร จะดาเนินการเพิ่มจานวนต่อไป
/นายสุนทร...
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นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะว่า ควร
ทบทวนการเปิดรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก เนื่องจาก เป็นสาขาวิชาที่สอดรับกับยุคปั จจุบัน
และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าเครื่ อ งมื อ กลและซ่ อ มบ ารุ ง และสาขาวิ ช าอาหารและ
โภชนาการ ควรวางแผนรับเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 16 – 20 คน ตามหลักเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิ จ สงวน รองผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ภู เ ก็ ต กล่ า วว่ า
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชายานยนต์ วางแผนรับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มมาก
ขึ้นจากเดิม 80 คน เป็น 120 คน ขอเพิ่มจานวน 1 ห้องเรียน เนื่องจาก สาขาวิชายานยนต์เ ป็น หนึ่ ง ใน
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกลอุตสาหกรรม วางแผนรับเป็นปีแรก จากเดิมปิดรับนักเรียน นักศึกษา สาเหตุที่ขอเปิดรับ เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน
ช่างยนต์
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
เครื่องมือกล
ซ่อมบารุงเรือยอร์ช (ทวิภาคี)
โครงสร้าง
ไฟฟ้ากาลัง

แผนรับ
2560
80
40
40
20
20
80

รับไว้
2560
90
46
42
39
28
86

แผนรับ
2561
120
40
40
40
20
80

อิเล็กทรอนิกส์

80

77

80

ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

80
40
40
520

73
35
46
562

80
40
40
580

รับไว้
2561

ที่มา
- แผนรับข้อมูล
จากเล่ม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ
2560 และ
2561
- ผลการรับ
ของงานศูนย์
ข้อมูลฯ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา/สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
เครื่องมือกลอุตสาหกรรม
เครื่องมือกล
เทคนิคเชื่อมอุตสาหกรรม
เทคนิคติดตั้งไฟฟ้า
เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ระบบภาพและระบบเสียง
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

แผนรับ
2560
35
20
15
15
20
20
20
20
20
30
215

รับไว้
2560
21
18
4
11
9
5
6
14
21
109

แผนรับ
2561
40
40
20
15
15
20
20
20
20
20
40
270

รับไว้
2561

ที่มา
- แผนรับข้อมูล
จากเล่ม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ
2560 และ
2561
- ผลการรับ
ของงานศูนย์
ข้อมูลฯ

นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) เพิ่มเติมว่า
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องมือกล และสาขาวิชาเทคนิคเชื่อม
อุตสาหกรรม ควรวางแผนจานวนนักเรียน นักศึกษา จาก 15 คน เป็น 16 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสุธี ไทยเกิด รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต วางแผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 1,080 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จานวน 440 คน และระดับปริญญาตรี จานวน 120 คน ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา รายงานตัว
แล้วคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP)
ธุรกิจค้าปลีก
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
แฟชั่นและสิ่งทอ
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)

แผนรับ รับไว้
2560 2560
120
102
40
40
40
30
80
84
20
12
40
35
40
40
40
43
30
24
160
179
20
21

แผนรับ
2561
120
40
40
80
20
40
40
40
30
160
20

รับไว้
2561

ที่มา
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2560
วันที่ 11
ตุลาคม 2560
เวลา10.00น.
ณ ห้องประชุม
ทรายแก้ว
อาคารรัษฎา
วิทยาลัย
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อาหารและโภชนาการ (MEP)
ดอกไม้และงานประดิษฐ์
คหกรรมเพื่อการโรงแรม
การโรงแรม
การโรงแรม (MEP)
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (MEP)
รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา/สาขางาน
การบัญชี
การตลาด
การจัดการสานักงาน
การจัดการสานักงาน (เทียบโอน)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (เทียบโอน)
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
ดอกไม้และงานประดิษฐ์
คหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี)
การโรงแรม
การโรงแรม (ทวิภาคี)
การโรงแรม (เทียบโอน)
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (MEP)
รวม
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา/สาขางาน
เทคโนโลยีการโรงแรม (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง)
รวม

20
30
40
160
20
120
20
1,040

18
33
85
164
17
120
21
1,068

20
30
80
160
20
120
20
1,080

อาชีวศึกษา
ภูเก็ต

แผนรับ
2560
40
20
20
30
10
20
10
30
40
15
15
20
40
40
20
370

รับไว้
2560
66
28
23
45
9
22
1
55
40
13
15
70
30
45
462

แผนรับ
2561
40
20
20
20
30
10
10
20
10
30
40
15
15
30
60
10
40
20
440

รับไว้
2561

แผนรับ
2560
50
20
25
95

รับไว้
2560
39
19
23
81

แผนรับ
2561
40
40
20
20
120

รับไว้
2561

ที่มา
ร า ย ง า น ก าร
ประชุ ม ครั้ ง ที่
1/2560
วั น ที่ 1 1
ตุลาคม 2560
เวลา10.00น.
ณ ห้องประชุม
ท ร า ย แ ก้ ว
อาคารรั ษ ฎา
วิ ท ย า ลั ย
อ า ชี ว ศึ ก ษ า
ภูเก็ต

ที่มา
การประชุมครั้ง
ที่ 1/2560
วันที่ 11 ต.ค.
60 ณ ห้อง
ทรายแก้ว
191

ประธานที่ประชุม สอบถามเพิ่มเติมว่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสานักงาน ในปี
การศึกษา 2561 มีการรับนักเรียน นักศึกษาหรือไม่ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว วางแผนรับนักเรียน นักศึกษา
จานวน 40 คน อาจารย์ผู้สอนเพียงพอหรือไม่
นายสุธี ไทยเกิด รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า ถ้าสาขาวิชาการ
จัดการสานักงาน อนุมัติผ่านภายในปีการศึกษา 2561 ก็จะรับเปิดนักเรียน นักศึกษา และการวางแผนรับ
นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าไม่มีปัญหา
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง กล่าวว่า การวางแผนรับ
นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคระนอง พิจารณาจากจานวนผู้เรียนปีการศึกษา 2560 และจานวน
นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทั้งจังหวัดระนอง ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3จานวนประมาณ 1,800 คน การวางแผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ น้อยกว่าปี
การศึกษา 2560 จากเดิม 655 คน เป็น 570 คน ปัจจุบันรายงานตัวแล้ว 245 คน ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วางแผนรับน้อยกว่าปีการศึกษา 2560 จากเดิม 265 คน เป็น 230 คน ปัจจุบันรายงานตัวแล้ว
106 คน แบ่ ง เป็ น รั บ จากระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จ านวน 93 คน และรั บ จากมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
จานวน 13 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน
แผนรับ รับไว้
แผนรับ รับไว้
ที่มา
2560 2560 2561 2561
ช่างยนต์
80
66
80
การประชุม
หัวหน้าสาขา
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
20
22
20
งานและ
เครื่องมือกล
35
17
30
คณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์
20
22
20
บริหาร
ไฟฟ้ากาลัง
80
47
60
สถานศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์
80
52
60
ก่อสร้าง
40
57
40
สถาปัตยกรรม
20
10
20
การบัญชี
80
67
80
การตลาด
20
10
20
การเลขานุการ
20
10
20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
80
71
80
การโรงแรม
80
28
40
รวม

655

479

570
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา/สาขางาน
แผนรับ
2560
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
20
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) ม.6
15
ไฟฟ้ากาลัง
20
ไฟฟ้ากาลัง (ม.6)
20
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
20
ก่อสร้าง
20
การบัญชี
30
การบัญชี (ม.6)
15
การตลาด
15
การจัดการสานักงาน (ม.6)
15
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
15
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) ม.6 20
รวม
265

รับไว้
2560
8
6
13
6
9
9
22
13
6
8
25
12
5
142

แผนรับ
2561
20
15
20
15
20
20
30
15
15
30
15
15
230

รับไว้
2561

ที่มา
การประชุม
หัวหน้าสาขา
งานและ
คณะกรรมการ
บริหาร
สถานศึกษา

นายสุทิน ทองพลับ รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กล่าวว่า การวางแผนรับนักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับรายงานตัวแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วางแผนรับ จานวน 1,056 คน รายงานตัวแล้ว 347 คน คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง วางแผนรับ จานวน 670 คน รายงานตัวแล้ว 208 คน คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์ และระดับปริญญา
ตรี วางแผนรับ จานวน 40 คน รายงานตัวแล้ว 11 คน คิดเป็น 27 เปอร์เซ็นต์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน
แผนรับ รับไว้
แผนรับ รับไว้ ที่มา
2560 2560 2561 2561
ช่างยนต์
80
83
120
บันทึกข้อความ
วิทยาลัยเทคนิค
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
20
21
20
กระบี่ ลงวันที่
ช่างซ่อมบารุงเรือยอร์ช (ทวิภาคี)
32
3 มกราคม
เครื่องกล
32
43
64
2561 เรื่อง
โครงสร้าง (ทวิภาคี)
20
ขออนุมัติใช้
โครงสร้าง
20
แผนรับ
ไฟฟ้ากาลัง
80
91
80
นักศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์
80
65
80
ปีการศึกษา
เทคนิคคอมพิวเตอร์
40
1/2561
ก่อสร้าง
80
85
80
เทคโนโลยีสารสนเทศ
20
การบัญชี
80
70
80
การเลขานุการ (MEP)
40
31
20
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การเลขานุการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ
การโรงแรม (MEP)
การโรงแรม
การท่องเที่ยว (MEP)
การท่องเที่ยว
อาหารและโภชนาการ
รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา/สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
บารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
ช่างอากาศยาน (ทวิภาคี)
เทคโนโลยีการต่อเรือ (ทวิภาคี)
เครื่องมือกล
แม่พิมพ์พลาสติก (ทวิภาคี)
ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (ทวิภาคี)
แมคคาทรอนิกส์ (ทวิภาคี)
คอมพิวเตอร์ฮาร์ทแวร์
ระบบภาพและระบบเสียง
เทคนิคงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชี
การเลขานุการ
การตลาด
การตลาด (ทวิภาคี)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
รวม

40
80
40
40
40
40
40
40
872

45
48
20
38
39
32
34
37
782

40
40
80
40
40
40
40
40
40
1,056

แผนรับ
2560
40
20
25

รับไว้
2560
19
-

แผนรับ
2561
40
20
20

25
25
40
20
40
20
25
25
40
40
20
40
40
40
20
80
40
40
40
745

25
14
28
17
18
21
30
28
22
51
41
30
344

25
48
60
20
25
40
40
20
40
40
40
20
72
40
40
20
670

รับไว้
2561

ที่มา
บันทึกข้อความ
วิทยาลัยเทคนิค
กระบี่ ลงวันที่
3 มกราคม
2561 เรื่อง
ขออนุมัติใช้
แผนรับ
นักศึกษา
ปีการศึกษา
1/2561
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ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา/สาขางาน
เทคโนโลยียานยนต์ (ทวิภาคี)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
รวม

แผนรับ รับไว้
2560 2560
20
10
20
17
40
27

แผนรับ
2561
20
20
40

รับไว้
2561

ที่มา
บันทึกข้อความ
วท.กระบี่
ลว. 3 ม.ค. 61

นายเธียรศักดิ์ ศรีขา ครู คศ.3 ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง กล่าว
ว่า วิทยาลัยการอาชีพตรัง วางแผนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 440 คน
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวแล้ว จานวน 248 คน สาขาวิชายานยนต์มี
นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวมากที่สุด จานวน 85 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวางแผนรับนักเรียน
นักศึกษา จานวน 340 คน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวแล้ว จานวน 78 คน
แบ่งเป็น รับจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 66 คน และรับจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12 คน
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา เป็นสาขาวิชาที่นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจ
มาก จากเดิมวางแผนรับ จานวน 10 คน ต้องขยายเพิ่มเป็น จานวน 20 คน และมีผู้สมัครแล้ว จานวน 30 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา/สาขางาน
ช่างยนต์
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
เครื่องมือกล
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
การบัญชี
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
รวม

แผนรับ รับไว้
2560 2560
80
77
40
40
40
6
20
13
15
7
40
51
20
15
20
6
40
28
20
10
40
31
20
30
10
16
405
330

แผนรับ
2561
80
40
20
20
20
60
20
20
40
20
40
40
20
440

รับไว้
2561

ที่มา
โปรแกรม
ศธ.02
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา/สาขางาน

แผนรับ
2560
20
40
20
10

รับไว้
2560
30
36
8
3

แผนรับ รับไว้
2561 2561
20
20
20
10
10
10

ที่มา

เทคนิคยานยนต์ (ม.6)
โปรแกรม
ศธ.02
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
ติดตั้งและบารุงรักษา
ติดตั้งและบารุงรักษา (ม.6)
เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
โลหะ
เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
10
10
โลหะ (ม.6)
เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
20
11
20
เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ (ม.6)
20
อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)
20
ก่อสร้าง (ม.6)
20
การบัญชี
20
7
20
การบัญชี (ทวิภาคี)
20
14
20
การบัญชี (ม.6)
20
21
20
การเลขานุการ
20
20
การเลขานุการ (ม.6)
20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
20
15
20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)
20
26
20
อาหารและโภชนาการ
20
อาหารและโภชนาการ (ม.6)
10
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
20
7
10
รวม
240
148
340
ประธานที่ประชุม ขอให้กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ช่วยพิจารณาแผนรับ
นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นายศิ ว กรณ์ เอ่ ง ฉ้ ว น กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (4) เพิ่ ม เติ ม ว่ า ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้งว่า ถ้าสถานศึกษาที่รับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มมากขึ้น จะได้รับ
เงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นด้วย หัวละ 1,000 บาท โดยคิดจากยอดนักเรียน นักศึกษา ที่รับเข้าศึกษาปีการศึกษา
2560 ไม่ใช่จากเป้าหมายแผนการรับ
/ ประธานที่...
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ประธานที่ประชุม เพิ่มเติมว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ควรเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาบางสาขา
เพื่อให้สอดรับกับยุคปัจจุบัน เช่น สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ อาจเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาเสื้อผ้าแฟชั่น เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา สนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น
นางปัทมา วีระวานิช กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) กล่าวว่า การวางแผนการ
รับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ควรประสานงานกับศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อทาให้แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ชัดเจนขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาสัง กัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ปีการศึกษา 2560
นายอภินัย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง เสนอขอพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เมื่อคราวประชุมสภา
สถาบันครั้ง ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับเอกสารพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม ประเมินเมื่อวันที่ 21 –
22 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรังและสถานประกอบการในจังหวัดตรัง
2. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ พิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ แล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง
3. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2560
นายสรายุทธ มาลา ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง กล่าวว่า ขอเสนอการปรับแก้หลักสูตร ตาม
คาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ระบบ
เครือข่าย มัลติมีเดีย เป็นต้น เมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ได้ แต่ก่อนเข้าประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการให้ขอเสนอแนะว่านักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่สามารถประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ได้ แต่ประธาน
ในที่ประชุมไม่เห็นด้วย นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะต้องสามารถ
ประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ได้ และในการเรียนการสอนมีการเพิ่มการเรียนด้านโลจิสติกอย่างไร จากประเด็น
คาถามนี้ ให้ข้อมูลว่า แผนการเรียนการสอนมีการเพิ่มรายวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ และในส่วน
การประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษานั้น สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ได้
2. ปั จ จุ บั น มี โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป องค์ ก รที่ ใ ช้ IT มี 2 ดิ วิ ชั่ น ดิ วิ ชั่ น ที่ 1 คื อ Software
Development พั ฒ นาระบบต่ า งๆ ดิ วิ ชั่ น ที่ 2 คื อ Network ถ้ า หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(ต่อเนื่อง) มีทั้ง Software Development และ Network หมายความว่า เป็นการให้บริการ User ต้องการ
Implement Software โดยไปให้บริการว่าต้องทาอย่างไร ผู้ใช้ Software ต้องเป็น User ของหน่วยงานนั้น
ส่วนใหญ่ในหลายองค์กร Development คือ การพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเองหรือไปซื้อ Software ขึ้นมาแล้ว
/นามา...
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นามา Implement ให้กับ User ส่วนเรื่องของ Network การใช้ Network ต่างๆ รวมทั้ง Hardware ต่างๆ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) อยู่ในส่วนนี้เป็นหลักใช่หรือไม่ หรืออยู่ทั้ง 2 ส่วน จาก
ประเด็นคาถามนี้ ให้ข้อมูลว่า หลักสูตรนี้ต้องการพัฒนาบัณฑิตไปทางด้าน Network เพราะ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง ทาความร่วมมือ กับ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัทต่างๆ
ซึ่งมีห้องควบคุมระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับสาขาต่างๆ ของบริษัท
3. มี ก ารท าความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ใดบ้ า ง เป็ น องค์ ก รระดั บ ไหน มี พ นั ก งานจ านวนกี่คน
ประเด็นคาถามนี้ ให้ข้อมูลว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ จานวน 11 แห่ง เช่น บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ตรัง มีพนักงานจานวน 114 คน โรงพยาบาลศูนย์ตรัง มีพนักงานจานวน 1,800 คน โรงแรม
เรือรัษฎาตรัง 4 ดาว มีพนักงานจานวน 220 คน บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ่งส์ กรุ๊ป จากัด มีพนักงานจานวน 24
คน บริษัท Wisdom Network Co., Ltd มีพนักงานจานวน 45 คน
4. หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั นการอาชี ว ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) มีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอย่างไร
ประเด็นคาถามนี้ ให้ข้อมูลว่า ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สามารถบริหาร จัดการ
ดาเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถานประกอบการให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ควบคุมการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและซ่อมบารุง
ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ บารุงรักษาและพัฒนาซอร์ฟแวร์และระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ควบคุมระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นางปั ท มา วี ร ะวานิ ช กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (3) แนะน าว่ า
สถานประกอบการที่ ท าความร่ วมมื อในระดั บอ าเภอ อาจยั ง ไม่ มี ค วามเป็ น มือ อาชี พ จึ ง ท าให้ เ ป็ น จุ ด อ่อน
ควรเตรียมการตอบคาถามเกี่ยวกับสมรรถนะในการประกอบอาชีพและตาแหน่งงานของผู้สาเร็จการศึกษา
นางจริยา เอียบสกุล กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) เพิ่มเติมว่า ควรท า
สมรรถนะในภาระงานของสถานประกอบการนั้นในแต่ละตาแหน่ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ด้วยมติ 10 คะแนน ให้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ปีการศึกษา 2560 ผ่าน โดยให้ปรับปรุงเนื้อหาตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการสภาสถาบัน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นางปัทมา วีระวานิช กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) กล่าวว่า สถาบันการ
อาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนภาค ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ผ่ า นการกลั่ น กรอง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองของแต่ละภาคแล้ว
นายปรีดี เกตุทอง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดทา
แผนภาค ประจาปีงบประมาณ 2562 ยืนผ่านศึกษาธิการจังหวัดเข้าสู่ศึกษาธิการภาค 6 เสนอโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์จากน้ายางพารา และขอปรึกษาหารือเรื่องงานบางส่วนของสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาตรีต้องทางานร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ไม่มีโครงสร้างรองรับ เช่น
งานอาชีวบัณฑิต จะมีแนวปฏิบัติให้เหมือนกันอย่างไร
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า จะดาเนินการ
นาเสนอในที่ประชุมผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดทาโครงสร้าง โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ปรึกษาดาเนินการอยู่
มติที่ประชุม รับทราบ
/มติที่ประชุม...
198

มติที่ประชุม เสนอให้มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 3/2561 ตรงกับ
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เลิกประชุม เวลา 17.30 น.

(นางสาวสุพรรณี บุญหาว)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายอภินัย ลีลากานต์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก ฎ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
*******************
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์นายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์
๒. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
๓. นายสมเกียรติ ชอบผล
๔. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
๕. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์
๖. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
๗. นายสุนทร ทองใส
๘. นางเสาวภา ศักดา
๙. นายประยูร หรั่งทรัพย์
๑๐.อ.กมลทิพย์ ช่วยแก้ว

๑๔. นางสมสมร วงศ์รจิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ผู้แทนองค์กรเอกชน
อนุกรรมการ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมการ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
อนุกรรมการ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
อนุกรรมการ
และวิชาชีพ
และเลขานุการ
ผู้แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
15. ผศ.สุนีย์ วัฑฒนายน
16. ผศ.สมนึก ลิ้มเจริญ
17. อาจารย์อัสลาน บินตอาแวกะแฉะ
18. อาจารย์วุฒิชัย วัฒนาพันธ์
19. อาจารย์ประจักษ์ เทพคุณ
20. อาจารย์อรพรรณ พูนทอง
21. นางกัญนิษฐ์ แซ่ว่อง
22. นางชนาธิป อรุณสุรัตน์
23. นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
24. นางสุภัทรา ประสงค์ชัย
25. นายนภดล ธนะภักดิ์
26. นางเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เรืองเดช

วท.นรานิวาส
วษท.นราธิวาส
วท.นราธิวาส
วท.นราธิวาส
วษท.นราธิวาส
วษท.นราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสศรีนครินทร์
วอศ.นครสวรรค์
วอศ.สุโขทัย
วท.กาญจนาภิเษกมหานคร
วอศ.นครสวรรค์
วอศ.นครสวรรค์

๑๑. นายวณิชย์ อ่วมศรี
๑๒. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
๑๓. นายจิราวุฒิ แสงสิรโิ รจน์

-๒27. นายสมพงศ์ จตุกอง
28. Mr.Daniel Choo
29. ว่าที่ร.ต.จรรยา พาบุ
30. นางสาวขวัญชนก หอมละเอียด
31. นางสาวนันทนา มีชานาญ
32. นางฐานิต โภคทรัพย์
33. นายโสภณ กันภัย
34. นางบุบผา วินิจฉัยกุล
35. นางรัชดา ชวพันธุ์
36. นางมลิวรรณ ศรีมงคล
37. นายประเวศ วรางกูร
38. นายปัญญา ภู่ขวัญ
39. นางศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี
40. นายธรรมปพน เกษนอก
41. นายชัยรัตน์ อันสนธิ์
42. นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
43. นายเกรียงไกร แพทย์ชัย
44. นายถาวร ราชรองเมือง
45. นายถาวร อู่ทรัพย์
46. นายประทีป ระงับทุกข์
47. นางวชิภรภรณ์ โลหะชาละ
48. นายเฉลิม พิเมษ
49. นายร่อเฉด เจ๊ะสัน
50. นางชนเมศ มีทองหลาง
51. นายสุธาดา อาภาประเทือง
52. นายศรัทธา บุญรอด
53. นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
54. นางอังคณา อังกาพย์
55. นางสาวอารี โอสถจันทร์
56. นางสาวพรรณราย ทวีวฒ
ั น์
57. นางสาวพรพิมล ภู่เล็ก
58. นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต
59. นางสาวจุฑามาศ บุตรดีลา
60. นางสาวฐิตาภา ราตรีวจิ ติ ร์
61.นางสาวกรรณิการ์ มันตาภรณ์
62.นางสาวจุติมา เกรียงเดชาสันติ
63.นายศิวาวุธ แสงสวาสดิ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
Managing Director at Crème Academy Thailand
วก.บ้านไผ่
สถาบันฯ 3
สถาบันฯ 3
สถาบันภาคกลาง 3
สถาบันภาคกลาง 3
วท.ราชบุรี
วท.สกลนคร
วอศ.มหาสารคาม
วษท.อุทัยธานี
วษท.อุทัยธานี
วษท.อุทัยธานี
วก.บ้านไผ่
วก.บ้านไผ่
วท.สุพรรณฯ
วท. ภูเก็ต
วท.หนองคาย
วท.กาฬสินธุ์
วท.นครนายก
วอศ.เชียงราย
วท.ร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
วอศ.ขอนแก่น
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

-๓64.นางสาวพรรษชล ทองคุ่ย
65.นายภาคภูมิ มีสารภี
66.นางภคพร เพชรรัตน์
67.นางสาวชื่นจิตร์ อกตั๋น
68.นางสุภัทรา ศรีทอง
69.นางสาวปารมี มีศรี
70.นายอาพร โสภา
71.นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา
72.นายสมโภชน์ ธีรวัฒนพันธ์
73.นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง
74.นางจิรัชยา แก้วไทรหงวน
75.นางสาวจงรักษ์ เนียมสวรรค์
76. นางสาวสุภัชชา สวาทพงษ์
77 นางนันทนา พุ่มอรัญ
78.นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลยั
79.นายกิรติ พลหาญ
80.นายวิทยา บุตรดา
81.นางสาวมาลี กล้วยตระกูล
82.นายรชต ศัลกรนาสกุล
83.นางสาวจรรจิต ดาราชาติ
84.นางเมธาวี วงศ์วิโรจน์
85.นายนรินทร์ ศิวธิดา
86.นายตุ๋ย สุวงษ์
87.นายนิมิต รัศมี
88.นายอามาตย์ ประเทืองสุข
89.นางสาวนัสทาพรรณ ใฝนันดา
90.นางอัญชนา เหมรัศมีกุล
91.นางวรรณา เทพฉิม
92.นายกฤษณ์ พรมบัง
93.นายทวีศักดิ์ เมืองมูล
94.นายจิรภพ ขอนกลาง
95.นายศราวุธ สงล่า
96.นายศิริพงษ์ กุลฉิม
97.ว่าที่รต.ชัสญวัตร พูลสวัสดิ์
98.นายสุนี เสริมสุข
99.นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
100.นายสถาพร ศรีใจวงศ์

สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชี
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วท.สระบุรี
วท.ชัยนาท
วท.ปราจีนบุรี
วช.สมุทรปราการ
วช.บรรหาร-แจ่มใส
สาขาเทคโนโลยีการผลิต
สาขาเทคโนโลยีการผลิต
สาขาเทคโนโลยีการตลาด
สาขาเทคโนโลยีการตลาด
สาขาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาเทคโนโลยีการตลาด
สาขาเทคโนโลยีการผลิต
สาขาเทคโนโลยีการโรงแรม
สาขาเทคโนโลยีการโรงแรม
สาขาเทคโนโลยียานยนต์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
วท.เชียงใหม่
วท.ลาปาง
วท.ลาปาง
วอศ.สมุทรปราการ
วอศ.สมุทรปราการ
วท.แพร่
วท.แพร่
วท.แพร่
วท.แพร่
วท.พิษณุโลก
วท.แพร่
วท.พิษณุโลก
วช.สมุทรปราการ
วท.ลาปาง

-๔เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระ 5.1 การรั บ รองหลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ต รวิช าชีพ (ปวช.) พุ ท ธศั ก ราช 2558 และหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2558 ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสนอขอรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช 2558 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2558 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2558 จานวน 12 สาขาวิชา
1.1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเครื่องกล
2) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
5) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6) สาขาวิชาการก่อสร้าง
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาการเลขานุการ
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 1 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2558 จานวน 13 สาขาวิชา
2.1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 5 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเครื่องกล
2) สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
3) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
4) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5) สาขาวิชาการก่อสร้าง

-๕ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาการตลาด
3) สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 3 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2) สาขาวิชาพืชศาสตร์
3) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ส านั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชีพ ได้ ต รวจสอบ
หลักสูตรดังกล่าวแล้วมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2556 และเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. 2556
จึงได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพ
การจั ดการอาชีว ศึกษา ครั้ งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้ องประชุม 5 ชั้น 1 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยมี ร องศาสตราจารย์ น ายุ ท ธ สงค์ ธ นาพิ ทั ก ษ์ ท าหน้ า ที่ แ ทนประธาน
ในที่ประชุม เนื่องจากประธานติดราชการภารกิจอื่น ประเด็นในการพิจารณารับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาฯ ประกอบด้วย 12 ประเด็น ดังนี้
1. คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
7. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้
2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8. คุณสมบัติผู้เรียน
3. ระบบการจัดการศึกษา
9. คุณสมบัติผู้สอน
4. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
10. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
5. จานวนหน่วยกิต
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
6. โครงสร้างหลักสูตร
12. การประกันคุณภาพหลักสูตร
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
1. ให้ความเห็นชอบรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2558 ของ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส จานวน 11 สาขาวิชา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จานวน 1 สาขาวิชา
ให้เทียบเท่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
2. ให้ความเห็นชอบรับรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2558
ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส จานวน 10 สาขาวิชา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จานวน 3
สาขาวิชา ให้เทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พ.ศ. 2556 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

-๖ข้อสังเกต คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการ
จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาได้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตว่ า มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ค วรพิ จ ารณาเชิ ง วิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ความต้องการของแรงงานในท้องถิ่นว่ามีความสอดคล้องกับจานวนนักศึกษาหรือไม่ แล้วจึงปรับจานวนนักศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 จานวน 10 สาขาวิชา
เนื่ องจากหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พ พุทธศักราช 2556 ถึงกาหนดครบรอบของการพั ฒ นา
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี สอศ.จึงได้มอบหมายให้ สมอ.ได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2561 ให้มีเนื้อหาทันสมัย มีความสอดคล้องตามแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ และสอดคล้ องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่มีการปรับเปลี่ยน โดยที่ สอศ. ได้นาเอามาตรฐานอาชีพ
ที่ สคช. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ กรอ.อศ.โดยนามาตรฐานอาชีพมาคลี่ดูสมรรถนะในแต่ละอาชีพ แล้วจึงนามา
พัฒนาในเรื่องของความรู้ทักษะในแต่ละระดับ เพื่อร้อยเรียงกันให้เป็นระบบ ถ้าแยกการจัดการศึกษาจะเห็นได้
ชัดเจนว่าถ้าแยกทาหรื อไม่มีการคลี่ มาตรฐานออกมาก่อนจะเกิดความซับซ้อนกันในเรื่องการพัฒนาหลั กสู ตร
เนื้อหารายวิชา การกาหนดสาระการเรียนรู้ในรายวิชา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติที่ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดมาคลี่ก่อนที่จะนามาพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด 60 สาขาวิชาโดยได้พัฒนาและได้
ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถานประกอบการ เจ้าของอาชีพ รวมทั้งหมด 60 สาขาวิชา
สมอ.จึงทยอยนาเสนอเข้าอนุบอร์ดด้านหลักสูตรซึ่งการพัฒนาหลักสูตรได้มอบหมายให้สถาบันการอาชีวศึกษา 18
แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรอีก 5 แห่ง รวม 23 แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
ทั้งหมด 10 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภท
วิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปร ะเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง เป็น
สาขาวิชาใหม่ที่พัฒนาในเรื่องของระบบแสง สี เสียง ซึ่งเป็นความต้องการของภาคเอกชนโดยกาหนดให้เราเป็น
ผู้ ดาเนิ น การ รวมทั้งสิ้ น 65 สาขาวิช าและเป็นไปตามกรอบคุณวุ ฒิ แห่ งชาติ ซึ่ง ได้ปรับ เปลี่ ย นหน่ว ยกิ ต ตาม
โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 103 หน่วยกิต โดยเปลี่ยนหน่วยกิตในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน จากเดิม 18 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต เน้นให้ความสาคัญกับการเรียนรายวิชาในภาคปฏิบัติ และกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สาหรับหมวดวิชาทักษะชีวิตปรับ สมรรถนะรายวิชา คาอธิบาย
รายวิชาที่มุ่งเน้นการนาไปปฏิบัติ และในรายวิชาที่มีปฏิบัติปรับชั่วโมงเรียนเป็น 2 ชั่วโมง ส่วนทักษะวิชาชีพได้
ปรับชื่อกลุ่ม ปรับลดรายวิชาที่ลงท้ายด้วย 1 และ 2 เพิ่มรายวิชาที่จาเป็น ตามนโยบาย เช่น ภาษาอังกฤษของ
สถานประกอบการ ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน อย่างนี้เป็นต้น และย้ายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ไปไว้ในกลุ่มภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อสถานศึกษาจะได้มีความ ยืดหยุ่นในการเลือกใช้
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ดังนี้คือ
1. เนื้อหาของหลักสูตร สอศ. ได้จัดทาเรียบร้อยแล้วแต่ยังเป็นในรูปนามธรรม ทาง สอศ.ได้ทาความเข้าใจ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติแล้วหรือไม่ และมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิผลตรงกันอย่างถูกต้อง
2. การจัดทาหลักสูตรในแต่ล ะประเภทวิชา อนุกรรมการไม่เห็นถึงการวิเคราะห์/ขั้นตอนของสมรร ถนะ
รายวิชาแต่ละรายวิชาเป็นไปตามกรอบหรือไม่
3. การเขียนหลักสูตรหรื อการใช้คา เช่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ลักษณะนิสัย คุณธรรม ทักษะทาง
ปัญญา เขียนเหมือนเป็นจุดประสงค์ ถ้าต้องการให้ผู้สอนนาลักษณะต่างๆ เข้าไปในทุกรายวิชาควรเขียน
ให้คนอ่านเข้าใจให้ชัดเจน

-๗4. ข้อ 2.2 ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตคาสตร์ ซึ่งในทางคณิตศาสตร์เราได้ใช้หรือไม่ควรเขียนให้เข้าใจ
และชัดเจน
ฝ่ายเลขา ขอบันทึกรายงานการประชุมว่า ถ้ามีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ก็จะต้องมีการพัฒนาครู บุ คลากร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรใหม่และต้องมีการปรับการเรียนการสอน อาจจะต้องรวมไปถึงการทา
คู่มือเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติทาความเข้าใจ
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับและรวมทั้งการพัฒนาต่อไปด้วย
5.3 การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560
จานวน 2 หลักสูตร
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการใน
ตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้อง
ประชุม 1 (ชั้น 2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติให้ทบวนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้แก่
1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ความชัดเจนของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเรื่อง Development หรือ
Network
2) ผลลัพธ์การเรีย นรู้ ของผู้ สาเร็จการศึกษาหลั กสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรต้องเขียนโปรแกรมได้
3) สมรรถนะของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นจาก ระดับ ปวส.
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือไม่
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ความชัดเจนของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ควรมีความเฉพาะเจาะจงการเป็น
Smart Farmer ด้านใด
2) ควรเพิ่มเรื่องเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน หรือการค้า
ขาย
3) นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากระดับ
ปวส. อย่างไร เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือลงทุน สามารถตอบโจทย์ของประเทศได้
4) ควรปรับรายวิชาในหมวดทักษะวิชาชีพ ปรับลดหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนในระดับ ปวส. และ
เพิ่มรายวิชาใหม่ในเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมทั้งรายวิชาในหมวดทักษะ
ชีวิต ควรเป็นเรื่องที่นักศึกษานาไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริง
5) ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปในหลักสูตร Smart Farmer ต้องใช้เครื่องมือ/
เทคโนโลยีเป็น และสามารถจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรที่มีความทันสมัยได้

-๘สถาบั น การอาชีว ศึ กษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลั ยเทคนิ คตรัง และสถาบันการอาชีว ศึก ษาเกษตร
ภาคเหนื อ โดยวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี อุ ทั ย ธานี ได้ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขหลั ก สู ต รตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสร็จแล้ว ขออนุญาตที่ประชุมให้นายสรายุทธ มาลา ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคตรัง และ
นายปัญญา ภู่ขวัญ ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ
นายสรายุทธ มาลา ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคตรัง ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นาเสนอว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ๒๕60 ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติให้ทบทวน
หลั กสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรื อสายปฏิบั ติ การของสถาบั นการอาชี วศึ กษา ปีการศึกษา 2560 หลั กสู ตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มี
ประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพิ่มเติมความชัดเจนของหลักสูตรด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเรื่อง Development
หรือ Network
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรต้องเขียนโปรแกรมได้
3. สมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือไม่
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
มติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
มีมติให้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ตามข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มเติมความชัดเจนของหลักสูตรด้านสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเรื่อง Development
หรือ Network
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร
ต้องเขียนโปรแกรมได้

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ต้องการเน้นใน
เรื่องของ Network โดยศึกษาจากกรอบมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ดิจิตอลคอนเทนต์ ประกอบด้วย

-๙มติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
มีมติให้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ตามข้อเสนอแนะ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

1) ซอฟต์แวร์และการประยุกต์
2) แอนิเมชั่น
3) ฮาร์ดแวร์
4) เครือข่ายและ ความปลอดภัย
5) การบริหารโครงการสารสนเทศ และ
6) การสื่อสารโทรคมนาคม
ทางผู้จัดทาหลักสูตรได้เลือก ข้อ 4) เครือข่ายและความ
ปลอดภั ย มาจั ดท าหลั กสู ตร โดยมี ผ ลลั พ ธ์ ใ นการ
ประกอบอาชีพเครือข่ายและความปลอดภัย ดังนี้
1.อาชีพนักปฏิบัติการด้านเน็ทเวิร์คและความปลอดภัย
2.อาชีพสนับสนุนระบบเครือข่าย
3.อาชีพบริหารจัดการเครือข่าย
4.อาชีพบริหารความมั่นคงและความปลอดภัย
5.อาชีพนักวิเคราะห์ระบบ
6.อาชีพผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
7.อาชีพผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
8.อาชีพนักเขียนโปรแกรม
9.อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์
3. เรื่องของสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศที่
เพิ่มขึ้นจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือไม่
นั้น ผู้จัดทาจึงขอสรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มอาชีพ
เครือข่ายและความปลอดภัย

ระดับ
ปวช.

กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
แห่งชาติ
NQVC1
NQVC2

ปวส.

NQVC3
NQVC4

ทล.บ.

NQVC4
NQVC5
NQVC6

ลักษณะอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะเบื้องต้น
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะอาชีพระดับ
กึ่งฝีมือ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในอาชี พ ระดั บ ต้ น ,
ผู้บริหารระดับต้น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในอาชี พ ระดั บ ต้ น ,
ผู้บริหารระดับต้น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในอาชี พ ,ผู้ บ ริ ห าร
ระดับกลาง
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในอาชี พ ,ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง

- ๑๐ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการใน
ตาแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ อนุกรรมการและเลขานุการ นาเสนอว่าต่อไปเป็น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ขอให้นายปัญญา ภู่ขวัญ ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
เป็นผู้นาเสนอ โดยขอให้นาเสนอให้ตรงประเด็นทั้ง 5 ข้อดังกล่าวข้างต้นด้วย
นายปัญญา ภู่ขวัญ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ หลักสูตรได้มี
ทั้งรายวิชาทั้งพืชไร่และพืชสวน โดยพืชไร่จะเน้นไปที่อ้อย ส่วนพืชสวนจะกล่าวถึงพืชสวนทั่วไป แต่จะเน้นเป็น
การเกษตรแบบแม่นยา มีการทาเกษตรปลอดภัย เกษตรครบวงจร ซี่งเป็นรายวิชาที่อยู่ ในสถานประกอบการ โดย
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นคนทางานในโรงงานน้าตาล และมีผู้เรียนบางส่วนเป็นลูกหลานเกษตรกร และตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุทัยธานี ที่ต้องการให้เป็นเกษตรปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรนี้ได้มีการพัฒนาตั้งแต่ ปี 2558
และยึดโครงสร้างและรายวิชาแกนเหมือนกับหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาลัยอื่นในสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ
พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม ผู้แทนองค์กรเอกชน กล่าวว่า ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมานั้นตอบ
คาถามแค่เพียงข้อ 1 เท่านั้น ส่วนข้ออื่นท่านเพียงแต่พูดรวมๆ ซึ่งถ้าท่านนาเสนออย่างนี้ เวลาเอาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านก็คงถูกคณะกรรมการซักถามอีก จึงขอให้ท่านนาเสนอเป็นข้อๆเพื่อจะได้เข้าใจง่าย
นายสุนทร ทองใส ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ขอให้ท่านผู้นาเสนอชี้แจงให้ชัดเจน
ว่าท่านตอบประเด็นคาถามข้อไหน และชี้รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของท่าน ว่าหลักสูตรท่านมีความเฉพาะอย่างไร
ทากับพืชชนิดไหน ได้มีรายวิชาอะไรที่ตอบสนองกับประเด็นนั้นๆ อย่าไปพูดภาพรวมเพราะจะทาให้เกิดคาถาม
ซึ่งจาก 5 ข้อ อาจกลายเป็น 10 ข้อ
นายประเวศ วรางกูร ผู้อานวยการวิทยัลยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กล่าวว่า ในหลักสูตร
เทคโนโลยีการผลิตพืชที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีจะเปิดนั้น มีผู้เรียนค่อนข้างหลากหลาย ทั้งผู้เรียน
ที่อยู่ในโรงงานน้าตาล ซึ่งผู้เรียนมีความต้องการศึกษาในด้านการผลิตอ้อย และผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของเราเอง ซึ่ง
อาจจะมีความต้ อ งการผลิ ต พืช ผั ก แต่ทั้งหมดตอบโจทย์ ไ ทยแลนด์ 4.0 และการเป็ น smart farmer ดังนั้น
หลักสูตรที่ทามานั้นจึงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลาย
เหล่านี้ได้
นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชานาญการด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอให้ท่านกลับไปเตรียมการนาเสนอใหม่ เพื่อตอบคาถามใน
ประเด็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาให้ ชัด กว่านี้ เพื่อให้ การนาเสนอคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาชัดเจนขึ้น
มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบหลั กสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรื อสายปฏิ บั ติ การ พุ ทธศั กราช 2560
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ โดยปรับปรุงตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะก่อนนาเสนอคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ต่อไป

- ๑๑ -

5.4 การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561
(หลักสูตรปรับปรุง) จานวน 16 หลักสูตร
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการ
ในต าแหน่งที่ ปรึ ก ษาด้ า นมาตรฐานอาชี ว ศึก ษาธุ รกิจและบริ การ อนุกรรมการและเลขานุการ นาเสนอว่า
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษา จานวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ได้แจ้งความประสงค์ขอเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 จานวน 9 หลักสูตร และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จานวน 16 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 25 หลักสูตร
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ได้ น าหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน โดยดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2561 เพื่อทา
หน้าที่ประเมินความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และประเมินความพร้อมและ
ศั ก ยภาพของสถาบั น โดยการประเมิ น จากสภาพจริ ง ตามรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รที่ สถาบั น เสนอ ซึ่ ง มี
องค์ประกอบในการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอาจารย์ ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านนักศึกษา
บัดนี้ การดาเนินการประเมินดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร และผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ นความพร้อ มและศั ก ยภาพของสถาบัน
รวมทั้งสิ้น 23 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 2 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 1)
ทั้งนี้ เพื่อให้การเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา
2561 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 16 หลักสูตร เป็นไปตามแนวนโยบาย
การจัดการอาชีวศึกษา ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายละเอียดของหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลั กสู ตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาเห็ นชอบให้ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
4. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรับปรุง
พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

- ๑๒ 6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
12. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
13. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
14. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
15. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
16. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
โดยภาพรวมมีประเด็นที่ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 16 หลักสูตร มีดังนี้
1. จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
2. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1.. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
1. จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด พ.ศ. 2558
การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน
และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย

- ๑๓ -

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
1.. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ (ต่อ)
และในจานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 2 คน อาจารย์ประจาในแต่
ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ (ต่อ)
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิช าการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและ
คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
จานวนอย่างน้อย ๕ คน
2. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
2. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 และตาม
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ประกอบด้วย มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ หมวดวิชาทักษะชีวิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ หรือหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (30 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (15 หน่วยกิต)
และวิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(12 หน่วยกิต)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน (24 หน่วยกิต)
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (9หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นายอินทร์ จันทร์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า จานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ และ
โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องดาเนินการให้ถูกต้องให้เป็นไปตามที่ สกอ.กาหนด ซึ่งถ้ามั่นใจแล้วว่า
ได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว ก็ขอให้แต่ละหลักสูตรนาเสนอต่อไป
รองศาสตราจารย์นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่าหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรใหม่) ที่นาเข้าที่ประชุมในวันนี้ ให้ดาเนินการ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ การของสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิจารณาก่อน หลังจากนั้นนาเสนอคณะอนุกรรมการฯชุดนี้

- ๑๔ มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช
2561 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อนาเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 16 หลักสูตร ตามที่เสนอ
ส่วนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 จ านวน 9 หลั กสู ตร ขอให้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีว ศึกษาพิจารณาก่อน หลังจากนั้น
นาเสนอคณะอนุกรรมการอีกครั้ง
5.5 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของ
ประเทศ จานวน 1 สาขาวิชา
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งต่ อที่ประชุมว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีนโยบายการพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล และตอบรับกับนโยบาย
Thailand 4.0 จึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นานโยบายดังกล่าวไปดาเนินการต่อไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตรจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชิณทร) เป็น
ผู้นานโยบายสู่การปฏิบัติ ดาเนิน “โครงการอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่” โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญดังนี้
1. พัฒนาหลั กสู ตรตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่ งด่ว นของประเทศให้ เ ป็น มาตรฐานสากล
รวมทั้งการพัฒนาเป็นทวิวุฒิ
2. จัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น โดยใช้สถานประกอบการ
เป็นฐาน (Work Integrated Learning :WIL)
3. ให้ดาเนินการในในสถานศึกษาที่มีความพร้อม รวมเป็นกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือกัน
4. ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2561
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ดาเนินการเร่งพัฒ นาหลักสูตรประกาศนียบั ตร
วิชาชีพชั้นสูงตามนโยบายดังกล่าว และนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีว ศึกษาด้านหลั กสู ตร
อาชี ว ศึ ก ษาและมาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณาจ านวน 1 สาขาวิ ช า คื อ หลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้น
จึงขอให้ผู้แทนจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่เป็นผู้นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวนาเสนอข้อมูลความเป็นมา
เหตุผล ความจ าเป็ น และความส าคัญในการพัฒนาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการรถไฟหวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและได้
มอบหมายให้นายชัยรัตน์ อ้นสน ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นผู้ให้ข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป
นายชัยรัตน์ อ้นสน ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวนาเสนอข้อมูลโครงสร้างของหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะวิชาชีพและแผนการเรียน
เสนอแนะ

- ๑๕ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม
พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ดังนี้
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่าจากการให้ข้อมูลของตัวแทนจาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่พบว่า เป็นการจัดการเรียนการสอน 3 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของ สอศ. ดังนั้นควร
ปรับแผนการเรียนให้เรียนเพียง 2 ปี หรือต้องแก้ไขระเบียบของ สอศ.และขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือว่าสามารถ
ดาเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
นายอินทร์ จันทร์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ถ้ามีการนาหลักสูตรจากประเทศจีนมาใช้ ให้เป็ น
หลักสูตรพร๊เมี่ยม หากต้องดาเนินการปรับแก้ระเบียบแล้วก็ต้องทา และให้ ก.พ.รับรอง กาหนดเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ออกไป
นางเจิ ด ฤดี ชิน เวโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ กล่ าวว่าหลั กสู ตรที่เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาในวันนี้นั้นมีกาหนดเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนั้น หากต้องรอการปรับแก้ระเบียบ
จะไม่สามารถเปิดได้ และการแก้ระเบียบจะมีผลกระทบกับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม ผู้แทนองค์กรเอกชน ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นว่า จากข้อมูล
ที่นาเสนอทราบว่า เป็นหลักสูตรจากประเทศจีน ใช้เวลาเรียน 3 ปี ซึ่งขัดกับระเบียบของ สอศ. คิดว่าไม่สามารถจะ
อนุมัติในที่ประชุมนี้ได้
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรให้ไม่ขัดกับ
ระเบียบ สอศ. สามารถดาเนินการได้ โดยจัดการเรียนการสอน ใช้เวลา 2 ปีการศึกษา กับ 1 ภาคเรียน และให้ทาง
ประเทศจีนรับรองหลักสูตร
ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวว่าจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในวันนี้ ทาให้ทราบระเบียบ สอศ.ในการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นจะนาเสนอหลักสูตร 2 ปี (มี 3
สาขางาน) ในคราวต่อไปให้พิจารณา เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นายวณิ ชย์ อ่วมศรี อนุ กรรมการ ให้ ข้อสั งเกตและข้อคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่มีจานวนหน่วยกิตเกิน 90 หน่วยกิต ช่องทางที่สามารถทาได้โดยเรียนแล้วไม่นับหน่วยกิต และหากวิทยาลัย
จะเสนอหลักสูตรเข้ามาให้คราวต่อไป คิดว่าไม่น่าจะใช้เปิดสอนทันภาคเรียนที่ 1/2561 ทั้งนี้อาจจะต้องขอความ
อนุเคราะห์คณะอนุกรรมการฯประชุมซ้าอีกรอบ แต่ในส่วนของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คิดว่าไม่น่าจะประชุมซ้าได้
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรให้มีหลายๆ
สาขางาน ให้วิทยาลัยคานึงถึง Demand & Supply ด้วย เพื่อให้สอดรับกัน ไม่ทาให้เด็กที่จบออกไปตกงาน

- ๑๖ นายสุ น ทร ทองใส ผู้ แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ ข้อสั งเกตและข้อคิดเห็ นว่า ควรจะใช้
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ และทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดทา
หลักสูตรกลางไว้สาหรับจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา
นางเสาวภา ศั ก ดา ผู้ แ ทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อนุ ก รรมการให้
ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นว่า ควรใช้หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไปก่อน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในส่วน
ของหลักสูตรใหม่ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ สอศ.ควรดาเนินการในภายหลัง
นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการ
จัดทาหลักสูตร ต้องทาหลักสูตร 2 ปีเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ทาเป็นหลักสูตร 3 ปีไม่ได้ เพราะขัดกันกับ
ระเบียบ
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่าการาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานของประเทศจีนนั้น ควรนาหลักสูตรของประเทศจีนมาเทียบเคียงและปรับให้เข้ากัน แต่ตอนนี้ต้องใช้
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ กรรมการการอาชีว ศึ ก ษาด้า นหลั กสู ตรอาชีว ศึ ก ษาและมาตรฐานคุ ณภาพการจัด การ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ไม่เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม
พ.ศ.2561) เนื่ องจากไม่เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ไม่มี

นางสาวพรรษชล ทองคุ่ย
นางสาวอารี โอสถจันทร์
นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร์
ผู้จดรายงานการประชุม

นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาคผนวก ฏ
รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2/๒๕61
เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน ๒๕61
ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้มาประชุม
1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
นายอรรถพล ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แทน)
๓. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทน)
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
นางสมสมร วงศ์รจิต
ผู้อํานวยการกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและ (แทน)
การเทียบคุณวุฒิ
6. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี
ผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านสังคม 1 (แทน)
7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
ผู้อํานวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม (แทน)
8. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (แทน)
9. นางสาวณมน จีรังสุวรรณ
ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการ
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
10. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑1. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
๑2. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
กรรมการ
15. นายจรูญ ชูลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑6. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
17. นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
18. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
19. นายเร็วจริง รัตนวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
20. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
21. นายสมเกียรติ ชอบผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
22. นายเสนอ จันทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒3. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
24. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
25. นายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการและเลขานุการ
/กรรมการ…

-๒กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น
1. นายอรรถการ ตฤษณารังสี
ผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการ
2. นางสุวรรณี คํามั่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นางศิริพรรณ ชุมนุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประชาคม จันทรชิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นายศรีชัย พรประชาธรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นายพีระพล พูลทวี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
5. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริการ
6. เรืออากาศโท สมพร ปานดํา
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
7. นางสาวยุพดี รุ่งเรือง
ผู้อํานวยการกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ แทนผู้อํานวยการ
สํานักความร่วมมือ
8. นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
9. นายชัยมงคล เสนาสุ
วิศวกรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
10. พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11. นางสาวฉวีวรรณ ไชยญาธรรม
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 2 แทนผู้อํานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
12. นางสาวชมณิศา สบายดี
พนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
แทนผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
13. นางวิไลวรรณ ศรีสะอาดรักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แทนผู้อํานวยการศูนย์พัฒนา
ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
14. นายจักรพงศ์ รินทะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แทนผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา
15. นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ทําหน้าที่ผู้อํานวยการ
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
16. นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน
17. นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
18. นางสุนันทา พลโภชน์
ผู้อํานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
/19. นายเริงจิตร์…

-๓19. นายเริงจิตร์ มีลาภสม
20. นายสกุลชัย ลัพกิตโร
21. นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร
22. นางสาวสมปอง ตุ้มวารี
23. นางสาวพัฒน์ศัจกร อรรถาศิลป์
24. สิบตรีธีรชัย สวัสดิบุตร
25. นางรจนา จันทรากุล
26. นายณัฏฐ์ หอมสุวรรณ
27. นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
28. นางสุภาภรณ์ แสงจันทร์โอภาส
29. นางจงประนอม ศรีพรหมมา
30. นายสมบัติ กล้าจริง
31. นางวชิราภรณ์ โลหะชาละ
32. นางชนเมศ มีทองหลาง
33. นายสุธี เกินกลาง
34. นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ
35. นางเมธาวี วงศ์ไวโรจน์
36. นางสาวพิพวรรณ บัวอินทร์
37. นายสรายุทธ มาลา
38. นางอุบลรัตน์ คงหมุน
39. นายภาณุพงษ์ ทองรักษ์
40. นางสาวพรรณทิพย์ หนุนวงษ์
41. นายทศพล มีใจบุญ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและรายงานผล 2 แทนผู้อํานวยการ
สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ผู้จัดการส่วนบริการทั่วไป บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จํากัด

คณะทํางานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. นายเสนาะ กาศเกษม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
2. นายกิตติธัช สันธานเดชา
สํานักอํานวยการ
3. นางสุภารัตน์ ภูมิติยะโยภาพ
สํานักอํานวยการ
4. นางกุลนรี สุขสวัสดิ์
สํานักอํานวยการ
5. นางสาวอลิสรา เครือปา
สํานักอํานวยการ
6. นายนฤพนธ์ มหากายิน
สํานักอํานวยการ
/เริ่มประชุม…

-๔เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธาน/เลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. ในเรื่องของการปฏิรูปอาชีวศึกษาที่มีเป้าหมายการปฏิรูปอาชีวศึกษาดังนี้
1.1 เรื่องการเพิ่มจํานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการให้ ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ซึ่งในความเป็นจริงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น เรื่องการ
สร้างภาพลักษณ์ แต่ก็ยังไม่สามารถดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ จากการที่ตน
ได้หารือกับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนทําให้ได้ข้อสรุปว่าหากต้องการเพิ่มจํานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่ต้องการให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการนั้นต้องหาแรงจูงใจที่ดีพอ คือ
(1) การยกระดับค่าจ้าง เช่น หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจ้างผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตราค่าจ้างที่ใกล้เคียงกับระดับปริญญาตรี หรืออาจจะต่ํากว่าปริญญาตรี
5-10 % แต่ผู้สําเร็จการศึ กษาในระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้นสู ง (ปวส.) เหล่านี้ จะต้องเป็น ผู้มีความสามารถ
ในเชิงปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งอาจจะต้องดําเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและเป็นสาขาที่สถานประกอบการ
ต้องการจริง ๆ ที่ไม่ใช่ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วไป เมื่อมีการยกระดับเงินเดือน
ของภาครัฐขึ้นมาสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาก็คือภาคเอกชนจะหันมาสนใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น
(2) การให้เรียนฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาวิชา
ที่ต้องการให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการจริง ๆ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองในการ
ตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง จบมาแล้วมีงานในสาขาที่ขาดแคลนรองรับ
รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนสูง
(3) เรื่องของกองทุนเสมอภาค ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงพระปรมาภิไธย กองทุนเสมอภาค
จะมีเงินจํานวนหนึ่งมาสนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีฐานะยากจน ครอบครัวมีปัญหา ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งมีอยู่
จํานวนมากในประเทศไทย ก็จะทําให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5,000 คน
(4) เรื่องของทุนรัฐบาล โดยการคัดเลือกเด็กที่เรียนหนังสือดีเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา โดยมีเงื่อนไข
เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วให้มาเป็นครูอาชีวะ ซึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
1.2 เรื่องการจะทําอย่างไรให้ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีทักษะทางด้านการปฏิบัติ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตน
ได้ทราบข่าวจากภาคเอกชนหรือสถานประกอบการใหญ่ ๆ ว่านักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษายังมีความสามารถทางด้าน
การปฏิบัติได้ไม่ดีพอ ซึ่งที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีทักษะทางด้านการปฏิบัติ แต่ปัจจุบันนี้มีผู้เรียนระบบทวิภาคี
อยู่เพียง 14 % ส่วนอีก 86 % ไม่ได้เรียนระบบทวิภาคี คือ ยังมีระบบการฝึกงาน 2-3 เดือนอยู่ และบางครั้งก็มี
ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการนําเด็กฝึกงานไปใช้แรงงานหรือไปทําอย่างอื่น ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
แรงงานรองรับ ทั้งนี้ หากต้องการให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาจํานวน 86 % ที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบทวิภาคีมีทักษะในเรื่อง
ของการปฏิบัติสามารถดําเนินการได้ คือ จัดตั้งศูนย์ National Training Center กระจายอยู่ตามภูมิภาคเหมือนกับ
สาธารณรัฐ ประชาชนจี น สื บเนื่ องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เคยประสบปั ญ หาคล้าย ๆ กั บประเทศไทย คื อ
ไม่ ส ามารถนํ าเอาเด็ กเข้ าไปฝึ กปฏิ บั ติ งานจริ งได้ สาธารณรั ฐประชาชนจี นจึ งได้ นํ าเด็ กเหล่ านี้ เข้ ามาอยู่ ในศู นย์
National Training Center ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนก็ได้มีการเริ่มดําเนินการในเรื่องนี้แล้วเหมือนกัน เช่น กลุ่มบริษัท ปตท.
บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด ที่มีการจัดตั้งศูนย์อยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งศูนย์นี้ก็จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,300 กว่าล้าน
/โดยจะมีการ…

-๕โดยจะมีการฝึกเด็กตั้งแต่เรื่องของการซ่อมบํารุง เรื่องการคอร์ปอเรชั่น เรื่องของเทคนิเคิล เรื่องของดิจิทัล เรื่องของ
นวัตกรรม เป็นต้น มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติที่ทันสมัย ทั้งนี้เด็กที่มาฝึกงานส่วนใหญ่จะรับจากโรงเรียน
ในจังหวัดระยองเป็นหลัก และหากมีการจัดตั้งศูนย์ในลักษณะอย่างนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศก็จะสามารถช่วยในเรื่อง
ของการฝึกปฏิบัติงานจริงได้ ค่อนข้างมาก และควรจะให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ
1.3 การสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็น Entrepreneur หรือการเป็นผู้ประกอบการ หรือการเป็นเถ้าแก่น้อย
ที่ในวันนี้อาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาใหม่ โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องหลัก ๆ คือ
(1) เรื่องของธุรกิจ เพื่อต้องการให้ทราบว่าการทําธุรกิจทํากันอย่างไร การเงินการตลาด ดูแล
กันอย่างไร ผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไร อันจะทําให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงควรที่จะส่งเสริมเรื่องของการขายออนไลน์ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้มีบทบาทสําคัญมาก
(2) เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องของดิจิทัล ที่ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาควรจะต้อง
มีศักยภาพมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเดียวหรือเท่าเทียมกับประเทศสิงคโปร์
(3) เรื่องการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และมีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการ SEMI English Program
ทั้งนี้ จากการที่นําเรื่องการปฏิรูปอาชีวศึกษามานําเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบก็เพื่อจะขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทุกท่าน หากกรรมการการอาชีวศึกษาท่านใดมีความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะใน 3 เรื่องดังกล่าว ก็สามารถ
ที่จะเสนอแนะได้
2. เรื่องของอาชีวศึกษาเอกชน
2.1 สื บ เนื่ อ งจากตนเคยสอบถามอาชี วศึ กษาเอกชนถึ งสาเหตุ ที่ ไม่ เปิ ดสอนหลั กสู ตรสาขาวิ ชา
ที่เกี่ยวกับช่างก็ได้รับคําตอบว่า 1) ต้องมีการลงทุนเยอะ 2) ผู้เรียนน้อยหากเปิดสอนแล้วอาจจะไม่คุ้มค่า และ3)
กฎระเบี ย บของอาชี ว ศึ ก ษาไม่ เกื้ อ หนุ น ต่ อ การเปิ ด สอน ยกตั ว อย่ า งเช่ น อาชี วศึ กษาเอกชนต้ อ งการเปิ ด สอน
สาขาวิช าช่ าง 1 ที่ จํ าเป็ น ต้ อ งเปิ ด สอน 3 ห้ อ งเรี ย น แต่ อาชี วศึ กษาเอกชนมี เด็ ก น้ อ ยไม่ พ อที่ จ ะเปิ ด สอนได้ 3
ห้องเรียน หากเปิดสอนหลักสูตรแกนกลางอาจจะมีผู้เรียน 2-3 ห้องเรียนได้ แต่ถ้าเป็นสาขาวิชาเฉพาะ เช่น ช่างไฟฟ้า
ช่างเครื่องกล อาชีวศึกษาเอกชนไม่สามารถที่จะเปิดสอนครบทั้ง 3 ห้องเรียนได้
2.2 ตนคิดว่าศูนย์ National Training Center ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค จะเป็นตัวช่วยให้อาชีวศึกษาเอกชน
สามารถเปิดสอนสาขาวิชาช่างได้ โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เรียนพื้นฐานในห้องเรียนปกติที่สถานศึกษา
อาชี วศึ กษาเอกชนและฝึ กปฏิ บั ติ งานโดยการส่ งไปยั งศู นย์ National Training Center ได้ ซึ่ งอาชีวศึ กษาเอกชนเองก็ส นใจ
ตนจึงคิดว่ารูปแบบนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับอาชีวศึกษาในเชิงปฏิบัติได้และจะทําให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษา
เพิ่มมากขึ้นด้วย
นายจรูญ ชูลาภ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในประเด็นที่ว่าเหตุใดถึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษา
น้อยลง ขอเรียนว่า ขอให้ทุกท่านลองคิดทบทวนตัวเองดูว่าถ้ามีบุตรหลานท่านอยากจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษา
หรือไม่ เพราะนี่คือประเด็นสําคัญเนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้บุตรหลานของตนเองเรียนในมหาวิทยาลัย
คือ ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วจะได้งานทําหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพียงแต่ขอให้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ก็พอแล้ว ดังนั้นวิธีการที่จะทําให้มีผู้สนใจและตัดสินใจเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น คือ
1. การทําให้อาชีวศึกษาเป็นที่น่าสนใจ โดยต้องทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าผู้เรียนอาชีวศึกษาระหว่างเรียน
มีงานทําและมีรายได้ระหว่างเรียนจริง ทั้งนี้ การมีรายได้ระหว่างเรียนต้องมีการพูดคุยกับสถานประกอบการให้ชัดเจน
เป็นเรื่องเป็นราว และรัฐบาลต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้วย เพียงเท่านี้ก็จะสามารถทําให้ภาพลักษณ์ของ
อาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาที่น่าศึกษาต่อได้
/2. ควรมีการ...

-๖2. ควรมีการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่บอกว่ามีผู้เรียนในระบบทวิภาคี
14% นั้น ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากอาชีวศึกษาต้องการให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีถึง 20 % ทีนี้ผู้เรียน
ที่เรียนในโรงเรียนที่เราเรียกว่า “โรงงานในโรงเรียน” มีถึง 86% ดังนั้นเหตุใดจึงไม่พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น แต่อาจจะเป็นเรื่องยากในการดําเนินการเนื่องจากติดปัญหาในเรื่อง
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากแต่ก็มีวิธีการที่จะสามารถดําเนินการได้
และในเรื่องของครูที่จําเป็นจะต้องเป็นครูฝึกปฏิบัติจริง ๆ ที่ไม่ใช่ครูอาชีวศึกษา
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของศูนย์ National
Training Center ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนอกจากเรื่องของนักเรียนแล้วยังมีเรื่องของครูด้วย คือ การที่จะนําครู
ไปฝึกปฏิบัติในศูนย์ฯ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยก็จะช่วยตอบโจทย์ตามที่นายจรูญ ชูลาภ กรรมการการอาชีวศึกษา
ได้กล่าวมาได้ ทั้งนี้ ตนคิดว่าเรื่องครูเป็นเรื่องที่สําคัญมากและขณะนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องครูที่จะนําเสนอรัฐบาล คือ
การสร้างครูและการหาครูมาทดแทนอย่างเร่งด่วน โดยวิธีการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือ Quick-win คือ การนํา
บุคลากรภาคเอกชนที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นครูให้กับอาชีวศึกษา และเรื่องที่จะให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคนมีรายได้
ระหว่างเรียนนั้น ตนยังมีความกังวลใจอยู่ว่าจะสามารถทําได้จริงหรือไม่เพราะตนก็มาจากสถานประกอบการซึ่งการที่
สถานประกอบการจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับเด็กฝึกงานเพื่อแลกกับการเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการนั้น เป็นเรื่องที่
ทําได้ยากจะมีเฉพาะบริษัทหรือสถานประกอบการใหญ่ ๆ เท่านั้น ดังนั้น ตนจึงคิดว่าควรจะต้องมีการออกเป็น
พระราชบัญญัติหรือเป็นกฎหมายที่มาดูแลตรงนี้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของสถานประกอบการไปเลย เช่น
พระราชบัญญัติทวิภาคี แต่ว่าการออกเป็นพระราชบัญญัติหรือออกเป็นกฎหมายต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร
ทั้งนี้ ควรจะคิดทําหลาย ๆ เรื่องพร้อมกันแบบคู่ขนานกันไป โดยใช้แนวคิด PDCA (Plan Do Check Action) หากเรื่อง
หรือแนวคิดไหนไม่ดีหรือไม่เหมาะสมก็หยุดและเลิกไปและไปทําเรื่องอื่นที่คิดว่าควรจะดําเนินการต่อ
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาได้ มี ก ารนํ า เสนอหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ พุ ทธศั กราช 2556 (เพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2561)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
ในคราวการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ตนคิดว่า
สถานศึกษาสามารถตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ได้ คือ เรียนไปด้วยทํางานไปด้วย
เช่น เมื่อมีการเรียนหลักสูตรสาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศไป 6 เดือน ก็ตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นบริษัท
เล็ก ๆ ในสถานศึกษา รับซ่อมและล้างแอร์ตามหน่วยงานราชการและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา
ได้มีการฝึกปฏิบัติงานจริงและมีรายได้ระหว่างเรียนด้วย
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเห็นด้วยกับนายเอนก
เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการการอาชีวศึกษา ในการที่จะสนับสนุนให้สถานศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีพื้นที่ภายในสถานศึกษาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ควรที่จะประยุกต์หรือนําพื้นที่ดังกล่าว
มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษาและผู้เรียนอาชีวศึกษา และขณะนี้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
หรือ โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) กําลังเป็นที่นิยมติดตั้งในหน่วยงานภาคเอกชน ฯลฯ จึงคิดว่าอาชีวศึกษาควรที่จะ
ให้ ความสํ าคัญและเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ ไว้ด้วยเพราะต่อไปในอนาคตการติดตั้งและซ่อมบํ ารุงโซล่ารูฟ ท็ อป
(Solar Rooftop) จะเป็นเรื่องที่จําเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของ Digital Literacy หรือ
การค้าขายระบบออนไลน์ อาชีวศึก ษาควรที่ จะให้ ค วามสําคัญ และส่งเสริม ให้ ผู้เรีย นอาชี วศึ กษามี ค วามรู้เรื่อ ง
Digital Literacy เพราะในปัจจุบันนี้ Digital Literacy หรือ การค้าขายระบบออนไลน์ กําลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
/ยกตัวอย่างเช่น…

-๗ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้ว สามารถออกไป
ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ได้ ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลไทยได้ทําความร่วมมือกับแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร
และผู้ก่อตั้งกลุ่มอาลีบาบา ภายใต้กรอบความร่วมมือ Smart Digital Hub and Digital Transformation Strategic
Partnership ตนคิ ดว่าอาชี วศึ กษาควรที่ จะหารือกับรัฐบาลในเรื่องการขอรับเป็ นผู้ ริเริ่มสอนหลั ก สู ต รการค้ าขาย
ระบบออนไลน์กับแจ็ค หม่า เจ้าของเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ Alibaba.com
นายจรูญ ชูลาภ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ซึ่งเป็นการทําความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ควรจะต้อง
ทํางานร่วมกันอย่างจริงจัง เช่น การจัดทําหลักสูตรทวิภาคีจะต้องทําให้เห็นภาพชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละ
สาขาวิชาที่บอกว่าจะต้องได้ความสามารถเรื่องอะไรบ้างให้ชัดเจน รวมถึงต้องให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าไปนิเทศก์และติดตามผลว่าผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการมีการฝึกงานตรงตามที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตรหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครัง้ ที่ 1/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่
19 มีนาคม ๒๕61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นําเสนอว่า ตามที่ได้มีการประชุม
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ๒๕61 เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุม 1
(ชั้น 2) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/2935 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 จัดส่งให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการการอาชีวศึกษาท่านใด
ขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
สําหรับการประชุมในวันนี้ นางสมสมร วงศ์รจิต ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอปรับแก้ไข
ในรายงานการประชุมหน้า 28 บรรทัดที่ 27 ข้อความเดิม “และปัจจุบนั อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “และปัจจุบันอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่ชัดเจนว่าจะลาออกมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้ได้หรือไม่”
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการปรับแก้ไขข้างต้น
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 4.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นําเสนอว่า พระราชบัญญั ติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม มาตรา 47 วรรคแรก กํ าหนดว่า “ให้ มี ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และวรรคสอง กําหนดว่า “ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 กําหนดว่า “ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
/นโยบาย…

-๘นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ….” และวรรคสอง กําหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” และได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย มาตรฐาน 4 ด้าน จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
- ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษากําหนด
และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สําเร็จการศึกษา และหรือผู้สําเร็จ
การศึกษาในการนําความรู้ ความสามารถไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้ารับการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
/- ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 …

-๙- ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านข้อมูล
สารสนเทศ
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
- ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษากําหนด และต่อมาได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งจะนํามาใช้เชื่อมโยงกับการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายรวมเพื่อให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ แต่จะมียุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดีขึ้น
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ “คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ดํ า รงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” และมีเป้าหมาย
ด้านผู้เรียนคือ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)”และมี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
และต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงใหม่นี้
ให้ สถานศึ กษาแต่ละแห่ งจัดให้มี ระบบการประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
/พร้อมทั้งจัดทํา…

-๑๐พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน
ที่ กําหนดไว้ จัดให้ มี การประเมิ นผลและตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติ ดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. การประเมินผลคุณภาพการศึกษา
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการจัดการศึกษา
1. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
2. การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
3. การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 กําหนดนโยบายด้านการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
1.2 จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ
1.3 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
1.4 ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
1.5 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา คือ ระดับพืน้ ฐาน ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา
1.6 ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
2.1 กําหนดนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
2.2 กําหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.3 กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
2.4 ศึกษา วิเคราะห์ รายงาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและให้คําปรึกษาช่วยเหลือ
และแนะนําแก่สถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2.5 จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.6 ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงต้องจัดทํา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
/ประกาศนียบัตร…

-๑๑ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ โดยยกเลิ ก ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาสําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ จํานวน
25 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มีตัวบ่งชี้ดังนี้
1.1 กําลังกาย กําลังใจทีส่ มบูรณ์
1.2 ความรู้ และทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.4 ทักษะทางสังคม
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มีตัวบ่งชี้ดังนี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีตัวบ่งชี้ดังนี้
3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ทั้งนี้ จากการที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการนํา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)
และต่อมาภายหลังได้มีการถอนเรื่อง (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ออกมา โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่สําคัญอยู่ 4 ประการ คือ
1. ควรเพิ่มเรื่องความเป็นพลเมืองดี
2. ควรเพิ่มเรื่องการเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิผู้อื่น การมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ผู้กําหนดมาตรฐานการศึกษาและผู้ประเมินคุณภาพควรพิจารณาร่วมกันในการกําหนดมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในแต่ละระดับ/ประเภท รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา และให้เพิ่มเติมว่ามาตรฐานการศึกษาต้องครอบคลุม
ครู และวิธีการสอน
4. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีมาตรฐานดีเพียงพอหรือยัง เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน
ตําราเรียน ข้อสอบสอน และคุณวุฒิครูอาจารย์
/นอกจากนี…้

-๑๒นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็น
เชิงนโยบายในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดไว้ดังนี้
1. หลักคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 How and how well you (institutions) support students to achieve qualifications.
วิธีการบริหารและวิธีการจัดการศึกษาที่ดีของสถานศึกษา (สถาบัน) มีอะไรบ้างที่สนับสนุนผู้เรียนให้บรรลุคุณสมบัติ
ที่กําหนด (คุณภาพ)
1.2 Quality Assurance Quality assurance is the process for checking that the academic
standards and quality of higher education provision meet agreed expectations. การประกั น คุ ณ ภาพ
เป็นกระบวนการในการตรวจสอบว่ามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาสอดคล้องกับความคาดหวัง
ที่ตกลงกันไว้หรือไม่
2. การกําหนดมาตรฐาน
- ต้องง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่สร้างความยุ่งยากให้สถานศึกษา ไม่มีตัวชี้วัด ไม่มีเกณฑ์ มีแต่ตัวชี้นําที่
บ่งบอกถึงคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆ ในสถานศึกษา
- การกําหนดคุณภาพมาตรฐานยึดหลักคิด : How and how well you (institutions) support
students to achieve qualifications.
- ไม่ต้องกังวลว่าจะวัดอย่างไร สถานศึกษาจะเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาเองทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
3. หัวใจของการประกันแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ
- การทํา SAR ของสถานศึกษาเป็นการสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาตามตัวชี้นําและต้องทํา
ความเข้าใจกับสถานศึกษาว่าเป็น SAR แนวใหม่
- ผู้อํานวยการสถานศึกษาต้องเป็นผู้เขียน SAR ของสถานศึกษาเอง
4. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
- การประเมินฯ จะต้องเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่มีการตัดสินผล ผ่าน/ไม่ผ่าน รับรอง/ไม่รับรอง
- การประเมินฯ ตาม SAR : ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นตามรายงานว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไร จะทําให้ได้
นวัตกรรมทางการศึกษา หรือ Best Practice และปัญหาการพัฒนาคุณภาพของแต่ละสถานศึกษาซึ่งมีไม่เหมือนกัน
จากการประเมินฯ
- การประเมินคุณภาพภายนอก/ประเมินฯ ตาม SAR/ไม่ควรกําหนดวัน กี่วันก็ได้ หรือไม่เข้าประเมินก็ได้
หากมีคุณภาพดีแล้ว
- องค์ประกอบของผู้ประเมินภายนอก มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Regulator, Supporter, Operato
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ยังได้กําหนด Road Map การขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
ที่

กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

1.

ออกประกาศปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงาน
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

ศธ.

เมษายน 2561

2.

กําหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด

เมษายน - พฤษภาคม
2561

สพฐ. / สอศ. / สกอ.

ระยะเวลา

/3. สร้างการรับรู้...

-๑๓ที่

กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

3.

สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

ศธ./หน่วยงานต้นสังกัด

4.

สถานศึกษาจัดมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา

สถานศึกษา

4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561

4.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4.3 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
และจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล

กันยายน 2561

5.

ศึกษา วิเคราะห์ การรายงานผลการประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด
ตนเองของสถานศึกษา และให้คําปรึกษา
ช่วยเหลือและแนะนําสถานศึกษา

กันยายน 2561

6.

จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
พร้อมกับประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบไปยัง สมศ.

กันยายน 2561

7.

รับการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษา

ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

8.

ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

สถานศึกษา/หน่วยงาน

ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ต้นสังกัด

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 191-193) โดยได้ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังที่นายประชาคม
จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นําเสนอมาแล้วในข้างต้น ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน
9 ประเด็น การประเมิ น เสร็จเรีย บร้อ ยแล้ว ดังนั้ น สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาจึ งขอนํ าเสนอ (ร่าง)
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการอาชี วศึ กษา พ.ศ. 2561 มาเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
และเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนที่จะเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ต่อไป
/รองศาสตราจารย์…

-๑๔รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณา
(ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีประเด็นสําคัญ คือ
1. มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน เมื่อนํามาพิจารณา
เทียบเคียงกับมาตรฐานการอุดมศึกษาแล้วยังไม่มีความชัดเจน เช่น มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ที่พึ งประสงค์ ข้อ 1.1 ด้านความรู้ ที่มีการนําเสนอว่าความรู้เป็ นตั วบ่ งชี้ว่าจะต้องมีอะไรบ้ างด้านความรู้ ทั้ งนี้
หากมีการระบุให้ชัดเจนเหมือนกับมาตรฐานการอุดมศึกษาก็จะทําให้เข้าใจในองค์ประกอบของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 ได้มากขึ้น
2. จากการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ที่มีการนําเสนอเหตุผลที่จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ยังไม่ปรากฏเป็นตัวบ่งชี้ว่าหลักสูตรจะต้องมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจริง ๆ แล้ว ควรจะต้องบรรจุอยู่ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ (ร่าง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไม่ปรากฏตัวบ่งชี้ว่าหลักสูตรจะต้องมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
มีนโยบายไม่ให้ระบุเป็นตัวบ่งชี้ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นภาระกับสถานศึกษา
นายสมเกียรติ ชอบผล กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า
1. จากการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ไม่ทราบว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ําหรือเป็นมาตรฐานเชิงกระบวนการที่นําไปสู่การพัฒนา เนื่องจากเดิมมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2547 เป็นมาตรฐานขั้นต่ํา หมายความว่าถ้าแต่ละสถาบันดําเนินการแล้วและผ่านมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่กําหนดไว้คือผ่าน ทั้งนี้ การจัดทํา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ควรจะต้องคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการอุดมศึกษาด้วย เพราะหากต่างคนต่างดําเนินการ
จะทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสนและปฏิบัติได้ยาก
2. ขณะนี้อาชีวศึกษามีหลักสูตร “อาชีวศึกษาพรีเมี่ยม” เพิ่มขึ้นมา เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ต้องผ่านและ
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จึงประสงค์ที่จะทราบว่ามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
เป็ นมาตรฐานขั้นต่ําหรือเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือเป็นมาตรฐานของหลักสูตร ทั้งนี้ ควรต้องมี
การระบุไว้ให้ชัดเจนด้วย
3. การที่มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไม่ปรากฏตัวบ่งชี้ ซึ่งในท้ายที่สุดนี้จะทําให้ไม่ทราบว่า
ในเชิงปริมาณจะปรากฏผลอย่างไรและในเชิงคุณภาพจะปรากฏผลอย่างไร ทั้งนี้ หากมีการกําหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน
ก็จะทําให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้ในบางประเด็น เช่น เรื่องของผู้เรียน
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ของนายสมเกียรติ ชอบผล กรรมการการอาชีวศึกษา ในเรื่องของมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ไม่ปรากฏ
ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด เช่น มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ข้อ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ที่ให้สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
เมื่อฟังดูแล้วดีแต่ในความเป็นจริงไม่สามารถปฏิบัติจริงได้หรือไม่ได้เป็นอย่างที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561
นายประชาคม จั น ทรชิ ต รองเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายและต้องการกําหนดให้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้เป็นกระบวนการนําไปสู่การพัฒนา โดยให้สถานศึกษานํามาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไปเป็นต้นแบบในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง และเวลาประเมิน
/จะไม่ประเมิน...

-๑๕จะไม่ประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แต่จะประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) จึงมีนโยบายให้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่สร้างความยุ่งยากให้กับสถานศึกษา จึงเป็นที่มาว่าเหตุใดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ถึงไม่มีการระบุตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัด หรือเกณฑ์ มีแต่แนวทางที่บอกถึงคุณภาพที่จะเกิดขึ้นจริง
ในสถานศึกษา ซึ่งจะไปสอดคล้องกับการเขียนคํารับรองการปฏิบัติงาน (SAR) ในสถานศึกษา ที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ประเด็น คือ
1. การเขียนบรรยายในแต่ละด้านของผลสัมฤทธิ์
2. จุดเด่น
3. สิ่งที่ควรพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ถาม นางสาวณมน จีรงั สุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สอบถามว่า การจัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยปกติจะต้องยึดตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สําคัญที่สุด แล้วจึงจะมาเป็นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาชาติฉบับใหม่ พ.ศ. .... ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การจัดทํา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จึงจําเป็นต้องยึดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ไปก่อนใช่หรือไม่
ตอบ นายประชาคม จั น ทรชิ ต รองเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ชี้ แจงว่ า เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติฉบับใหม่ พ.ศ. .... ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการ
นานเป็นปี แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แล้ว ดังนั้น
เพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ไปก่อน
นายสมเกียรติ ชอบผล กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนคิดว่ามาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการประกันคุณภาพภายในจะต้องเขียนให้เห็นว่า
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างไร รวมถึงต้องมีผู้ไปตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ จากการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 พบว่าไม่ได้มีการแยกระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงอาจจะเป็นสาเหตุทําให้การพัฒนาคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กําหนดได้ หากจะมีการนํามาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาใช้จริงๆ ก็สามารถทําได้ แต่ต้องใช้ผู้ประเมินที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. ผู้ประเมินที่มีประสบการณ์
2. ผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ
3. ผู้ประเมินที่มีทักษะ เช่น สามารถสืบค้นข้อมูลจากสถานศึกษาเพิ่มเติมได้
ซึ่งผู้ที่จะประเมินได้ต้องมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นและในปัจจุบันประเทศไทยหาผู้ประเมินที่มีลักษณะอย่างนี้
ได้น้อยมาก และท้ายที่สุดแล้วจะทําให้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไม่มีประสิทธิภาพ
นายเริงจิตร์ มีลาภสม ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะคณะทํางานจัดทํา (ร่าง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเริ่มต้นของการจัดทํา
(ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เริ่มจากการที่กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้แล้ว โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการศึกษา และต้องมีหน่วยงาน
ต้นสังกัดเข้าไปติดตามและประเมินคุณภาพภายในทุก 3 ปี แต่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดให้ 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการกําหนดมาตรฐาน
/ของแต่ละองค์กร…

-๑๖ของแต่ละองค์กร เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาจั ดทํ ามาตรฐานการอาชี วศึ กษา และสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจั ด ทํ า
มาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นต้น และไม่มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะเป็น
ผู้ประเมินตนเอง โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่คอยช่วยให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาต่าง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด
เป็นภาระกับสถานศึกษา ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) จึงมี
นโยบายให้จัดทํ ามาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยไม่ต้องลงรายละเอียดว่าจะต้องไปทําหลักเกณฑ์ แนวปฏิบั ติต่าง ๆ
อะไรบ้าง เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องไปจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง พร้อมทั้งทําแผนพัฒนา
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจําปีด้วย แต่ต้องเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้
และหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาเพราะเป็นมาตรฐานใหม่
นายถาวร ชลัษเฐียร กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ตนคิดว่าหากให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมด 400 กว่าแห่งทั่วประเทศ
จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งเองจะทําให้มาตรฐานการอาชีวศึกษาขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ควรจะต้องมีการกําหนดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานกลางในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนไม่ใช่ให้สถานศึกษาไปกําหนดเอง เช่น
สถานศึกษาที่มีความเฉพาะทางทางด้านเกษตรควรจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะในเรื่องของเกษตร สถานศึกษา
ที่มีความเฉพาะทางทางด้านอุตสาหกรรมควรจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรม และสถานศึกษา
ที่มีความเฉพาะทางทางด้านพาณิชยกรรมควรจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะในเรื่องของพาณิชยกรรม เป็นต้น
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก่อนจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการจัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษา
ให้ครบทั้ง 3 มาตรฐานก่อน เมื่อดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษาครบทั้ง 3 มาตรฐานแล้ว ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาทุกแห่งไปสํารวจและตรวจสอบว่าสถานศึกษาสามารถดําเนินการตามมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐานได้ครบ
หรือไม่ คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงจะไปใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ข้อ 3
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ล ะระดับ และประเภทการศึก ษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจําทุกปี
เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งหมายถึงเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่ใช่การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น ประเด็นที่นําเสนอ
ในวันนี้ คือ เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาไปจัดทํามาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ได้ให้ไว้ เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอาชีวศึกษาก็จะดําเนินการจัดทําเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
/นายวราสิทธิ…
์

-๑๗นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณา
(ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 พบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 และมาตรา 48 เพียงแต่นโยบายหรือการวินัจฉัยตีความเจตนารมณ์
ของกฎหมาย คือ ต้องการเขียนมาตรฐานการอาชีวศึกษาไว้กว้าง ๆ และจะไปกําหนดเป็นมาตรการทางการบริหาร
คือ กฎกระทรวง ต่ อไป ทั้ งนี้ จากการนํ าเสนอเมื่อสั กครู่ตนเข้ าใจว่า (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อ ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีหลักการคือต้องการให้สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องให้คําแนะนํากรอบในการประเมินตนเองที่มีอยู่ทั้งหมด
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ว่ามีเรื่องอะไรบ้ าง ซึ่งเป็ นตัวชี้วัดที่ ถอดออกมาจากตั วมาตรฐานอี กที หนึ่ ง
และสถานศึ กษาจะต้ องส่ งผลการประเมิ น ตนเองให้ กั บ หน่ วยงานต้ น สั งกั ด และหน่ วยงานต้ น สั งกั ดจะส่ งต่ อให้
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน) นํ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการให้
ผู้บริหารระดับ 10 ของทุกกรมประเมินตนเองหรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บริหารของตนเอง
นางสาวณมน จี รั งสุ วรรณ ผู้ อํ านวยการสํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา
(องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จั ดให้ มี ระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา โดยการกํ าหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่ กําหนดไว้ จัดให้ มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี และเพื่อให้
การดําเนินการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้น
จากการที่สถานศึกษาทุกแห่งใช้มาตรฐานเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนชายขอบที่จะต้องมีการจัดทําหรือออกแบบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทหรือจุดเน้นของตนเองเพราะจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับ
สถานศึกษาที่อยู่ในบริบทที่มีคนจํานวนมากไม่ได้ และขณะนี้การดําเนินงานที่หน่วยงานต้นสังกัดกําลังดําเนินการอยู่
คื อ เริ่ ม จากมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ แ ยกออกไปเป็ น มาตรฐานการอาชี วศึ ก ษาและแยกออกไปเป็ น มาตรฐาน
การศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วน่าจะต้องมีอีก 2 ขั้นตอน คือมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดกําหนดกรอบแนวทางกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส่งต่อไปยังสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาจะต้องเอามาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่ต้นสังกัดออกแบบไว้ให้มาออกแบบเป็นมาตรฐาน
อาชีวศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดในการประเมินว่าประเมินแล้วจะได้ผล
หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากสถานศึกษาจะทราบว่าบริบทของตนเองคืออะไร และมีมาตรฐานอะไรบ้างที่สถานศึกษา
จะต้องใช้ เนื่องจากสถานศึกษาจะนํามาตรฐานที่กําหนดไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองหรือ SAR ทุกปี โดยที่
สถานศึกษาจะประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่เหมาะสมและตรงกับของตนเอง และเมื่อสถานศึกษา
ประเมินตนเองหรือ SAR เสร็จเรียบร้อยแล้ว สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จะตัดเรื่องการประเมินตนเองและให้หน่วยงานต้นสังกัดประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการลดภาระงานของหน่วยงาน
ต้นสังกัดในการไปประเมินสถานศึกษา นั่นคือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จะเป็นผู้ประเมินภายนอกเพียงอย่างเดียวส่วนสถานศึกษาจะเป็นผู้ประเมินภายในของสถานศึกษาเองตามที่คิดว่า
เหมาะสมและถูกต้องกับสถานศึกษามากที่สุด ตนคิดว่าหากมีการประเมินมาตรฐานตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
/จะสามารถ…

-๑๘จะสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) มีหน้าที่และพันธกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานที่เข้าไปประเมินนั้นประเมินตนเองถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ให้คําแนะนําเพื่อไปปรับแก้ไข
ให้ถูกต้อง
รองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณา
(ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาประกอบด้วย
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีประเด็นสําคัญคือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
เมื่อนํามาพิจารณาเทียบเคียงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่าอุดมศึกษาจะใช้คําว่า “บัณฑิตที่พึงประสงค์” ดังนั้น
ตนจึงคิดว่าอาชีวศึกษาก็ควรที่จะใช้คําว่า “ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์” เพราะว่าระหว่างเรียน
ผู้เรียนอาจจะยังไม่มีความรู้ แต่เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วอาชีวศึกษาต้องการที่จะให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
เป็นอย่างไร
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี กรรมการการอาชีวศึกษา จึงประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึ กษา พ.ศ. 2561 จากเดิ ม มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เป็น มาตรฐานที่ 1 ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
และเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
เรื่องที่ 4.2 การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร
พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุร กิ จ และบริก าร นํ าเสนอว่ า ตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่ อวันพฤหั สบดี ที่
14 กันยายน ๒๕60 ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติให้ทบทวนหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพิ่ มเติมความชัดเจนของหลักสูตรด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเรื่อง Development
หรือ Network
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรต้องเขียนโปรแกรมได้
3. สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือไม่
/ในการนี้…

-๑๙ในการนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้ดําเนินการปรับแก้ไขหลักสูตร
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา และผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะอนุ กรรมการการอาชี วศึ กษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่
23 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 5 (ชั้น 1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้เสนอต่อคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาต่อไป โดยในวันนี้จะขออนุญาตที่ประชุมให้นายสรายุทธ มาลา ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคตรัง
เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
นายสรายุทธ มาลา ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคตรัง ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นําเสนอว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กันยายน ๒๕60 ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติให้ทบทวนหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพิ่ มเติมความชัดเจนของหลักสูตรด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้ นเรื่อง Development
หรือ Network
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรต้องเขียนโปรแกรมได้
3. สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือไม่
ขอเรียนว่าหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ต้องการเน้นในเรื่องของ Network
โดยศึกษาจากกรอบมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ประกอบด้วย
1) ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 2) แอนิเมชั่น 3) ฮาร์ดแวร์ 4) เครือข่ายและความปลอดภัย 5) การบริหารโครงการ
สารสนเทศ และ6) การสื่อสารโทรคมนาคม ทางผู้จัดทําหลักสูตรได้เลือกข้อ 4) เครือข่ายและความปลอดภัย มาจัดทําหลักสูตร
โดยมีผลลัพธ์ในการประกอบอาชีพเครือข่ายและความปลอดภัย ดังนี้
1. อาชีพนักปฏิบัติการด้านเน็ทเวิร์คและความปลอดภัย
2. อาชีพสนับสนุนระบบเครือข่าย
3. อาชีพบริหารจัดการเครือข่าย
4. อาชีพบริหารความมั่นคงและความปลอดภัย
5. อาชีพนักวิเคราะห์ระบบ
6. อาชีพผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล
7. อาชีพผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์
8. อาชีพนักเขียนโปรแกรม
9. อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์
และในเรื่องของสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นจาก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือไม่นั้น ผู้จัดทําจึงขอ
สรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มอาชีพเครือข่ายและความปลอดภัย ดังนี้

/ปวช. ...

-๒๐ระดับ
ปวช.
ปวส.
ทล.บ.

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
NQVC1
NQVC2
NQVC3
NQVC4
NQVC4
NQVC5
NQVC6

ลักษณะอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะเบื้องต้น
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะอาชีพระดับกึ่งฝีมือ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพระดับต้น,ผู้บริหารระดับต้น
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพระดับต้น,ผู้บริหารระดับต้น
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ,ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ,ผู้บริหารระดับสูง

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของ Network นั้นเป็นเรื่องที่ดี
ซึ่งจริง ๆ แล้วทุกสาขาวิชาของอาชีวศึกษาต้องการให้ผู้เรียนสามารถเติบโตเป็นเถ้าแก่ได้ คือ จะต้องเรียนในเรื่องของ
Economics ด้ วย ยกตั วอย่ างเช่ น เรื่ องของ Network เปรี ยบเที ยบระหว่ างผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กับผู้สําเร็จการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี สมมุติว่าต้องการให้ทํา Network เพิ่มเติม หรือ Network ใหม่ โดยตั้ง
คํ า ถามว่ า ลงทุ น แล้ ว คุ้ ม หรื อ ไม่ ผู้ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ามารถวิ เคราะห์ แ ละทํ าได้ แ ต่ ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่สามารถทําได้ ซึ่งพื้นฐานลักษณะแบบนี้จําเป็นต้องมี ไม่ใช่สอนในเรื่องของ
เทคนิคเพียงอย่างเดียว การสอนเชิงวิเคราะห์เรื่องของ Economics และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องของความ
ปลอดภัย (Security) ก็เป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะต่อไปในอนาคตบริษัทต่าง ๆ จะมีการพัฒนาตัวเองเป็น Digital Company
กันมากขึ้น ดังนั้นเรื่องของ Network และเรื่องของความปลอดภัย (Security) จึงเป็นเรื่องที่สําคัญและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
เรื่องที่ 4.3 การพิจารณาอนุมัตใิ ช้หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร
พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) จํานวน 16 หลักสูตร
นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริการ นําเสนอว่า สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อม
ในการเปิดสอนระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แจ้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมจะขอเปิดสอน
นํ าเสนอหลั ก สู ต รที่ ผ่ านความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาแล้ ว แจ้ งความประสงค์ ม าที่ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามขั้นตอนก่อนนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีสถาบันการอาชีวศึกษา
ได้เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง)
เพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตรรวมทั้งสิ้น 4 สถาบัน 16 วิทยาลัย 16 หลักสูตร ฝ่ายเลขานุการได้นําเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด คือ
1. ผ่านการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
2. ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด ได้แก่
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
/- มาตรฐาน...

-๒๑- มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557
โดยมีสาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. เป็นการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 ซึ่งกําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จํานวน 16 หลักสูตร ได้ดําเนินการปรับปรุง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นหลักในปรับปรุง คือ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ ได้ รับ การเผยแพร่ตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ าหนดในการ
พิ จารณาแต่ งตั้ งให้ บุ ค คลดํารงตํ าแหน่ งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน
อย่างน้อย ๕ คน
2. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
2. โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 และมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชี วศึ ก ษาระดั บ พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 และตาม
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ประกอบด้วย มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ หมวดวิชาทักษะชีวิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ หรือหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

1. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน
และในจํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 2 คน อาจารย์ประจําในแต่ละ
หลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้

/2.1 กลุ่มทักษะ…

-๒๒หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (30 หน่วยกิต)
2.2 กลุม่ ทักษะวิชาชีพเลือก (15 หน่วยกิต)
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
(12 หน่วยกิต)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน (24 หน่วยกิต)
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

จากการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณ ภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 5 (ชั้น 1) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) จํานวน 16 หลักสูตร โดยให้นําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณา ดังนี้
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ภาคเหนือ 1
ที่

สถานศึกษา

กําหนด
เปิดสอน

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่

ภาคเรียนที่
1/2561

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยว
ภาคเหนือ 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3. การโรงแรม

ภาคเหนือ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

4. การโรงแรม

ภาคใต้ 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 3
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. การบัญชี
8. การบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเหนือ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
ภาคเรียนที่
1/2561
/ประเภทวิชา...

-๒๓หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา
สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
9. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ที่

10. เทคโนโลยีไฟฟ้า

ภาคเหนือ 1

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

11. เทคโนโลยีไฟฟ้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

12. เทคโนโลยีแม่พิมพ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

13. เทคโนโลยียานยนต์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

14. เทคโนโลยียานยนต์

ภาคเหนือ 1

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

15. เทคโนโลยียานยนต์

ภาคเหนือ 2

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

16. เทคโนโลยียานยนต์

ภาคใต้ 2

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

กําหนด
เปิดสอน
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561
ภาคเรียนที่
1/2561

1. ถาม นายถาวร ชลัษเฐียร กรรมการการอาชีวศึกษา สอบถามว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) จํานวน 16 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงทั้งหมด
ไม่มีหลักสูตรใหม่ เหตุใดจึงมีการเพิ่มหน่วยกิตรวม จากเดิม หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต เป็น หน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และเรื่องของทวิภาคียังมีหน่วยกิตอยู่เท่าเดิมหรือไม่
1. ตอบ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ชี้แจงว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ
พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) จํานวน 16 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงและได้มีการเพิ่มหน่วยกิตรวม
จากเดิม หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต เป็น หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต เนื่องจากเพื่อให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานของสายปฏิบัติการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และเรื่องของทวิภาคี
ยังมีหน่วยกิตอยู่เท่าเดิม แต่จะมีตัวเกณฑ์มาตรฐานที่พิจารณา คือ เรื่องมาตรฐานของทวิภาคีเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่สําคัญ
2. ถาม นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา สอบถามว่า จากการพิจารณาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตนค่อนข้างมีความกังวลใจในเรื่องของศักยภาพและสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ว่าจะมีความรู้
ความสามารถมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้จะขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยอธิบายว่าผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้ว
จะสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง และหลังจากปรับปรุงหลักสูตรแล้วผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้จะ
สามารถเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการประเภทไหน อย่างไร แล้วทําอะไรบ้าง เนื่องจากตนเคยพบกับผู้สําเร็จการศึกษา
ในสาขาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ซายน์สแต็ค สถิติคอมพิวเตอร์
/และคอมพิวเตอร์…

-๒๔และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตนไม่ค่อยรู้ว่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจทํางานอะไร จึงประสงค์ที่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจทํางานกัน
อย่างไร เช่น เขียนซอฟต์แวร์เป็นหรือไม่หรือเพี ยงแต่ใช้ซอฟต์แวร์เป็น เพราะในภาคธุรกิจจะให้ซอฟต์แวร์แพ็คเก็จ
สําเร็จรูปกันค่อนข้างมาก และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนมากน้อยเพียงไร และเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถหางานทําได้ง่ายหรือยาก อย่างไร
2. ตอบ นางชนเมศ มีท องหลาง ครูวิท ยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชี้แจงว่า ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ไป
ทํางานในสถานประกอบการจะทําเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ให้สถานประกอบการ งานกราฟฟิค งานแอนิเมชั่น
งานตั ด ต่ อ วิดี โอ ส่ ว นหน้ าที่ คื อ เจ้าหน้ าที่ ระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละสารสนเทศ นั กพั ฒ นาและออกแบบเว็ บ ไซต์
นักออกแบบงานกราฟฟิคและสื่อมัลติมีเดีย นักปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการทํา
ความร่วมมือกับ 1) บริษัท จีเอส มีเดีย จํากัด 2) บริษัท ไอที คอมซายน์ จํากัด 3) บริษัท มิราเคิล จํากัด ในจังหวัด
ขอนแก่น และมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ โดยในปีการศึกษาที่ 1 เด็กจะฝึกงานที่บริษัทในจังหวัดขอนแก่น และ
ในปีการศึกษาที่ 2 จะส่งเด็กไปฝึกงานต่อที่สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้เรียนในสาขาวิชานี้จะเน้นในส่วนของ
ทวิภาคี คือ ผู้เรียนจะเป็นบุคคลที่ทํางานแล้ว และหากเป็นผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ก็จะส่งให้ไปทํางานในสถานประกอบการ
ที่สถานศึกษาทําความร่วมมืออยู่ จึงทําให้ตลอดระยะเวลาที่เปิดสอนหลักสูตรนี้มา 5 ปี ยังไม่พบปัญหาเรื่องเด็กจบแล้ว
ไม่มีงานทํา
3. ถาม นายสมเกียรติ ชอบผล กรรมการการอาชีวศึกษา สอบถามว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครบรอบการประเมิน
แล้วหรือยัง หากครบรอบการประเมินแล้วพอจะมีข้อมูลมาเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาบ้างหรือไม่
3. ตอบ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชี วศึกษาธุรกิ จและบริการ ชี้แจงว่า ขณะนี้หลักสู ตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 ครบรอบการประเมิน 5 ปีแล้ว แต่เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการเปลี่ยน
เกณฑ์มาตรฐานดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จึงทําให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรก่อนที่จะมีการประเมิน
นางสมสมร วงศ์รจิต ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติหลักสูตรที่มี
การเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี จะต้องมีการประเมินหลักสูตรอยู่แล้ว คือ มีการพิพากษ์หลักสูตร มีผลการดําเนินการ
เปิดสอนหลักสูตรเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนเรื่องเกณฑ์มาตรฐานจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการประเมินหลักสูตรซึ่งขณะนี้
หลักสูตรทั้ง 16 หลักสูตร ได้มีการประเมินหลักสูตรครบรอบ 5 ปี เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน
ภาคผนวกท้ายเล่มของเอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณา
เอกสารประกอบการประชุม หน้า 196 ข้อ 2 โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
75 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
/- กลุม่ วิชาพื้นฐาน…

-๒๕- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
- กลุม่ วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี (12 หน่วยกิต)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน (24 หน่วยกิต)
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เมื่ อ นํ า ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 มารวมกั น แล้ ว ได้ ตั ว เลขไม่ ต รงกั บ 75 หน่ ว ยกิ ต จึ งขอให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ช่วยตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ให้ถูกต้องด้วย
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2561 (หลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ในปัจจุบันเป็น
สาขาวิชาที่ นิ ยมเปิ ดสอนเป็ นจํ านวนมาก แต่ เมื่ อผู้ ประกอบการรับเข้ าไปทํ างานก็ ประสบกั บปั ญหา คื อ ไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานจริงได้มีจํานวนอยู่ค่อนข้างมาก ประกอบกับปัจจุบันยังมีคนว่างงานอยู่อีกเป็นจํานวนมาก จึงอยากจะให้
มั่น ใจว่าผู้สํ าเร็จการศึ กษาหลั กสู ตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิ บั ติการของอาชีวศึกษาเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถหางานทําได้ และเมื่อทํางานแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริงและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของอาชีวศึกษาควรจะต้องทํางาน
เชิงวิเคราะห์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การทําหนังแอนิเมชั่นเรื่องหนึ่งต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทําแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไร
มีความคุ้มค่าหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเท่าใด
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบอนุมัตใิ ช้หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2561
(หลักสูตรปรับปรุง) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 4 สถาบัน จํานวน 16 หลักสูตร
เรื่องที่ 4.4 การพิจารณาแนวทางศูนย์ศกึ ษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นําเสนอว่า โครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และกําลังเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอยู่ในขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงขอนําเสนอรายละเอียด
และประเด็นปัญหาโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) มาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ
พร้อมทั้งขอแนวทางการดําเนินโครงการดังกล่าว จํานวน 3 เรื่อง คือ
1. แนวทางการจัดทําแผนการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
2. แผนการจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการ
3. การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1-2 ระยะที่ 4
และเมื่อได้ข้อเสนอแนะแนวทางทางการดําเนินโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) แล้ว
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาจะนํ าข้ อ เสนอแนะแนวทางการดํ าเนิ น โครงการดั งกล่ าวเสนอไปยั ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้จะขอให้นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นําเสนอรายละเอียด
ความเป็นมาโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นําเสนอว่า โครงการศูนย์ศึกษา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2557 ใช้งบประมาณ
ในการดําเนินการจํานวน 839,522,000 บาท และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 – 2560 ใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ดําเนินการอีกจํานวน 381,525,000 บาท ซึ่งขณะนี้การดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และขณะนี้ได้มีการจัดทําคําขอ
งบประมาณไปยังสํานักงบประมาณอีกจํานวน 190,000,000 บาท เพื่อที่จะได้ดําเนินการโครงการฯ ระยะสุดท้าย
ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะขอสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการโครงการมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้
/1. ระยะปี…

-๒๖1. ระยะปี พ.ศ. 2550 – 2557 งบประมาณในการดําเนินการจํานวน 839,522,000 บาท
- ปี พ.ศ. 2550 – 2554
วงเงิน 378,100,000 บาท
- ปี พ.ศ. 2554
วงเงิน
บาท
วงเงิน 50,427,500 บาท
- ปี พ.ศ. 2555
- ปี พ.ศ. 2556
วงเงิน 184,323,500 บาท
- ปี พ.ศ. 2557
วงเงิน 226,671,000 บาท
2. ระยะปี พ.ศ. 2558 – 2560 งบประมาณในการดําเนินการจํานวน 381,525,000 บาท (งบเหลือจ่าย)
- ปี พ.ศ. 2558
วงเงิน 269,000,000 บาท
- ปี พ.ศ. 2559
วงเงิน 42,570,700 บาท
วงเงิน 69,954,300 บาท
- ปี พ.ศ. 2560
รวมใช้งบประมาณในการดําเนินการโครงการไปแล้วทั้งสิ้นจํานวน 1,217,101,160.48 บาท และจะขอนําเสนอ
ความก้าวหน้าในการดําเนินการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ดัง Powerpoint
แสดงภาพประกอบคําอธิบายมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งต่อมาภายหลังจากที่โครงการฯ ได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
จัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องการดําเนินงานต่อเนื่อง และการบริหารจัดการ
- วันที่ 16 มกราคม 2561
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการฯ สรุปรายงานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
- วันที่ 1 มีนาคม 2561
ดําเนินการมอบหมายผู้แทนชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนชุมชนจังหวัดสงขลา
- วันที่ 13 มีนาคม 2561
นําเสนอคําสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เพื่อ
พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- วันที่ 20 มีนาคม 2561
ดําเนินการมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในและนิติกรดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดการดําเนินงาน
ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่
- วันที่ 24 เมษายน 2561
จัดประชุมหารือคณะกรรมการติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการฯ เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จ
รวมทั้งจัดทําแผนการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) เมื่อดําเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
/นายอนุสรณ์…

-๒๗นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า
1. ในเรื่องการตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมด สิ่งสําคัญที่สุดคือโครงสร้างเหล่านั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่
หรือไม่ และวัสดุที่ติดตั้งทั้งหมดยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ เพราะตามหลักวิศวกรรมหากโครงสร้างและวัสดุต่าง ๆ
เกิดความไม่แข็งแรงเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานเป็น 10 ปี และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ก็อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพลง
และเมื่อโครงสร้างและวัสดุต่าง ๆ เสื่อมสภาพลงก็จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ซึ่งทั้งหมดนี้
ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
2. หากต้องการดําเนินการโครงการฯ ต่อไปให้แล้วเสร็จ การดําเนินการต่อจําเป็นจะต้องมีทีมงานดูแล
เรื่องการบริหารจัดการที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับโครงการนี้โดยเฉพาะ
3. ในเรื่องของการตรวจสอบ หากดําเนินการตามแบบก่อสร้างเดิมหรือมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างใหม่
จําเป็นจะต้องประเมินราคาใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ที่นําเสนอว่าต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการเพิ่มอีก 381,525,000 บาท
ผู้ประมาณราคาแน่ใจแล้วหรือไม่ว่างบประมาณ 381,525,000 บาท เพียงพอที่จะดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
100% ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบด้วย เช่น ต้องการปรับปรุงสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จะต้อง
มีรายละเอียดประกอบด้วยอะไรบ้าง ค่าการก่อสร้างและค่าการออกแบบจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการออกแบบ
ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่เคยประสบมาพบว่าโครงสร้างและวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน
เมื่อนํากลับมาใช้ใหม่จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่อนข้างสูง
4. ในเรื่องของสัญญาจ้าง ควรที่จะต้องไปตรวจสอบสัญญาจ้างว่าหากต้องการดําเนินการก่อสร้างต่อไป
สามารถที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกหรือประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ได้หรือไม่ หากจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมารายเก่า
ในสัญญาจะระบุไว้ชัดเจนว่าหากผู้รับเหมาเก่าทําผิดสัญญาสามารถที่บอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรจะต้องตรวจสอบสัญญาจ้างให้รอบคอบ หากสามารถเปิดประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ได้ก็ควรที่จะทํา
ซึ่งการประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ควรจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพของผู้รับเหมาด้วยว่ามีความเหมาะสมและมีศักยภาพ
เพียงพอหรือไม่
ทั้งนี้ การดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงการดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้รอบคอบที่ไม่ใช่เฉพาะ
แค่เรื่องของการเบิกจ่ายเงินเพียงอย่างเดียว ควรจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการควบคุม กํากับ และดูแล ด้วย
ซึ่งจะมีอยู่ 2 วิธี คือ
1. ในการดําเนินการปรับปรุงควรจ้างผู้รับจ้างอิสระหรือบริษัทที่ปรึกษามาช่วยคุมงานก่อสร้างให้ เพื่อให้
การก่อสร้างหรือการปรับปรุงดังกล่าวได้มาตรฐานตามที่กําหนด ไม่ทราบว่าในงบประมาณ 381,525,000 บาท ได้มีการ
รวมค่าจ้างผู้รับจ้างอิสระหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษาไว้ด้วยแล้วหรือไม่ หากไม่มีก็ควรที่จะไปประมาณการเพิ่มเติมด้วย
เพราะต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะต้องจ้างผู้รับจ้างอิสระหรือบริษัทที่ปรึกษามาช่วยคุมงานก่อสร้าง
2. การจ้างผู้รับจ้างอิสระหรือบริษัทที่ปรึกษามาช่วยคุมงานก่อสร้างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ควรจะต้อง
พิจารณาเลือกผู้รับจ้างอิสระหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงหรือมีความน่าเชื่อถือ
นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี ผู้แทนสํานักงบประมาณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจว่าจะดําเนินการ
ก่ อ สร้ างหรื อ ปรั บ ปรุ งโครงการศู นย์ ศึ กษาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าทะเลสาบสงขลา (อควาเรี ยม) ต่ อ ไปหรื อ ไม่ นั้ น
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจําเป็นจะต้องแสดงถึงที่มาที่ไป ความพร้อมในการดําเนินการ เช่น การตรวจสอบว่า
โครงสร้างอาคารและวัสดุต่าง ๆ ยังสามารถดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงต่อไปได้หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจน
ต้องมีการตรวจสอบโดยวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงต่อไปได้
และเมื่อมีความพร้อมตรงนี้แล้วก็จะมาพิจารณาในเรื่องของงบประมาณเป็นลําดับต่อไป ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็น
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน หากมีความจําเป็นจริง ๆ ก็สามารถที่จะของบประมาณได้
หากประเมินแล้วเป็นการก่อสร้างหรือปรับปรุงที่จะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
/นายชัยพฤกษ์…

-๒๘นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเรียนว่าโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เริ่มดํ าเนิ นการมาประมาณ 10 ปี แล้ ว โดยที่ โครงการนี้ ดําเนิ นการไปได้ประมาณ 5 ปี ตนก็ได้รับการแต่ งตั้ งให้ มา
ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งในช่วงแรก ๆ งานก็มีปัญหาสะดุดติด ๆ ขัด ๆ และก็ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สัญญาจ้างสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก่อนที่ตนจะมารับตําแหน่ง และในช่วงที่ตนมาดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็สามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้ว และเมื่อตรวจสอบ
กระบวนการในเบื้องต้น เช่น เรื่องการจัดตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สํานักงบประมาณเป็นอย่างดี เรื่องของการจัดจ้างก็เป็นไปตามระเบียบฯ ทุกอย่าง และระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
ก็ได้มีการตรวจการจ้างซึ่งเป็นไปตามระเบียบทุกประการ และก็ยังไม่พบประเด็นปัญหาเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด
เพียงแต่ว่างบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับมาดําเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ
ไม่สามารถรับมาเป็นจํานวนเงินก้อนใหญ่ได้ จึงทําให้การก่อสร้างต้องดําเนินการไปเป็นช่วง ๆ ไม่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันได้ ซึ่งตนมั่นใจว่าหากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมตามที่เสนอขอสํานักงบประมาณไป
จํานวน 190,000,000 บาท จะสามารถทําให้โครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ 100% และตนเห็นด้วยกับนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ที่บอกว่า
การบริหารจัดการควรที่จะต้องดําเนินการตั้งแต่ตอนนี้ ทั้งนี้ ตนประสงค์ที่จะทราบผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว อย่างไรบ้าง
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างควรที่จะต้องจ่ายตามความก้าวหน้าของงานและควรจะมีระยะเวลาควบคุมด้วย
ทั้งนี้ หากไม่มีความก้าวหน้าและไม่เป็ นไปตามกําหนดเวลาก็ไม่ต้องจ่ายเงิน และในเรื่องของการบริหารจัดการ
หลังจากก่อสร้างโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรจะต้องเตรียมการวางแผนไว้ด้วยว่าใครจะเป็นผู้ดูแลศูนย์ศึกษา
การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ต่ อ ไป เพราะจะมี เรื่ อ งของค่ าใช้ จ่ าย เช่ น ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
การจ้างบคุลากร เป็นต้น เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกําลังดําเนินการตรวจสอบอยู่ คือ
1. สัญญาจ้าง จากการที่ได้มีการตรวจสอบตั้งแต่สัญญาจ้างที่ 1 - สัญญาจ้างที่ 4 พบว่ามีการเบิกจ่ายเงิน
ล่วงหน้าไป 125,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2550 และเมื่อดําเนินการก่อสร้างไปได้ประมาณ 8 เดือน ก็หยุดการก่อสร้าง
ซึ่งสาเหตุที่มีการหยุดการก่อสร้างไปอาจจะมาจากมี ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้าง แต่มีประเด็นที่เป็น
ข้อสังเกตจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คือ การใช้จ่ายเงินให้รายงานขบวนการใช้จ่ายเงินว่าเงินอยู่ที่ไหน
อยู่บั ญ ชีไหน ซื้ อ ของอยู่ ต รงไหนบ้ าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่ ได้ มี ก ารจัด ทํ ารายงานในเรื่อ งดังกล่ าวเลย
ซึ่งสํ านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน (สตง.) ได้ ทั กท้ วงมา และสํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษาก็ได้ชี้แ จง
ตอบกลับไปแล้ว
2. การแก้ไขสัญญาจ้างหลายครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีการสอบถามถึงสาเหตุของ
การแก้ไขสัญญาจ้างแต่ละครั้งว่าเกิดจากอะไร และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ เช่น ต้องมีความจําเป็น
ต้องไม่ทําให้รัฐเสียประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1. ถาม นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา สอบถามว่า หากสมมุติว่ามีการประมูล
การจัดจ้างใหม่ไม่ทราบว่าเป็นผู้รับเหมารายเก่าหรือผู้รับเหมารายใหม่ หรือว่ามีการยกเลิกสัญญาจ้างเก่าได้แล้ว
หรือว่ายกเลิกสัญญาจ้างไปเลย
/1. ตอบ...

-๒๙1. ตอบ นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงว่า สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมไปยังสํานักงบประมาณจํานวน 190,000,000 บาท แต่เท่าที่ทราบ
ในเบื้องต้นยังไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากขาดวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ กษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกี ยรติ เจริญ เศรษฐศิลป์ ) ได้ ให้ ข้อ เสนอแนะว่ าให้ จัด หาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ความเชี่ ย วชาญในเรื่อ งนี้ โดยเฉพาะมาประเมิ น ราคางานก่ อ สร้างที่ ยั งดํ าเนิ น การไม่ แ ล้ วเสร็ จ ว่ าควรจะต้ อ งใช้
งบประมาณอีกจํานวนเท่าใด ดังนั้นการประมูลงานจัดจ้างใหม่ซ่ึงเป็นระยะที่ 4 ที่จะเปิดซองใหม่ จึงไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับเหมารายเก่าที่เคยทําสัญญาจ้างในระยะที่ 1-3 ที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
2. ถาม นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา สอบถามว่า ในการควบคุมงาน
การก่อสร้างโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ได้มีการจ้างผู้รับจ้างอิสระหรือ
บริษัท ที่ ปรึกษามาช่วยคุม งานก่อสร้างด้วยหรือไม่ ทั้งนี้หากไม่มีการจ้างบริษั ท ที่ป รึกษามาช่วยคุม งานก่อสร้าง
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตอบ นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงว่า การดําเนินการก่อสร้าง
ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจ้างผู้รับจ้างอิสระหรือบริษัทที่ปรึกษา
มาช่วยคุมงานก่อสร้าง แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ผู้บริหารระดับสูงในอดีตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการบริหารโครงการ และ2) คณะกรรมการบริหารสัญญาจ้าง และในคราวที่รูปแบบรายการ
มีปัญหาคณะกรรมการคณะนี้จะช่วยกันพิจารณาตรวจสอบ
3. ถาม นายจรูญ ชูลาภ กรรมการการอาชีวศึกษา สอบถามว่า รูปแบบรายการก่อสร้างบุคคลภายนอก
เป็นผู้ออกหรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ออกแบบเอง โดยปกติงานก่อสร้างผู้รับเหมางานก่อสร้าง
ต้องรับเหมาเพื่อสร้างให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา ถ้าหากผู้รับเหมาสร้างงานไม่เสร็จและทิ้งงาน งานส่วนที่เหลือ
ถ้าสามารถหาผู้รับเหมามาดําเนินการต่อได้ มีค่าจ้างเท่าไหร่ นั่นคือส่วนต่างที่ผู้จ้างจะต้องจ่าย และผู้รับเหมาเดิม
ต้องจ่ายให้ผู้จ้าง ไม่ทราบว่ามีหรือไม่
3. ตอบ นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงว่า งานก่อสร้างได้ดําเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและได้ มี การจ่ ายเงินค่าก่ อสร้างไปหมดแล้ ว เพี ยงแต่ มี การเปลี่ยนแปลงรายการบางรายการ
จนทําให้งานบางอย่างไม่แล้วเสร็จ เช่น งานฝ้า เป็นต้น
นายจรูญ ชูลาภ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติสัญญาจ้างงานก่อสร้างจะมีเงื่อนไข
ขมวดท้ายไว้ว่าหลังจากรับงานเสร็จแล้ว ยังไม่ให้จ่ายเงินทั้งหมด จะต้องมีเงินส่วนหนึ่งค้ําประกันสัญญาจ้างไว้ ถ้าหาก
ไปตรวจการจ้างแล้วพบว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จต้องเรียกผู้รับเหมามาดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกแบบรูปแบบรายการครั้งแรก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% ใช้เงินงบประมาณจํานวน 1,000 กว่าล้านบาท แต่การลงนามในสัญญาจ้างครั้งแรก (ระยะที่ 1)
839,522,000 บาท ทําให้ต้องมีการตัดลดเนื้องานออกหลายรายการ เมื่อดําเนินการระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้มีการขอระยะที่ 2 ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ตามลําดับ ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําระยะที่ 4 (ระยะสุดท้าย)
ทั้งนี้ จากประเด็นที่นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวมาเป็นการดําเนินการ
ในระยะที่ 1 ที่เมื่อดําเนินการไปแล้วมีปัญหาติดขัดอยู่ 2-3 ปี หลังจากมีการแก้ไขรูปแบบรายการเพื่อให้งานสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ เมื่อดําเนินการระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่บอกว่างานไม่แล้วเสร็จที่จริงงานเสร็จตามสัญญา
งวดงานครบตามสัญญา กรรมการตรวจการจ้างครบตามสัญญา เพียงแต่ตามสัญญาที่ได้เงิน 839,522,000 บาท
จะเห็นความก้าวหน้าระดับหนึ่ง พอระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ได้งานอีกระดับหนึ่ง ต้องได้เงินอีกก้อนหนึ่งคือ 190,000,000 บาท
งานก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ถึงจะแล้วเสร็จ 100%
/นายจรูญ…

-๓๐นายจรูญ ชูลาภ กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดําเนินการแก้ไขรูปแบบรายการสัญญาจ้าง
ในระยะที่ 1 ไม่ได้เรียกว่าการแก้ไขสัญญาจ้าง แต่เรียกว่าการปรับลดรูปแบบรายการให้เท่ากับจํานวนงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ทั้งนี้จะต้องมีการอนุมัติรูปแบบรายการใหม่ในวงเงิน 839,522,000 บาท
นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่แจกนอกเล่ม หน้า 6 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นิติกร
ดํ าเนิ น การตรวจสอบรายละเอี ยดการดํ าเนิ นงานการก่ อสร้างว่ าถู กต้ องและเป็ นไปตามระเบี ยบหรือไม่ เมื่ อวั นที่
20 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ควรที่จะรอให้หน่วยตรวจสอบภายในและนิติกรที่ได้รับมอบหมายดําเนินการตรวจสอบ
ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงนําผลการตรวจสอบดังกล่าวมาพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสนิท แย้มเกสร ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นําเรื่องการพิจารณาแนวทางศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา
(อควาเรียม) เป็นวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ จากการพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการดังกล่าว คือ
1. แนวทางการจัดทําแผนการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
2. แผนการจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการ
3. การเบิกจ่ายค่าจ้างงาน งวดที่ 1-2 ระยะที่ 4
ขอเรียนว่าแนวทางฯ ข้อ 1 เป็นเชิงการหารือในที่ประชุม ส่วนแนวทางข้อ 2 และข้อ 3 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีหน้าที่หรือสามารถที่จะเข้าไปมีมติในเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย
มติทปี่ ระชุม รับทราบและประธานขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานําข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ไปดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ ๖.1 ประธานกําหนดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 3/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่
17 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (ชั้น ๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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