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คำนำ
ปัจจุบันสาขาเทคโนโลยี ได้มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาเทคโนโลยีย่อยหลาย ๆ ด้าน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบันจัดทา
หลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่าง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีในลักษณะสหวิทยาการ บัณฑิตมี ความสามารถด้านปฏิบัติงานที่นาความรู้ด้านทฤษฏีมา
ประยุกต์ และมีความสามารถพัฒนางานทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้ดาเนินการจัดทา หลักสูตร
เทคโนโลยีบั ณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) นี้ซึ่งเป็น
หลักสูตรปรับปรุงจาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558
โดยได้น ามาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูล ทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูล เฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจั ดการศึ กษา การดาเนิ นการ และ โครงสร้างของหลั กสู ตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนา
คณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร และหมวดที่ 8 การประเมิ น และปรั บ ปรุ งการ
ดาเนินการของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย
และ สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการรวมถึง
ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการผลิตกาลังคนที่มีความรู้ทักษะสามารถยกระดับของการประกอบอาชีพได้ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาธุรกิจในสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น และสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ใน การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งเพื่อที่จะได้นาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพต่อไป
วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2

สำรบัญ
หน้ำ
หมวดที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3
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ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

9
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13
25
26

หมวดที่ 4
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3.

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก หลักสูตรสู่รายวิชา

27
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หมวดที่ 5
1.
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3.

หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
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หมวดที่ 7
1.
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3.
4.
5.
6.
7.

50
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กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

หมวดที่ 8 กำรประเมิน และปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข ผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2558
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ภาคผนวก ช มติเห็นชอบหลักสูตรของอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ภาคผนวก ซ มติเห็นชอบหลักสูตรของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ภาคผนวก ฌ มติเห็นชอบหลักสูตรของอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ภาคผนวก ญ มติอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคผนวก ฎ บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน
ภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ฐ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
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134
159
175
207
224
239

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัย

: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
: วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: 25582751102362
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program in Information Technology
(Continuing Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชือ่ เตม(ไทย)
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชือ่ ย่อ(ไทย)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชือ่ เตม(อังกฤษ)
: Bachelor of Technology (Information Technology)
ชือ่ ย่อ(อังกฤษ)
: B. Tech. (Information Technology)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
75 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับผู้เข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 1

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็น หลั ก สู ต รเฉพาะของสถาบั น ที่ จั ด การเรี ย นการสอนโดยตรง มี ค วามร่ ว มมื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ตกลงกับสถานประกอบการเอกชน/ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ดังนี้
- บริษัท ปิระมิด โซลูชัน จากัด
- บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จากัด
- บริษัท เลี่ยนอุดม จากัด
- บริษัท เว็บ คอนเน็กชัน
5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สาเรจการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหนชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558
เปิดดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เหนชอบหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563
6.2.1 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6.2.2 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6.2.3 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6.2.4 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ใช้หลักสูตร
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเรจการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้
- กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Design)
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3. นักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff)
4. นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
5. นักออกแบบสื่อประสม (Multimedia Designer)
6. นักออกแบบเว็บ (Web Designer) & ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)
- กลุ่มอื่น ๆ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ที่

เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่ง
ประชาชน
วิชาการ

1 38097-00206-XXX

2 3-8101-00129-XXX

3 3-8105-00333-XXX

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทางาน

นายเศรษฐาพันธ์
สุกใส*

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต

นางสาวแสงเดือน
ชูทอง*

นางสาวกันตพิชญ์
ใยเสถียร*
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วิทยาลัย
เทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัย
เทคนิคพังงา

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาเรจการศึกษา
จากสถาบัน ปี พ.ศ.

ศึกษาศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต
(เทคโนโลยี
การศึกษา)
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
(การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2556

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

2545

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์

2541

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์

2560

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์

2548

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2547

มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

2536
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ที่

เลขประจาตัวบัตร ตาแหน่ง
ประชาชน
วิชาการ

4 1-8399-00234-XXX

5 1-8099- 00131-XXX

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ นายสรวิศ ทรงคุณ
(ผู้แทน
จากสถาน
ประกอบ
การ)

อาจารย์ นายปฐมพงศ์
(ผู้แทน พรนราดล
จากสถาน
ประกอบ
การ)

สถานที่ทางาน
บริษัท
เลี่ยนอุดม จากัด

บริษัท Open
Source
Technology
Co., Ltd

คุณวุฒิ
การศึกษา
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

สาเรจการศึกษา
จากสถาบัน ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

2560

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์

2557

ประสบการณ์ทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ปี บริษัท เลี่ยนอุดม จากัด
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
2551
บัณฑิต
สงขลา
(วิศวกรรม
นครินทร์
ซอฟต์แวร์)

ประสบการณ์ทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ปี บริษัท Open Source Technology
Co., Ltd

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
10.2 สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา ได้แก่ บริษัทปิรามิด โซลูชั่น จากัด ,
บริษัทเลี่ยนอุดม จากัด, บริษัท เว็บ คอนเน็กชัน, บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จากัด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรได้วางแผนพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็ นแผนหลั กของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยื น
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการปฏิรูปประเทศ การพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของ
แผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นมากขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทาให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ
ของกลุ่มต่างๆในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งมี
แรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบ ในการดึงดูดการลงทุน จากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
การพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นและต่อยอด
ห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและนาผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 4

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม เพื่อการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงต้องบู รณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ความต้องการของประชาสังคม ท้องถิ่น และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ และ
ภูมิภาคอาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี พ.ศ. 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุด
และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ากว่าเกณฑ์ ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้
คนไทยส่ วนใหญ่ยั งมีปั ญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ ต้องผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพ สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งสาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ จะต้องมีการวางแผนจัดทาหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีที่มี ความรู้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญฉพาะทางในเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
มีค วามสามารถทั้ง ด้านทฤษฎีและปฏิบั ติสอดคล้ องกับความต้องการของสถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอาชีพ รูปแบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
มุ่ งเน้ นความร่ วมมื อในการจั ดการเรี ยนการสอนร่ วมกั บสถานประกอบการอย่ างเข้ มข้ น โดยศึ กษาและ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จึงเป็นการยืนยันได้ถึงคุณภาพและมาตรฐาน
ของหลั กสู ตรได้ว่า สามารถดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ส่ งผลให้ บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้มี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีจิตสานึกในการนาความรู้เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 จะท าให้ มี ก ารใช้
คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของ วิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีว ศึกษาภาคใต้ 2 ในหัวข้อที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศ
ทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ การมุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เพื่อการพัฒนา
ประเทศและสังคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 5

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ มทักษะภาษาและการสื่ อสาร กลุ่ มทักษะการคิ ดและการ
วิเคราะห์ กลุ่มทักษะสังคมและการดารงชีวิต จัดตามคู่มือหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐาน
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้ แทนจากในหมวดวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เรี ยนจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในฐานะ หรือ ระดับนักเทคโนโลยี หัวหน้าฝ่ายเทคนิค มีความสามารถที่จะคิดค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม และ
สถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
1.2 ความสาคัญ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้นาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้จัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบทวิภาค แบบเน้นสมรรถนะอาชีพ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
ให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะทางสังคม (Generic Skills) ทักษะทางการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะทาง
อาชีพ (Professional Skills) และทักษะทางด้านโครงงาน (Project Skills) ด้วยแนวทางการฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจะ
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการทางานให้กับนักศึกษา และยังเป็น
การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถบริหารจัดการและ
ควบคุมการทางาน ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปบูรณาการ ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางานทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหรรมและภาคบริการได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาพัฒนางานอาชีพ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
พร้อมทั้งมีจิตสานึกในการนาความรู้เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น
1.3.4 เพื่อผลิต บัณ ฑิต ให้มีความรู้ค วามสามารถ มีทักษะทางด้า นภาษาและการสื่ อ สาร
เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อประสานงานและประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.5 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้ เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ ร่ว มทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีมาตรฐานตามที่
สกอ. กาหนด

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

3. พั ฒ นาบุ คลากรสาย
ผู้ ส อนให้ มี คุ ณ ภาพทั้ ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ

4. ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน

2.2 กลยุทธ์

2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้ นฐานมา ตัวบ่งชี้
จากหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐาน 1.1 มีการทบทวนหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คุณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ และติ ด ตามประเมิน 1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.3 สกอ.รับทราบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
หลักฐาน
1.1 รายงานการประชุมทบทวนหลักสูตร
1.2 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
1.3 รายงานการประเมินหลักสูตร
2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ตัวบ่งชี้
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.1 การประเมินความพึงพอใจการใช้บัณฑิต
2.2 สารวจภาวการณ์มีงานทาของ
ของสถานประกอบการ ที่มผี ลการ
บัณฑิต
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
2.2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาภายในเวลา
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หลักฐาน
2.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
2.2 รายงานการสรุปการมีงานทาของบัณฑิต
3.1 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรสายผู้ ส อน ตัวบ่งชี้
ได้ รับ การพั ฒนาในด้า นต่ างๆ ได้แก่ 3.1 จานวนบุคลากรที่ผา่ นการฝึกอบรมทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
วิชาการและวิชาชีพ
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมสัมมนา 3.2 จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ ทั้ง หลักฐาน
ในประเทศและต่ า งประเทศ และ 3.1 รายงานผลการฝึกอบรม
ตาแหน่งทางวิชาการ
3.2 ผลงานทางวิชาการ
4.1 จัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุง ตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 จานวนรายการสิ่งสนับสนุน ตามเกณฑ์ใน
เช่น วัสดุครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อาคารและห้องสมุดให้มีความทันสมัย 4.2 ผลการประเมินความต้องการของอาจารย์
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้สอนและนักศึกษา
4.2 สารวจความต้องการของอาจารย์ หลักฐาน
ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
4.1 รายการสิ่งสนับสนุน
สนับสนุนการเรียนการสอน
4.2 รายงานความต้องการของอาจารย์ผสู้ อน
และนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบทวิภาค โดยกาหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
และ 1 ภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับภาคเรียนฤดูร้อน การกาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคเรียนฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
ภาคเรียนปกติ โดยมีระยะเวลา 9 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคี
1.4 การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อภาคเรียน
1.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย รวมเวลาการวัดผล ไม่น้อยกว่ า 18 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.7 การจัดชั่วโมงเรียน
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้น จึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้า
ทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยจาแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจารายวิชา รูปแบบและวิธีการคานวณชั่วโมง
ศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้
1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
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จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์

น

(ท–ป–ศ)

วิธีคานวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา = ชัว่ โมงเรียนทฤษฎี × 2 + ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
2.5
หมายเหตุ : หากนาผลหารคานวณที่ได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้
- น้อยกว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง
- ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1
ทั้งนี้ ในการกาหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มีการศึกษา
ค้นคว้านอกเวลา เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ วิชาโครงการ เป็นต้น โดยให้ใช้เลข 0
แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้
- วันจันทร์ – ศุกร์
ระหว่าง เวลา 17.30 – 21.30 น.
และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 – 17.30 น.
2.1.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้
- วันจันทร์ – เสาร์ ระหว่าง
เวลา 08.00 – 17.30 น.
และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ
2.1.3 การกาหนดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
เดือน พฤษภาคม – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือน มีนาคม – เมษายน
2.1.4 การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดวันจันทร์–วันเสาร์หรืออาทิตย์ ใน
เวลาทาการของสถานประกอบการโดยจัดให้ได้รับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน ตามแผนการฝึกอาชีพที่จัด
ร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่กาหนด
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2.2 เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเข้ า ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั กศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนในหลั กสู ตรมาจากต่างสถาบัน ต่ างสถานประกอบการ บางรายจบ
การศึ กษามานาน ตั ดสิ น ใจกลั บ เข้ าศึ กษาต่ อท าให้ นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ความรู้ ไ ม่ เ ท่ า กั น โดยเฉพาะทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศ และพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาใน ข้อ 2.3
เปิดสอนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ก่อนเริ่มภาค
การศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเรจการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ที่คาดว่าจะจบใน
แต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวมทัง้ หมด
คาดว่าจะสาเรจการศึกษา

2563
20
20
-

2564
20
20
40
20

ปีการศึกษา
2565
20
20
40
20

2566
20
20
40
20

2567
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยค่าใช้จ่าย
เฉพาะงบดาเนินการในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ประมาณคนละ 38,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท)
จานวนนักศึกษา
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2563
160,000
480,000
120,000
760,000
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2564
2565
2566
320,000
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320,000
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960,000
960,000
240,000
240,000
240,000
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2567
320,000
960,000
240,000
1,520,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท)
ที่

รายการ

1 ค่าวัสดุ
2 ค่าราคาครุภัณฑ์
3 ค่าตอบแทน
4 ค่าบริการสถานศึกษา
5 ค่าสาธารณูปโภค
6 รายจ่ายอื่นๆ
รวม
จานวนนักศึกษา*
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อปี

2563
2564
100,000 200,000
150,000 200,000
288,000 580,000
50,000 190,000
100,000 200,000
72,000 150,000
760,000 1,520,000
20
40
38,000
38,000

ปีการศึกษา
2565
2566
2567
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
580,000
580,000
580,000
190,000
190,000
190,000
200,000
200,000
200,000
150,000
150,000
150,000
1,520,000 1,520,000 1,520,000
40
40
40
38,000
38,000
38,000
38,000

2.7 ระบบการศึกษา
การศึกษาเป็นแบบทวิภาคีในแบบชั้นเรียนและเรียนรู้ร่วมกันในสถานประกอบการ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการอาชีวศึกษา (ถ้ามี)
การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
75 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) ทักษะภาษาและการสื่อสาร (กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2) ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์)
1.3) ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เวลา-หน่วยกิต

18
6
6
6
51
18
6
12
30
24
6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน และหน่วยกิต ดังนี้
ให้ใช้ตัวเลข 10 ตัว ในลักษณะ XX-XXXX-XXXX ตามคาชี้แจง
การกาหนดรหัสวิชาระดับปริญญาตรี
ให้เขียนชื่อวิชาเป็นภาษาไทยในบรรทัดแรก และวงเล็บชื่อวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อไปหากมีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนให้
ระบุรหัสวิชา และชื่อวิชานั้นด้วย
ให้ระบุจานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
และ จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น(ท-ป-ศ) โดยคิดค่า
หน่วยกิต ตามที่กาหนด
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ความหมายของรหัสวิชา รหัสหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2563-2566
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช 2563

21 หลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาทักษะชีวิต)
1.1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
รหัสวิชา
21-4000-1103
21-4000-1201

18 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
(Report Writing)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(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)
1.3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
(สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-1504
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Development in Careers)
21-4000-1601
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)

(6 หน่วยกิต)
น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
(6 หน่วยกิต)
น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
(6 หน่วยกิต)
น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
51 หน่วยกิต
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
21-4901-2101
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (0-9-0)
(Computer Programming Technology Special Problem)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
21-4901-2201
สถิตเิ พื่อการวิจัยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Statistics for Fundamental Research)
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2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา
21-4000-2301
21-4000-2302
21-4000-2305
21-4000-2307

ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Information Technology and Computer)
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3 (2-2-5)
(Safety and Health in Establishment)
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม
3 (2-2-5)
(Industrial Management and Traning)
งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
(Basic Information Technology and Industrial material)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
รหัสวิชา
21-4901-2401
21-4901-2402
21-4901-2403
21-4901-2404
21-4901-2405
21-4901-2406
21-4901-2407
21-4901-2408

12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
(Application Program Development)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Method for Information Technology)
การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย
(Network Diagnostics and Trouble Shooting)
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
(Computer Platform Technology)
กระบวนการซอฟต์แวร์
(Software Process)
สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Seminar in formation Technology Project)
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Programming)
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
(Internet Technology)
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3 (0-9-0)
3 (2-2-5)
3 (0-9-0)
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2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4901-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Special Information Technology Project)
21-4901-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Specia Information Technology Project 1)
21-4901-2503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Specia Information Technology Project 2)
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4901-2601 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Programming)
21-4901-2602 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Operator)

6 หน่วยกิต
น.(ท-ป-ศ)
6 (0-18-0)
2 (0-6-0)
4 (0-12-0)
3 หน่วยกิต
น.(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4901-3001
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Software Development with Logistic and Supply Chain)
21-4901-3002
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

3 (0-9-0)
หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่อเนื่อง) ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา เป็นดังนี้
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แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3(3-0-6)
สถานศึกษา
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
สถานศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2401 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2404 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
12(10-4-22)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(2-2-5)
สถานศึกษา
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2402 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4901-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2(*-*-*)
สถาประกอบการ
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
14(8-8-20)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21-4901-2201 สถิติเพื่อการวิจยั เบื้องต้น
3(2-2-5)
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2302 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2403 การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียระบบเครือข่าย
3(0-9-0)

หมายเหตุ

สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถาน
ประกอบการ

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
9(4-13-10)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
3(3-0-6)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21-4901-2101 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

สถาน
ประกอบการ

3(0-9-0)

สถาน
ประกอบการ

3(2-2-5)

สถานศึกษา
สถาน
ประกอบการ

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2407 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
21-4901-2408 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

3(0-9-0)

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
21-4901-2601 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

3(0-9-0)

สถาน
ประกอบการ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4901-3001 การพัฒนาซอฟต์แวร์ดา้ นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รวมหน่วยกิต
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2302 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม
3(2-2-5)
21-4000-2303 งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอตุ สาหกรรม
3(2-2-5)
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2405 กระบวนการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4901-2503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4(*-*-*)

หมายเหตุ

สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถาน
ประกอบการ

2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
13(6-6-15)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
21-4000-1601 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3(3-0-6)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2406 สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-9-0)

หมายเหตุ

สถานศึกษา

สถาน
ประกอบการ

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4901-3002 ปัญญาประดิษฐ์
3(0-9-0) สถานประกอบการ
รวมหน่วยกิต
9(3-18-6)
รวมหน่วยกิต ทั้งหมด
75(36-87-84)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน
นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส*
38097-00206-XXX

อาจารย์

นางสาวแสงเดือน ชูทอง*
3-8101-00129-XXX

อาจารย์

นางสาวกันตพิชญ์
ใยเสถียร*
3-8105-00333-XXX
นายสรวิศ ทรงคุณ
1-8399-00234-XXX

นายปฐมพงศ์ พรนราดล
1-8099- 00131-XXX

หมายเหตุ

สาเรจการศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

อาจารย์(ผู้แทน
จากสถาน
ประกอบการ)

อาจารย์(ผู้แทน
จากสถาน
ประกอบการ)

คุณวุฒิการศึกษา

จากสถาบัน

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เทคโนโลยีการศึกษา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาบัณฑิต
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยภาค
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(การจัดการทั่วไป)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ประสบการณ์ทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ปี
บริษัท เลี่ยนอุดม จากัด
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ประสบการณ์ทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ปี
บริษัท Open Source Technology Co., Ltd

* ผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร
ประวัติย่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร ภาคผนวก ฎ
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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ปี พ.ศ.
2556
2545
2541
2560
2548
2547
2536
2560
2557

2551

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ด้ ว ยเป็ น การศึ ก ษาในรู ป แบบระบบทวิ ภ าคี ซึ่ ง มี ก ารฝึ ก อาชี พ ตามแผนการฝึ ก อาชี พ ใน
สถานประกอบการให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพกับการทางานจริง โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก อาจารย์
นิเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการทางาน
และเห็นความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ปัญหา หรือแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 เรียนรู้วิธีการใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานประกอบการเพื่อนาไป
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.5 มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการเรียนที่ 3 และ/หรือ 4 ของปีการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กาหนดตารางการฝึกอาชีพหรือตารางการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการหรือ
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามที่สถาบันได้ ทาความตกลงกับสถานประกอบการ ให้จัดในวันและ
เวลาดังต่อไปนี้
- วันจันทร์ – เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 – 17.30 น.
และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ
การใช้งานจริง หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทะนุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ควรมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะนาไปใช้งานหากโครงการสาเร็จ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกิน 3 คน
ต่อ 1 โครงงานและมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือ
เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ตลอดจนการพัฒนา และ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการในกระบวนการผลิต เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในงานอาชีพ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถ
ทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดพร้อมใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาประกอบในการจัดทาโครงงานเพื่ อ
รายงานผลการวิจัย 5 บท ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการทา
โครงการ และโครงงานสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 และ/หรือ 4 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่ว โมงการให้ ค าปรึก ษา จัดทาบันทึก การให้ ค าปรึก ษา ให้ ข้อมูล ข่า วสาร
เกี่ยวกับโครงงานหรือโครงการหรืองานวิจัย และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล กระทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและคณะกรรมการสอบโครงการ โดยในระหว่างการทาโครงการ นักศึกษาจะต้องมี ก าร
รายงานความก้าวหน้าตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และจะมีการสอบโครงการ โดยพิจารณาจากรายงาน
โครงการ และการนาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสอบพร้อมด้วยเล่มรายงาน โดยคณะกรรมการสอบ
จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับสูง
(2) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
(3) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม
(4) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
มีทักษะการบริหารจัดการและทางาน
เป็นหมู่คณะ
(5) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
วางแผน จัดการปรับปรุงดัดแปลง
อนุรักษ์พลังงาน และออกแบบพัฒนา
ระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปรับพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับ
ปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ และ
ปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้
ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบคณะทางาน
แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ทางานเป็นหมู่คณะ
ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลหาความรู้ที่
นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอ ในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการการวางแผน
จัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง อนุรักษ์พลังงาน และออกแบบพัฒนาระบบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อกาหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
ส่งเสริมสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพเคารพในสิทธิ
ทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคม
ที่ถูกต้อง
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2. พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
2.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้ อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.2 ความรู้
2.2.1 มีความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2.2 มีความรู้และความเข้า ใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
2.2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน
2.2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2.3.2 สามารถรวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
2.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.4 มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
2.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
2.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพั ฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกันผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักในองค์กร
2.4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทัก ษะในการใช้คอมพิว เตอร์ ส าหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิช าชีพได้เป็น
อย่างดี
2.5.2 มีทักษะในการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
2.5.3 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และ
การสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
2.5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรั บฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
1.2.4 อาจารย์ ผู้ ส อนทุ กคนต้ อ งสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุ ก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม 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. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
2.1.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิ ญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินจากรายวิชาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจิ น ตนาการและมีความยื ดหยุ่ นในการปรั บใช้ องค์ ความรู้ ท างด้า นเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่ ว นรวมพร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คล และงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น า และผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
4.1.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.5 มีภาวะผู้นา
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4.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั กษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและการสื่อ
ความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง
5.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง
ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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4. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum mapping)
4.1. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมายดังนี้
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่ อ
บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน
4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได้
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสมในการพั ฒ นานวั ต กรรมหรื อ ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ จ ากเดิ ม ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 34

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่ วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกันผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักในองค์กร
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เ ป็น
อย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ห รื อการแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ตอ่ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และ
การสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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21-4000-1302 วิทยาศาตร์เทคโนโลยีประยุกต์



















































21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ



















































21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ



















































21-4000-1601 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า



















































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและ
ทักษะการเรียนรู้
1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา ที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม 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
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง และประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกาหนด
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2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้ าและวิวัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์ใช้
2.1.5 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.6 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้ อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลั กษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.2 ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินจากรายวิชาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.2.4 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
3.2.5 มอบหมายให้นักศึกษาบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
3.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3.3.3 ประเมินจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
3.3.4 ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
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 คลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัด เจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.2 สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ปากเปล่ า และการเขี ย น พร้ อ มทั้ ง เลื อ กใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง
5.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมิน จากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
6. ด้านทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1 บริหาร จัดการ ดาเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คาแนะนา สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.2 ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์การติดตั้ง
และซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
6.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งบารุงรักษาและพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ
6.1.4 ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
6.1.5 ควบคุมระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง
6.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เ ครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
6.3.3 ประเมินจากทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมายดังนี้
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และ
สังคม
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2.2. ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง และประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกาหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์ใช้
5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
2) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4.2.6 ด้านทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บริ ห าร จั ด การ ด าเนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน ให้ ค าแนะน า สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง
และซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์
3) วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งบารุงรัก ษาและพัฒ นาซอฟต์ แวร์ และระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล
4) ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
5) ควบคุมระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการปฏิบตั ิงาน
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21-4000-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์













































21-4000-2302 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน





































































































































2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21-4901-2101 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
21-4901-2201 สถิติเพื่อการวิจัยเบือ้ งต้น
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ประกอบการ

21-4000-2305 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการ
ฝึกอบรม
21-4000-2307 งานเทคโนโลยีพนื้ ฐานทางเครือ่ งกลและวัสดุ
อุตสาหกรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการปฏิบตั ิงาน
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21-4901-2401 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์













































21-4901-2402 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ













































21-4901-2403 การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบ
เครือข่าย













































21-4901-2404 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์













































21-4901-2405 กระบวนการซอฟต์แวร์













































21-4901-2406 สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ













































24-4901-2407 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่













































24-4901-2408 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต













































2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
- กลุม่ วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการปฏิบตั ิงาน
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21-4901-2601 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ













































21-4901-2602 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ













































21-4901-3001 การพัฒนาซอฟต์แวร์ดา้ นโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน













































21-4901-3002 ปัญญาประดิษฐ์













































2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4901-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
21-4901-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
21-4901-2503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 46

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ให้เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเรจการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับ หลั กสู ตรสามารถทาได้โ ดยมี ร ะบบประกัน คุ ณภาพภายในสถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเรจการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และน าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบั ณฑิตที่จ บการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีที่ 2
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส ใน
ระดับความ พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อ มและความรู้ จ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
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(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย, (ข) จานวนสิทธิบัตร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จานวนกิจกรร มการกุศล
เพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเรจการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
หมวดที่ 4 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษารายวิชาและจานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(2) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่หลักสูตรกาหนดไว้
(3) ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
(4) ผ่านการประเมินศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ตามที่สถาบันกาหนด
(5) เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาปริญญาครบถ้วน ตามระเบียบสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ว่าด้ว ยกิจ กรรมและการเข้าร่ว มกิจกรรมของนั กศึกษาปริญญาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
(6) มีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อสถาบัน
(7) ต้องยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภายใน
30 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน ตามประกาศของสถาบัน
(8) นักศึกษาที่ไม่ได้ดาเนินตามข้อ 7 จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในแต่ละ
ภาคเรียนนั้นและต้องชาระรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึก ษายื่น
คาร้องขอสาเร็จ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัย สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
อันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
อันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง 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
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลั กสู ต รและมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จานวน 5 คน
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผน
มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (คอศ.6) และนาข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 และกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษา ดังนี้
1.3.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชาเรียนในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาเรียนใน
สถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาเรียนในสถานศึกษาและรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาเรียนในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ. 4 และ คอศ. 5 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้
คุณภาพของบัณฑิตพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรภายหลังผ่านการเรียนรู้ครบทั้ง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณา 5 ด้านและหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณา 6 ด้าน ซึ่งเป็นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาภายใน 1 ปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับ
เงิ น เดื อ นเริ่ ม ต้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า เกณฑ์ ก.พ. ก าหนด ส่ ว นบั ณ ฑิ ต อี ก ส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กแล้ ว โดยสถาน
ประกอบการก็สามารถทางานต่อเนื่องได้เลยภายใต้เงื่อนไขของสถานประกอบการ
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หากพบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงก็ทาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ มีระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.3 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเรจการศึกษา
เป็นโครงงานและผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้พัฒนาด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ
สถานประกอบการ และชุมชน
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา เป็นไปตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3.1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3.1.3 ปรั บ พื้น ฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ก่อนเริ่มภาค
การศึกษา
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้
3.3 กระบวนการและผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ของนักศึกษา การสาเรจการศึกษา ความ
พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา
ระหว่างการศึกษาสาขาวิชาฯโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันดูแล
และจั ดระบบดูแลนั กศึกษาผ่ านครู ฝึ กในสถานประกอบการและครูนิเทศเพื่ อรับ ทราบปัญหาและช่ ว ย
แก้ปัญหาลดการออกกลางคันของนักศึกษา
3.3.2 การสาเร็จการศึกษา
ผู้จะสาเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่าเกณฑ์กาหนด แต่ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาแนะนาแนว
ดาเนินการตามข้อบังคับของสถาบันหากพบว่านักศึกษามีปัญหาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษา
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะการ
สอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านเพื่อนาปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับ
ผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและ
วิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้โดยให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน
4. อาจารย์
คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป็นไป ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกรอบ 5 ปี โดยกาหนดแนวทางในการพัฒนา หลักสูตร
ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องในระดับสากล
5.2 สถาบันฯ กาหนดปฏิทินการศึกษาทุกปีการศึกษา
5.3 สถาบันฯ อนุมัติอาจารย์ผู้สอน ตารางสอน ตารางเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน
5.4 จัดทา คอศ.2 และ คอศ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
5.5 สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
5.6 หลังจากปิดภาคเรียน 30 วัน สาขาวิชาฯ โดยประธานหลักสูตรจะจัดประชุมเพื่อร่ว มกัน
พิจารณา คอศ. 4 และ คอศ.5 เพื่อสรุปแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.7 จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตรตามเจตนารมณ์ของการจัดทา คอศ.6 ภายใน 60
วันหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการดาเนินงานของสาชาวิชา/
วิทยาลัย/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จะดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา
เพื่อจั ดซื้อตารา สื่ อการเรี ย นการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัส ดุครุภัณฑ์ฝึ กปฏิบัติอย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาให้เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฯ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 อาคารสถานที่ในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา
และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมี ห้องสมุดที่มีหนังสื อด้านการบริห ารจัดการ และด้านอื่น ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนังสือภายในห้องสมุดสาขาวิชา ตารา
เฉพาะทาง นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
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6.2.2 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและโรงฝึ ก งานใช้ อาคารศู นย์ วิ ทยบริ การ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดังนี้
การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทา
วิจัย ในการอบรมและพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

1
2

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook)
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

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริหาร
จัดการงาน
สานักงาน
2
1

บริหารจัดการ
ด้านการเรียนการ
สอน
40
2

1
1
-

2
1
3

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

1
1
-

2
2
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด

10
1
2
2
-

45
2
2
1

ตัว
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ

1
2

1
1

ระบบ
เครื่อง

2

4

ชุด

หน่วยนับ
เครื่อง
เครื่อง

6.2.3 ห้องสมุด
ห้องสมุดมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ย วข้อง ซึ่งมีห นั งสื อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 1,000 เล่ ม และมี ว ารสาร
วิชาการต่าง ๆ กว่า 1,000 รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 400 เล่ม และ
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วารสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศอี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 รายการ
นอกจากนี้ ห้ อ งสมุ ด ของสถานศึ ก ษาได้ จั ด เตรี ย มหนั ง สื อ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กว่า 500 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 200 เรื่อง และซีดีรอม 500
แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับห้องสมุดในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้ อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้ห้องสมุด
จัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของสาขาวิชาจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และสาขาวิช าฯ จะต้องจั ดสื่ อ การสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัล ติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ เครื่องขยายเสียง
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนังสือเพื่อเข้าห้ องสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้มีเจ้ าหน้าที่
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียง
และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ
เครือข่าย แม่ข่า ย อุปกรณ์
การทดลอง ทรั พ ยาก ร
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ที่
เพี ย บพร้อมเพื่อสนั บ สนุน
ทั้ ง การศึ ก ษาใน-นอกห้ อ ง
เรียน เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง อย่างเพียง พอและมี
ประสิทธิภาพ

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความพร้อมใช้
งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในการสอน การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับการทบทวน
การเรียน
2. จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ที่
ทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพื่ อให้ นั กศึกษา สามารถฝึ กปฏิบัติ สร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. จั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยและห้ องปฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์และพื้นที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานหา
ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ด้ ว ยตนเองด้ ว ยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม เพียงพอ
4. จัดให้มีห้องสมุดบริการทั้งหนังสือ ตารา และ
สื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง ห้ อ งสมุ ด ทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
5. จั ด ให้ มี ร ะบบแม่ ข่ า ยขนาดใหญ่ อุ ป กรณ์
เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการในการ
บริหารระบบ

- รวบรวมจั ด ท าสถิ ติ จ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบั ติ การ
และเครื่องมือความเร็วของระบบ
เครือข่ายต่อจานวนนักศึกษา
- จานวนนักเรียนลงเรียนในวิ ช า
เ รี ย น ที่ มี ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ
- สถิ ติ ข องจ านวนหนั ง สื อ ต ารา
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารและ
สถิติการใช้งานหนังสือ ตารา สื่อ
ดิจิทัล
- ผลส ารวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
X
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 อย่าง
X
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.5 และ
X
คอศ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
X
แบบ คอศ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด ใน คอศ.3 และ คอ
X
ศ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมิน การดาเนินงานที่รายงานใน คอศ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
X
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้ มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้ส อนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากสถาบันและควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายในโดยมี
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายและ
2) มี จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ที่ มี ผ ลด าเนิ น การบรรลุ เป้ า หมายไม่ น้ อ ยกว่า 80% ของตั ว บ่ ง ชี้ ร วมโดย
พิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี
นอกจากนี้สถาบันยังได้กาหนดให้ทุกหลัก สูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ 3 ปีและมีประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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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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รายละเอียดของคาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร (กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
21-4000-1103

การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Report Writing)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู อ่านและเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และนาไปประยุกต์ใช้
3. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟั ง ดู อ่ า นและเขี ย น สรุ ป ความสารสนเทศจากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ เคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศที่สอดคล้องกับงานอาชีพ การเขียนรายงานเชิงวิชาการแล ะวิชาชีพใน
รูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Study Skills)
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่กาหนด
2. อ่าน เขียน บทความ เรื่องราวต่าง ๆ เขียนรายงานผลการศึกษา
3. บูรณาการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง
4. แสดงกลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
5. เลือกวิธีนาเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของตน
6. เขียนบันทึกการเรียนรู้ รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา
คาอธิบายรายวิชา

3 (2-2-5)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้
ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์การเรียนรูก้ ารสร้างแรงจูงใจเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนและความจาเป็นของตน การกาหนดเป้าหมาย การพัฒนาการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนตามความต้องการ และความจาเป็น และกาหนดแผนการฝึกฝนทักษะทางภาษา การจดบันทึก แสดงหลักฐาน
นาเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้า และความก้าวหน้าทางภาษาของตน
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1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์
21-4000-1302
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
3 (2-2-5)
(Science for Applied Technology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีสารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบส เกลือ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ สารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพสารชีวโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพและอนุรักษ์พลังงาน
2. สารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา
3. สารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี
4. สารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร
5. สารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์
6. สารวจตรวจสอบกรดเบสและเกลือ
7. สารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
8. สารวจตรวจสอบพอลิเมอร์
9. สารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
10. สารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล
11. สารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน
12. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารและสมบัติของสารปริมาณสาร
สัมพันธ์ กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ สารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน
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1.2.2 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
21-4000-1402

สถิติเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Statistics for Careers)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการคิดคานวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับประชากรและสุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน
4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัยในงานอาชีพ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
6. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทั กษะการคิดคานวณและการแก้ปัญ หาในงานอาชีพ โดยใช้ความรู้พื้ นฐานทางสถิติ
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการ
วิจัยในงานอาชีพ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
21-4000-1504

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Environmental Development in Careers)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. วิเคราะห์ นาความรู้ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการ
สิ่ งแวดล้ อมการเปลี่ ย นแปลงของโลกกับ สิ่ งมี ชีวิต สารเคมี ที่ ใช้ และผลกระทบของการใช้ ส ารเคมีในการ
ดารงชีวิตพลังงาน พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของพลังงาน
ต่อ สิ่ งแวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้อ งงานอาชี พ กฎหมาย และสิ่ งแวดล้ อ มมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มในงานอาชี พ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3.2 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
21-4000-1601

การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นาต่อการบริหารจัดการยุคใหม่
4. นาหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
5. บรูณาการการใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
คาอธิบายรายวิชา

3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ปัจจุบันองค์ประกอบของ
การบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหารจัดการ
ในภาวะการเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม การปรั บ ตั ว ท างานร่ ว มกั บ อื่ น การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21-4901-2101

ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (0-9-0)
(Computer Programming Technology Special Problem)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหาพิเศษที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ประยุกต์ใช้งานและแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้ศึกษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปัญหาพิเศษที่ส นใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยนา
ความรู้ที่ได้ศึกษามานาเสนอและเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งาน
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
21-4901-2201
(Statistics for Fundamental Research)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ประชากรและการสุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปร การตั้งและการทดสอบสมมติฐาน
2. คานวณเกี่ยวกับ สถิติพื้นฐาน การหาคุณภาพของเครื่องมือ การทดสอบค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความ
แปรปรวน และวิเคราะห์สหสัมพันธ์
3. ประยุกต์การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยเพื่องานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการวิจัย ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปร การตั้ง และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยเพื่องานอาชีพ
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2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Information Technology and Computer)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงาน
และเลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ออกแบบเครื่องมือในงานเทคโนโลยี
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงานใน
รูป แบบต่างๆ เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คัดกรอง แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลที่สืบค้นได้
และสรุปองค์ความรู้จากข้อมูลอย่างถูกต้อง วิเคราะห์และวางแผน การดำเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้
คอมพิว เตอร์และโปรแกรมพื้ น ฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือในงานเทคโนโลยีต่างๆ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
21-4000-2302

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

3 (2-2-5)

(Safety and Health in Establishment)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลั กการจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
2. วิเคราะห์แผนงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย
3. ประยุกต์ใช้วิธีการในการแก้ปัญหาด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย ในสถานประกอบการ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลั ก การจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย วิธีการ รูปแบบ ขั้นตอน
การดาเนินงาน วิเคราะห์และวางแผนงานตามระเบียบและกฎหมายในระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ประยุกต์และเลือกใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ทาง
วิชาชีพในสถานประกอบการ
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21-4000-2305

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม
(Industrial Management and Training)

3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม
2. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร จัด ทาแผนการฝึกอบรม วางแผนการควบคุม ติดตามและป ระเมิน ผลใน
งานอุตสาหกรรม
3. ประยุกต์ใช้วิธีการบริห ารจัด การอุต สาหกรรมและฝึก อบรม ในการวางแผน และการบริห ารความ

เสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม การวางแผนและการบริหาร
การฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์
ในการฝึกอบรม การจัด ทาแผนการฝึก อบรม เทคนิค การนาเสนอและการสอนงานอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
สื่อ การฝึก อบรม การวัด ประเมิน ผล การจัด ทาเอกสารในการฝึกอบรม ฝึก ปฏิบัติก ารเป็น วิท ยากรหรือ
ผู้ ส อนงาน การบริ ห ารจั ดการ ศาสตร์ และศิ ล ป์ ของการจั ดการในงานอุ ตสาหกรรมและสถานประกอบการ
โครงสร้า งองค์ก รและการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุม ติด ตามและประเมิน ผลในงาน
อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหาร
ความเสี่ยง
21-4000-2307

งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอุตสาหกรรม
(Basic Information Technology and Industrial materials)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรมเบื้องต้นและเทคโนโลยีสานักงาน ใช้อุปกรณ์
เครื่องมือสานักงาน วางแผน ซ่อมบารุงและประมาณการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สานักงานเบื้องต้น
2. ประยุกต์ใช้วัสดุอุตสาหกรรม เครื่องมืออุตสาหกรรมพื้นฐานและอุปกรณ์สานักงานได้เหมาะสมกับ
ประเภทของงานเทคโนโลยี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ อุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน
เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน
งานเจาะ งานทำ เกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น เทคโนโลยีสานักงาน ใช้อุปกรณ์
เครื่องมือสานักงาน วางแผนและประมาณการการใช้อุปกรณ์สานักงาน ซ่อมบารุงอุปกรณ์เครื่องมือสานักงาน
เบื้องต้น วัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิต
และกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัส ดุ วัสดุใหม่ทาง อุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุ
กับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2401

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
(Application Program Development)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารข้อมูล
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ
3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีปัจจุบัน
21-4901-2402

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Method for Information Technology)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ ของการวิจั ย ขั้น ตอนด าเนิ น การวิจั ย การเขีย น
โครงการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์ ปัญหาวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย
2. พัฒนาโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญของการวิจัย ขั้นตอนดาเนินการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์ ปัญหาวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย
21-4901-2403

การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย
(Network Diagnostic and Trouble Shooting)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ปัญหาและหาจุดเสียของระบบเครือข่าย, อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ระบบเครือข่าย ตรวจซ่อมและวัดค่าความสูญเสีย การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบหาจุดเสียในระบบ
เครือข่าย
2. วิเคราะห์ปัญหาและหาจุดเสียของระบบเครือข่าย , อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย
3. ตรวจซ่อมและวัด ค่าความสู ญ เสี ย การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่ อตรวจสอบหาจุด เสี ยในระบบ
เครือข่าย
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ปัญหาและหาจุดเสียของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ระบบเครือข่าย ตรวจซ่อมและวัดค่าความสูญเสีย การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบหาจุดเสียในระบบ
เครือข่าย
21-4901-2404 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Computer Device Platform)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ
2. ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์
3. ปรับแต่งระบบเพื่อการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
4. ตรวจสอบอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ การติดตั้ง
และใช้งานโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การการปรับแต่งระบบเพื่อการเชื่อมต่อผ่ านเครือข่าย การใช้งานผ่าน
เครือข่าย การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ การติดต่อสื่อสารต่างระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
21-4901-2405 กระบวนการซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
(Software Process)
3 (2-2-5)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการซอฟต์แวร์ กิจกรรมในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์
แบบจาลอง การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง
การประมาณค่าใช้จ่าย และการวัดประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์
2. พัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการซอฟต์แวร์ กิจกรรมในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์
แบบจาลอง การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง
การประมาณค่าใช้จ่าย และการวัดประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์
21-4901-2406

สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
(Seminar in Information Technology Project)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม นาเสนอผลงาน และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. วางแผน ดาเนินการจัดสัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นรายบุ คคลหรือเป็น
กลุ่ม นาเสนอผลงาน ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น จัดสัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21-4901-2407 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
(Mobile Application Programming)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบ และการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ สถาปัตยกรรม
ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มและภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ง การเรียกใช้งาน และการใช้โปรแกรมช่วยพัฒนา(SDK : Software
Development Kit)การเขียนคาสั่งโปรแกรม API ติดต่อฐานข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วงและการสื่อสารบนระบบ
เครือข่าย
2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. ติดตัง้ เรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบ และการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบต่างๆ สถาปัตยกรรม
ของโปรแกรมระบบปฏิ บั ติการของอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ แพลตฟอร์มและภาษาคอมพิ วเตอร์ที่ ใช้ในการพั ฒ นา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ง การเรียกใช้งาน และการใช้โปรแกรมช่วยพัฒนา (SDK : Software
Development Kit)การเขียนคาสั่งโปรแกรม API ติดต่อฐานข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วงและการสื่อสารบนระบบ
เครือข่าย
21-4901-2408

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
3 (0-9-0)
(Internet Technology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี่ ยวกั บ พั ฒ นาการของเทคโนโลยีอิ น เตอร์ เน็ ต การตรวจสอบระบบในฐานะของ
นั ก พั ฒ นาโปรแกรมในเรื่อ งที่ เกี่ย วกับ เทคโนโลยีก ารสร้าง การเผยแพร่ และการสื่ อสารผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทการใช้งานและการติดตั้งเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต
2. ตรวจสอบเทคโนโลยีอินเตอร์
3. สร้าง เผยแพร่ และสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ติดตั้ง ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระบบเปิด รูปแบบการถ่ายทอดข้อความรูปแบบที่
เอชทีทีพี (HTTP format) เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ เบราเซอร์แบบต่างๆ การเขียนเว็บเพจมาตรฐานเอชทีเอ็ม
แอล (HTML) สี ภาพ และสื่ อ ผสม ภาษาส าหรับ เขีย นโปรแกรมเว็บ ซีจีไอ (CGI) เอสคิว แอล (SQL) และ
ฐานข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูล แบบออนไลน์ เทคโนโลยีเว็บบนเครื่องอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile Device)
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
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2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4901-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (0-18-0)
(Special Information Technology Project)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ กิจกรรม
การวางแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์ ประเมินผล
2. ปฏิบัติโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายงานสาระนิพนธ์โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ กิจกรรม
การวางแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์ ประเมินผล จัดทารายงานในรูปแบบสาระนิพนธ์ โดยอยู่ในความควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
21-4901-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2 ( 0-6-0)
(Specia Information Technology Project 1)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ กิจกรรมการ
วางแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์ ประเมินผล
2. ปฏิบัติโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยอยู่ในความควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
21-4901-2503

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Special Information Technology Project 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน โครงการพิเศษ 1

4 (0-12-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ กิจกรรม
การวางแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์ ประเมินผล
2. รายงานสาระนิพนธ์โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทารายงานในรูปแบบสาระนิพนธ์ เกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรม
การวางแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู่ใน
ความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
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2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
21-4901-2601

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Programming)

3 (0-9-9)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ย วกับ การเขียนโปรแกรมคาสั่ง การใช้งานบนเว็บ เพื่อให้เว็บเป็นรูปไดนามิก
การเขียนโปรแกรมคาสั่งในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส และในกลุ่มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งศึกษาระบบฐานข้อมูล โครงสร้าง
ข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมคาสั่งกับฐานข้อมูล
2. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคาสั่ง การใช้งานบนเว็บ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคาสั่ง การใช้งานบนเว็บ เพื่อให้เว็บเป็นรูปไดนามิก การเขียน
โปรแกรมคาสั่งในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส และในกลุ่มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งศึกษาระบบฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล
ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมคาสั่งกับฐานข้อมูล
21-4901-2602

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Operator)

3(0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การประสบความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการ การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ
2. ปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์สาหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ รูปแบบ
ของการลงทุนแบบใหม่ ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กระบวนการในการเริ่ ม ต้ น เป็ น ผู้ ป ระกอบการ การประสบความสาเร็ จ ของ
ผู้ประกอบการ การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์สาหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทาง
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4901-3001

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติส์และโซ่อุปทาน
3 (0-9-0)
(Software Development with Logistic and Supply Chain)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สมรรถรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับชุดคาสั่งการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
2.พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชุดคาสั่ ง การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้งานที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนการบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความต้องการและบริการลูกค้า การจัดส่งและการ
ควบคุมสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า และการตอบสนอง
21-4901-3002 ปัญญาประดิษฐ์
3 (0-9-0)
(Artificial Intelligence)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของปัญ ญาประดิษฐ์ เอเจนต์ (Agents) และอินเทลลิเจนต์การ
แก้ปัญหา การค้นหา การแทนความรู้ การให้เหตุผล การอนุมาน ตรรกศาสตร์ภาคแสดงระบบผู้เชี่ยวชาญ
โครงข่ายประสาท ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic )
2.เขียนโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ ความหมายของปัญ ญาประดิษฐ์ เอเจนต์ (Agents) และอินเทลลิเจนต์
การแก้ ปั ญ หา การค้ น หา การแทนความรู้ การให้ เหตุ ผ ล การอนุ ม าน ตรรกศาสตร์ภ าคแสดงระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ โครงข่ายประสาท
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ภาคผนวก ข
ผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2562
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รายชื่อผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. ดร.สุนทร พลรงค์
2. นางสมจิตต์ สุทธางกูร
3. นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร
4. ดร. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
5. ดร. ณรงค์ ฤทธิเดช
6. นางสาวภาวินี มหิมา
7. นายวีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม
8. นายศรรตวรรษ จุเนี่ยว
9. นายชยุตม์ แซ่ว่อง
10. นายสุเทพ แก้วสุวรรณ
11. นายครรชิต แก้วสมุทร
12. นายชาตรี คงแป้น
13. นางกาญจนา ทรงยศ
14. นางศิริพร แสนทวีสุข
15. ดร. เศรษฐาพันธ์ สุกใส
16. นางสาวแสงเดือน ชูทอง
17. นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร
18. นายธวัชชัย ไชยจิตร์
19. นายปฐมพงศ์ พรนราดล
20. นายจักรพันธ์ ระย้า
21. นายอดิศักดิ์ ยูนุส
22. นางสาวสมฤทัย ขานุรักษ์
23. นายยสพร เครือแก้ว

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
รองอธิการฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
CEO บริษัท Open Source Technology Co., Ltd
ผู้จัดการบริษัทเลี่ยนอุดม
บริษัท ภูเก็ต โปรเกรส จากัด
บริษัท ภูเก็ต โซลูชั่น จากัด
โรงแรมกะตะธานี
ผู้จัดการบริษัท SVOA
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
หัวหน้างานหลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อาจารย์ประจา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแทนศิษย์เก่า รหัส 58
ตัวแทนศิษย์เก่า รหัส 59
ตัวแทนศิษย์เก่า รหัส 59
ตัวแทนศิษย์เก่า รหัส 59
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การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2562
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
(ประธาน) ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- กล่าวถึงวัตถุประสงค์สาคัญในการวิพากษ์หลักสูตรตามระเบียบข้อบัญญัติตามกฎหมาย
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสมจิตต์ สุทธางกูร กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- ฝากถึงการจัดทาวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งมีความจาเป็นในปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ พัฒนา
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และ ผลิตกาลังคนตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส อาจารย์ประจาหลักสูตร แจ้งรายละเอียด ระเบียบวาระการวิพากษ์หลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี อยู่ในวัน ที่
ประกาศฉบั บ นี้ ใช้ บั งคั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามประกาศนี้ ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดย
ประกอบด้วย
- ผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตามกรอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
1) ผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2562 ตามหลัก CIPP Model
C – Context บริบท ศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหารายวิชา จาก กรรมการสภา
สถานศึกษา และ สถานประกอบการ พบว่า สภาสถาบัน มีความเห็นว่าสถานศึกษามีความพร้อมก่อนจัดการ
เรียนการสอน เป็นที่ยอมรับ ในภาพรวมสูงกว่า ร้อยละ 75 ในส่วนของความเห็นของสถานศึกษา และ สถาน
ประกอบการ ต่อการเตรียมการด้านบริบท (Context) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ) 4.16 และ
4.48 ตามลาดับ
I – Input ปัจจัยนาเข้า ศึกษารายละเอียด บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานประกอบการ
จาก กรรมการสภา สถานศึกษา และ สถานประกอบการ พบว่า สภาสถาบัน มีความเห็นในภาพรวม ต่อการ
ดาเนินการด้านปัจจัยนาเข้า (Input) เป็นที่ยอมรับ สูงกว่า ร้อยละ 75 ในส่วนของสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีความเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ) 3.55 และ 4.24 ตามลาดับ
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P – Process กระบวนการ ศึกษารายละเอียด การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล จาก กรรมการสภา สถานศึกษา สถานประกอบการ และ ผู้สาเร็จการศึกษา พบว่า สภาสถาบัน มี
ความเห็นในภาพรวม ต่อการดาเนินการด้านกระบวนการ (Process) เป็นที่ยอมรับ สูงกว่า ร้อยละ 75 ในส่วน
ของสถานศึกษา และ สถานประกอบการ มีความเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ) 3.80 และ
4.36 ตามลาดับ และผู้สาเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย
(µ) 4.40
P – Product ผลผลิต ศึกษารายละเอียด คุณลักษณ์ทีพึ่งประสงค์ สมรรถนะหลัก/สมรรถนะทั่วไป
และ สมรรถนะวิชาชีพ จากกรรมการสภา สถานศึกษา และ สถานประกอบการ พบว่า สภาสถาบัน มี
ความเห็นในภาพรวม ต่อการดาเนินด้านผลผลิต(Product) เป็นที่ยอมรับสูงกว่า ร้อยละ 75 ในส่วนของ
สถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป ที่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (µ) 4.01 3.87 และ3.73 ตามลาดับ ในส่วนของสถานประกอบการ ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ที่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (µ) 4.45
4.26 และ 4.20 ตามลาดับ
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2.1 นโยบายของรัฐบาล
2.2 ปริมาณความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งแนวโน้มมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
2.3 สถิติผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านมา
3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตามกรอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย สาขา
ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ สาขาสื่อสารโทรคมนาคม สาขาฮาร์ดแวร์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย
สาขาการบริห ารโครงการสารสนเทศ และ สาขาแอนิเมชั่น โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถานบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พัฒนาหลักสูตร และ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สาขาซอฟต์แวร์และ
การประยุกต์ ซึ่ง ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้
- กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ (Software Technical Support)
2. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Help Desk)
3. ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค (Technical Project Coordinator)
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Product Specialistเป็นต้น
- กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Design)
3. นักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff)
4. นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
5. นักออกแบบสื่อประสม (Multimedia Designer)
6. นักออกแบบเว็บ (Web Designer) & ผู้บริหารเว็บ (Webmaster) เป็นต้น
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- กลุ่มอื่น ๆ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นต้น
4.) การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2562
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
อาจารย์ศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานหลักสูตร แจ้งการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต การ
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรฯ โดยครูศิริพร ได้ชี้แจงเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพของเดิม
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ของใหม่ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ทักษะชีวิต โดยหมวดทักษะชีวิต จานวน
18 หน่วยกิต 6 รายวิชา
ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช กรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 แจ้งว่าทุกสาขาในสถาบัน
จ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นเหมื อ นกั น หมด โดยได้ สั งเกตรายวิช านี้ ไม่ ค วรจั ด สอนให้ ส ถานประกอบการ ควรจั ด ใน
สถานศึกษาหรืออาจเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาสอน
คุณสุเทพ สุวรรณ ศิษย์เก่า และ IT Manager โรงแรมกะตะธานี เสนอ ให้วิชาการเขียนรายงาน
ในงานอาชีพ ควรมีแบบฟอร์มสาเร็จรูปเพื่อความรวดเร็ว
คุณภาวินี มหิมา ผู้ทรงคุณวุฒิ CEO บรษัท Open Source Technology Co., Ltd เสนอ
วิชาการเขียนรายงานการฝึกทักษะวิชาการเขียนรายงานอาชีพ ควรนา Block เพื่อเพิ่มทักษะในการนาเสนอ
งานและสรุปงานของตนเอง และ การเขียนรายงานควรใช้สื่อมัลติมิเดียประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
ดึงดูความสนใจ
ดร. สุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 แจ้งข้อมูลใน 6 รายวิชา หมวดวิชา
ทักษะชีวิตทุกสถานศึกษาของสถาบัน ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
แนะนา และให้แต่ละวิชามีครูประจาหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญควบคู่กัน
นางสาวถนอนศรี รัฐบุตร กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เสนอควรเห็นความสาคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในรายวิชา
หมวดทักษะชีวิต ควรจัดในสถานศึกษาเพื่อเป็นการวางพื้นฐานให้นักศึกษาก่อนออกไปยังสถานประกอบการ
คุณธวัชชัย ไชยจิตร์ IT Manager โรงพยาบาดีบุก และ ในเครือ ในรายวิชา หมวดทักษะชีวิตควร
จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเพิ่มเติม
ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช กรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สาขาเทคโนโลยีควรจัดเนื้อหา
ให้มีความเหมาะสมทันยุคสมัย
อาจารย์ศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานหลักสูตร สมรรถนะการใช้ภาษาไทยจัดทาสรุปรายงานวิชา
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้นา ความเป็น smart
ความเป็นเอกภาพของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
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ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช กรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ควรนาเรื่องเรียนทางสถาบัน
เพื่อเป็นกรอบที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน
อาจารย์ศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานหลักสูตร สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร ในหมวดวิชาชีพ
เรียนในสถานศึกษา 21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 21-4000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ และ 21-4000-1402 สถิติ
เพื่องานอาชีพ เรียนในสถานประกอบการ 21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ และ 214000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส อาจารย์ประจาหลักสูตร นาเสนอที่ประชุม หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 30
หน่วยกิต 10 รายวิชา แจ้งตามระเบียบของ สกอ. ให้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมด โดยผู้วิพากษ์หลักสูตรควร
พิจารณาคัดเลือก
อาจารย์ศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานหลักสูตร แจ้งวิชาบังคับเรียนทั้งหมด 10 รายวิชา
คุณธวัชชัย ไชยจิตร์ IT Manager โรงพยาบาดีบุก และ ในเครือ เสนอว่า โดยส่วนใหญ่มีความ
น่าสนใจ ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีการเตรียมความพร้อมในด้าน ห้องปฏิบัติการมากน้อยแค่ไหนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยมากแค่ไหน
นายชาตรี คงแป้น รองผู้อานวยการฝ่ายวิชา กล่าวว่า ณ ปัจจุบันวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อม
บางส่วน เนื่องจากราคาต้นทุน
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส อาจารย์ประจาหลักสูตร แจ้งว่าในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์ไว้ในสถานประกอบการและเชิญวิทยากรและการศึกษาดูงานเพื่อเติมเต็มความรู้ในนักศึ กษามาก
ขึ้น
คุณภาวินี มหิมา ผู้ทรงคุณวุฒิ CEO บรษัท Open Source Technology Co., Ltd เสนอให้รายวิชา
การประยุกต์ปัญหาและวิชาความมั่นคง ควรให้นักศึกษาจัดการเครือข่ายในสถาบันหรือสถานศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
คุณวีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม ผู้จัดการบริษัทเลื่ยนอุดม จากัด การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ควรจัดการ
ในห้องเรียนขนาดเล็ก โดยเน้นวิธีการคิดตามสภาพความพร้อมของวิทยาลัย
คุณสุเทพ สุวรรณ ศิษย์เก่า และ IT Manager โรงแรมกะตะธานี เสนอแบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
โปรแกรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบันในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
คุณธวัชชัย ไชยจิตร์ IT Manager โรงพยาบาดีบุก และ ในเครือ การเรียนการสอนได้มีการปรับโดย
เน้นเรื่องแล็บมากขึ้น
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เสนอให้มีการ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานหลักสูตร สรุปผลการวิพากษ์ ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
จัด ในสถานศึกษา 21-4901-2001 การพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ 21-4901-2002 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 21-4901-2004 การสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ย 21-4901-2005 เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 21-4901-2008 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ และ 21-49012009 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จัดในสถานประกอบการ 21-4901-2003การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของ
ระบบเครือข่ าย21-4901-2006ความมั่น คงปลอดภั ยของระบบคอมพิ วเตอร์ 21-4901-2007เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต และ 21-4901-2010สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช กรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 แนะนาควรมีแผนการฝึกอาชีพ
การนิเทศการเรียนการสอน
ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 การจัดรายวิชาระดับ ป.ตรี บอร์ด
อาชีวศึกษาให้จัดแบบระบบทวิภาคีโดยจัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษากาสถานประกอบการ สามารถจัดการ
ควบคู่กันไปทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ
นางสมจิตต์ สุทธางกูร กรรมการสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 อ า ชี ว ศึ ก ษ า เน้ น ก า ร จั ด
การศึกษาแบบทวิภาคี โดยในระบบทวิภาคีครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาในคาอธิบายรายละเอียดต่างๆก่อน และ
ไปฝึกปฏิบัติการจริงจากสถานประกอบการ โดยฝากให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง
นายชาตรี คงแป้น รองผู้อานวยการฝ่ายวิชา ชี้แจงรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาเลือก จานวน 15 หน่วย
กิต 5 รายวิชา
คุณสุเทพ สุวรรณ ศิษย์เก่า และ IT Manager โรงแรมกะตะธานี เสนอ ควรมีวิชาการออกแบบ
คลังข้อมูล
คุณกันตพิชญ์ ใยเสถียร อาจารย์ประจาหลักสูตร ควรจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
คุณภาวินี มหิมา ผู้ทรงคุณวุฒิ CEO บรษัท Open Source Technology Co., Ltd เสนอวิชา
ปัญญาประดิษฐ์
คุณวีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม ผู้จัดการบริษัทเลื่ยนอุดม จากัด เสนอวิชาเหมืองข้อมูล
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส อาจารย์ประจาหลักสูตร เสนอ ควรเลือกไว้ 7 รายวิชา เพราะ 2 รายวิชานาไว้
เลือกเสรี
อาจารย์ศิริพร แสนทวีสุข หัวหน้างานหลักสูตร สรุปผลการวิพากษ์ ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
เลือก ดังนี้ ในสถานศึกษา 21-4901-2101กระบวนการซอฟต์แวร์ และ 21-4901-2103 การเขียน
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในสถานประกอบการ 21-4901-2104 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
บนเว็บ 21-4901-2108 การพัฒนาและบริการโครงซอฟต์แวร์ และ 21-4901-2113 เหมืองข้อมูล และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 21-4901-2105 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
21-4901-2115 ปัญญาประดิษฐ์
5) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส กล่าวตามที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจาหลักสูตร ตัวแทนสถานประกอบการ
และ ศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว เสนอข้อมูลรายวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทัก ษะวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ วิชาชาชีพเลือก และ วิชาเลือกเสรี สามารถนาเสนอแผนการเรียนแบบทวิภาคี ได้ดังนี้
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จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
กลุ่มศึกษาทั่วไป
21-4000-1103
21-4000-1402

ชื่อวิชา
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
สถิติเพื่องานอาชีพ

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

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

สถานศึกษา

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

สถานศึกษา

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21-4901-2001
21-4901-2005

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา

12(8-8-20)

รวม

จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
กลุ่มศึกษาทั่วไป
21-4000-1201
21-4000-1302
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21-4901-2002
21-4901-2008

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

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

สถานศึกษา

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

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สถานศึกษา

12(8-8-20)

รวม

จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21-4901-2003
21-4901-2004

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ
สถานประกอบการ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3(0-9-0)
3(2-2-5)

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

3(0-9-0)

สถานประกอบการ

2(*-*-*)

สถานศึกษา

การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2104
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

21-4901-8502

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

1

11(2-20-5)

จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
กลุ่มศึกษาทั่วไป

21-4000-1504
21-4000-1508
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2007

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ
สถานประกอบการ

การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา

3(0-9-0)
3(0-9-0)

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

3(0-9-0)

สถานประกอบการ

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)
3(0-9-0)

สถานศึกษา

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

สถานประกอบการ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

21-4901-2103

วิชาเลือกเสรี 1
รวม
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สถานประกอบการ

15(2-38-5)
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จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21-4901-2006

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

3(0-9-0)

สถานประกอบการ

กระบวนการซอฟต์แวร์

3(2-2-5)
3(0-9-0)

สถานศึกษา
สถานประกอบการ

4(*-*-*)

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2101

21-4901-2113

เหมืองข้อมูล

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

21-4901-8503

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

2

13(2-20-5)

จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21-4901-2009
21-4901-2010

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีมัติมีเดีย
สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

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

สถานศึกษา

3(0-9-0)
3(0-9-0)

สถานประกอบการ

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

21-4901-2108

การพัฒนาและบริการโครงการซอฟต์แวร์
วิชาเลือกเสรี 2
รวม
รวม 6 ภาคเรียน

สถานประกอบการ

12(4-22-10)
75(26-116-65)

นายชาตรี คงแป้น รองผู้อานวยการฝ่ายวิชา กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสถานประกอบการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว และ คณดาเนินงานทุกท่าน
ปิดประชุม 12.00 น.
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การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562

ภาพ : ประธานการวิพากษ์หลักสูตร ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
และ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒ นางสมจิตต์ สุทธางกูร กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ภาพ : ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสนอผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 ต่อผู้ร่วมประชุม
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การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562

ภาพ : ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562

ภาพ : ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถานประกอบการ อาจารย์ประจาหลักสูตร ศิษย์เก่า และ คณะดาเนินงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 93

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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ภาคผนวก จ
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร
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สาระการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดิม) พ.ศ. 2558
ประเด็น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมี
สมรรถนะในการปฏิ บั ติ และพั ฒ นางานระดั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการและควบคุม
การท างาน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ และกิ จ นิ สั ย ที่ เ หมาะสมในการท างาน
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพ อิส ระ
พั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามก้ าวหน้ าทางวิชาการและ
วิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้มี ค วามรู้ สามารถประกอบ
อาชีพโดยนาหลักการทางวิชาการต่าง ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยอาศั ย แนวคิ ด ในการ
นาเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นา สามารถวาง
แผนการจัดการ ประสานงานกับบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. เพื่ อผลิตบั ณ ฑิ ตให้ มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความ
ซื่อ สั ตย์ สุ จริต ต่ อ การปฏิ บั ติ งานในวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

จานวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

หลั ก สู ต รนี้ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มี
ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะ
หรื อ ระดั บ ผู้ ช่ ว ยวิ ศ วกร นั ก เทคโนโลยี หั ว หน้ า ฝ่ า ย
เทคนิค มีความสามารถที่จะคิดค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
และพั ฒ นานวั ต กรรมทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถที่ จ ะปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั งคม และสถานการณ์ ทั้ ง
ปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ การพั ฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทางาน ตลอดจน
สามารถนาความรู้ไปบูรณาการ ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญ หา
และพั ฒ นางานทางเทคโนโลยี ใ นอุ ต สาหรรมและภาค
บริการได้
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ในการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานอาชีพ
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาองค์
ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการ
ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการทั้ งภาครั ฐ และเอกชน
ตลอดจนสามารถประกอบอาชี พ อิ ส ระได้ พร้ อ มทั้ งมี
จิตสานึกในการนาความรู้เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ทั ก ษะ
ทางด้านภาษาและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
ประสานงานและประกอบอาชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ร่ ว มทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 75 หน่วยกิต
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ประเด็น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563

โครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวชิ าศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทกั ษะภาษาและการสื่อสาร
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มทกั ษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.หมวดวชิ าศึกษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มการคิดและการวิเคราะห์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มทางสังคมและการดารงชีวิต
6 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
27 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
21-4000- 1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
กลุ่มทักษะการคิดและแก้ปัญหา
21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
21-4000- 1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
กลุ่มทักษะการคิดและแก้ปัญหา
21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
21-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
ประกอบด้วย
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
1.1 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.2 พื้นฐานเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
27 หน่วยกิต
2.1 เทคโนโลยีเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
2.2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
21-4901-3002 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์
และโซ่อาหาร
21-4901-3006 ปัญญาประดิษฐ์

หมวดวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย
1. กลุ่มทักษะวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

21-4901-2114 การเตรียมวิทยานิพนธ์
21-4901-2106 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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แผนการเรียน ระหว่าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

กลุ่มทักษะชีวิต
21-4000-1103

การเขียนรายงานในงานอาชีพ

3 (3-0-6)

สถานศึกษา

21-4000-1402

สถิติเพื่องานอาชีพ

3 (3-0-6)

สถานศึกษา

21-4901-2001

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

21-4901-2005

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

รวม

12 (10-4-22)

แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

กลุ่มทักษะชีวิต
21-4000-1211

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

3 (3-0-6)

สถานศึกษา

21-4000-1302

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์

3 (3-0-6)

สถานศึกษา

21-4901-2002

ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

21-4901-2007

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

รวม
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2003

การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของระบบเครือข่าย

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

21-4901-2004

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

การติดตั้งและบริหารเครือข่าย

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

2 (*-*-*)

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2116

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8502

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม

11 (6-6-15)

แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

3 (3-0-6)

สถานประกอบการ

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

วิชาเลือกเสรี 1

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

กลุ่มทักษะชีวิต
21-4000-1504

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2009
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2103

รวม
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

21-4901-2101

กระบวนการซอฟต์แวร์

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

21-4901-2104

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

4 (*-*-*)

สถานศึกษา

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2008
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8503

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
รวม

13 (6-6-15)

แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2006

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

21-4901-2010

สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 (2-2-5)

สถานศึกษา

ระบบปฏิบตั ิการและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

วิชาเลือกเสรี 2

3 (2-2-5)

สถานประกอบการ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2118

รวม

12 (8-8-20)

รวม 6 ภาคเรียน

72 (49-34-115)
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หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2563
แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
สถานศึกษา
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
สถานศึกษา
21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
สถานศึกษา
21-4901-2401 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2405 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
12(10-4-22)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
21-4000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(2-2-5)
สถานศึกษา
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
21-4000-1302
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2402
ระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2408
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
12(8-8-20)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21-4901-2201 สถิติเพื่อการวิจยั เบื้องต้น
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2302 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2403 การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียระบบเครือข่าย
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4901-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2(0-6-0)
สถานประกอบการ
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4901-3001 การพัฒนาซอฟต์แวร์ดา้ นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
รวมหน่วยกิต
14(4-28-10)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
3(3-0-6)
สถานประกอบการ
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21-4901-2101 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2407 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
21-4901-2601 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
12(5-20-11)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2305 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม
3(2-2-5)
สถานศึกษา
21-4000-2307 งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอตุ สาหกรรม
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2405 กระบวนการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4901-8503 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4(0-12-0) สถานประกอบการ
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
13(6-18-15)
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แผนการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 กลุ่มวิชาการคิดและวิเคราะห์(กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและการดารงชีวิต(กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
21-4000-1601 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3(3-0-6)
สถานศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)
2.1) วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4901-2406 สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4901-3002 ปัญญาประดิษฐ์
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
รวมหน่วยกิต
9(3-18-6)
รวมหน่วยกิต ทั้งหมด
72(36-96-84)
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ภาคผนวก ฉ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของหลักสูตร
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เอกลักษณ์หลักสูตร
บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ ล้าสมัย

อัตลักษณ์นักศึกษา
มีทักษะ เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์
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ภาคผนวก ช
มติเห็นชอบหลักสูตรของอนุกรรมการวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ครัง้ ที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ผู้มาประชุม
1. นายสุนทร พลรงค์
2. นายชาตรี คงแป้น
3. นายประยุทธ แคนยุกต์
4. นายคัมภีร์ นิลวรรณ
5. นายขจร เหมจินดา
6. นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ
7. นายเธียรศักดิ์ ศรีขา
8. นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร
9. นายไพรัช ถนอมวงศ์
10. นายณรงค์ ฤทธิเดช
11. นางกาญจนา ทรงยศ
12. นางวิมลวรรณ เจริญ
13. นางศิริพร แสนทวีสุข

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กรรมการ
รองผู้อานวยการ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
กรรมการ
ตัวแทนภาคธุรกิจ
กรรมการ
ครูวิทยาลัยการอาชีพตรัง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา
กรรมการ
ตัวแทนสถานประกอบการ
กรรมการ
ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง
กรรมการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กรรมการและเลขานุการ

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาโรงแรมไทยภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ข้าราชการบานาญ
ครูวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกฤษฎา ตันสกุล
2. นางสาวกุลวรา สุวรรณพิมล
3. นางวนิดา อธิกิจไพบูลย์
4. นางจริยา เอียบสกุล

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายอภินัย ลีลากานต์
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2. นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
3. นางสิริบูรณ์ ไร่ใหญ่
ครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
4. นางสาวจิรนันท์ เสนี
ครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
5. นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
6. นางสาวสุพรรณี บุญหาว พนักงานราชการ (ด้านบุคลากร) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
7. นายกิตติพศ ธนานุกูลวงศ์ พนักงานราชการ (ด้านสารสนเทศ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
8. นางสาวพัทรศยา เกะรา
พนักงานราชการ (ด้านบริหารทั่วไป) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายสุนทร...
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นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด
การประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ พิเศษ/2562
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อ านวยการสถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคใต้ 2 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 สานักงานคณะกรรมการ
การชีวศึกษา ในการประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมครั้งพิเศษ ท่านเลขาธิการเป็นประธานที่ประชุม ประเด็นสาคัญ
ของการประชุมคือพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็น ครั้งที่ 3 เดิมท่านเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มอบหมายให้ ท่านบุญส่ง จาปาโพธิ์ แต่ท่านไปประจาสานักนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อหารือประเด็นสาคัญ
เรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้ ม อบหมายให้ ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร คื อ
นายพี ร ะพล พู ล ทวี เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล และให้ ค าปรึ ก ษา แทนเลขาธิ ก าร งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
2. ด้ า นสถานที่ ในการจั ด งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญ าบั ต ร แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
จากสถาบัน การอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี
3. ด้านงบประมาณ จะไว้พูดคุยในโอกาสถัดไป
4. การฉายพระฉายาลักษณ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา แต่จานวนชุด
ให้ลดลง เพราะค่อนข้างมีปัญหา มีผู้ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ จานวนมาก
การประชุ ม ครั้ งนี้ เป็ น การหารือ ในการเตรี ย มจัด งานพิ ธีพ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 และจะนัดประชุมในคราวถัดไปอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2561 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 4 ธั น วาคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นางวิ ม ลวรรณ เจริ ญ รองผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 สรุ ป รายงาน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จานวน 10 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3 .1 ก ารด าเนิ น งาน พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ด้ า น ภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ ข อ งนั ก ศึ ก ษ าระดั บ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
นางวิมลวรรณ...
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นางวิมลวรรณ เจริญ กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า สืบเนื่องจาการประชุมสัมมนาครูผู้สอน
ภ าษาต่ า งประเท ศ เมื่ อ วั น ที่ 3 0 มกราคม 2 5 62 ณ ห้ อ ง Smart Classroom วิ ท ยาลั ย เท คนิ ค กระบี่
สรุปการดาเนินงานได้ดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เริ่มให้นักศึกษาระดับปวส. ต้องสอบ TOEIC ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 –
ปัจจุบัน มีนักศึกษาปวส. สอบ TOEIC ได้ 200 ได้รับทุนไปศึกษาต่างประเทศ
ปัญหา คือ นักศึกษาส่วนมากจะได้คะแนนจากการฟังมากกว่าการอ่าน ควรจะบรรจุการติว TOEIC
ในเวลาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กาหนดสอบ TOEIC วันที่ 9 มีนาคม 2562
2. วิทยาลัยเทคนิคตรัง การสอนภาษาอังกฤษ จะเพิ่ม TOEIC ในรายวิชาดังนี้
1. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 %
2. สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์ 30 %
ผลการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาจานวน 16 คน คะแนนจะเพิ่มขึ้นทุกคน
3 . วิ ท ยาลั ย เท คนิ คกระบี่ ปั ญ หาจากนั ก ศึ ก ษ าไม่ รู้ ค าศั พ ท์ และขาดแรงจู ง ใจ ค วรป ระสาน
สถานประกอบการ ในกรณี ที่ ผ่ า น TOEIC ควรเพิ่ ม ค่ า ตอบแทน จุ ด อ่ อ น คื อ การอ่ า น สอบถามจากนั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2 คน ที่สอบผ่าน TOEIC คือ
1. นางสาวสุวดี ศรีวิชัย สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ TOEIC 320
2. นายสุรสิทธิ์ ภิญโญ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ TOEIC 695
ข้ อ เสนอแนะ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มใน Intensive Course ควรมี ชิ้ น งานส่ ง เป็ น คลิ ป สั้ น ๆ 5 นาที
ผู้เข้าร่วมประชุม โดย นายพีรภัทร ก้าวกิจเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ Echo VE วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ใช้หนังสือเตรียมสอบ
TOEIC ของ BARRON ซึ่งจะมีแบบฝึก 6 ชุด ซึ่งนักศึกษาควรผ่านการฝึกทั้ง 6 ชุด ก่อนจะทดลองทาควรอ่านข้อสอบ
ให้รู้โดยเฉพาะหมวดฟัง 3 – 4 จะมีการใช้คาพ้องเสียงมาก จะทาให้ตอบผิดได้หนังสือเล่มนี้จะมีคาศัพท์ที่ใช้ทั่วไปใน
50 กลุ่ม เช่น
1. คาศัพท์ทั่วไป
4. Sort Talk
2. Marketing 50 บทๆละ 10 คา
5. Word Review
3. Word Family
การอ่านหนังสือควรจับ จุด What When Where Why ถ้านักศึกษารู้ศัพท์ ก็จะทาข้อสอบได้ และจากการ
ประชุม ได้สรุปให้แต่ละสถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้
ที่

1

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

2

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สาขาวิชา

- เทคโนโลยียานยนต์
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยียานยนต์

จานวนชัว่ โมง
36 ชั่วโมง
33 ชั่วโมง
27 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ก า ร โร งแ ร ม แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว

วันเดือนปี
การติว
4 ม.ค. - 1 มี.ค.
2562
1 ก.พ. - 1 มี.ค.
2562
2 ก.พ. - 2 มี.ค.
2562
1 ก.พ. - 2 มี.ค.
2562

กาหนดสอบ

TOEIC
14 มีนาคม 2562
ณ ห้องอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
9 มีนาคม 2562
ณ ห้องศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
9 มีนาคม 2562
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
ท่องเที่ย ว ณ ห้ อ งพรหมเทพ 641 อาคาร
เจ้าฟ้า
สาขาวิ ช าการโรงแรม ห้ อ งจั ด เลี้ ย ง 513
อาคารนริศร

นายสุนทร...
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นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อ านวยการสถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคใต้ 2 ดู จานวนชั่วโมงการติวของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ใช้เวลาติวน้อย น่าสังเกต
นางกาญจนา ทรงยศ กรรมการ จากการสั มมนาคุ ยกัน ว่าเอาคลิ๊ ป การติว การติว ของวิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาภูเก็ต มีปัญหาจริง คือนักศึกษาออกฝึกงาน จึงมีชั่วโมงการติวน้อย แต่จะมีเอกสารแจกให้ นักศึกษา จะ
จัดคลิ๊ป เน้นการฟัง เน้นเสียง หนังสือของบารอน ของสาขาที่ติวจะใช้อาจารย์สุนัย รัตนอินทนิล มาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
นายสุ น ทร พลรงค์ ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 แจ้ ง ว่ า ให้ จั ด สั ม มนา
เพื่อต้องการให้ไปแลกเปลี่ยนกัน ให้สรุปเป็นแนวปฏิบัติ สถาบันฯได้ฝาก ผอ.ปรีดี เกตุทอง ไปแล้ว ซึ่งสถาบันความ
คาดหวังมากกับเรื่องของภาษาอังกฤษ
นายณรงค์ ฤทธิ์เดช กรรมการ ได้สอบถามจากผู้รับผิดชอบ ทราบมาว่าจากการไปประชุมสัมมนาฯ
โดยภาพรวมจากการพัฒนา ส่วนใหญ่ดีขึ้น
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ฝากท่านรองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการทั้ง 3สถานศึกษา ช่วยกากับดูแลว่าได้ติวกันครบตามชั่วโมงที่เสนอหรือไม่ เนื่องจากปีที่แล้ว ไม่มีการติว ส่งผล
ให้นักศึกษาผ่านน้อยมาก ปีนี้จึงให้ไปคุยกัน ส่วนวิธีการติวให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้
ด าเนิ นการอย่ า งจริ ง จั ง สิ่ ง ที่ สถาบั น ฯ ต้ อ งการให้ ด าเนิ น การอย่ า งเข้ ม ข้ น เห มื อ นเดิ ม ก็ ล้ ม เห ลวใน
เชิงระบบ ที่สาคัญไปกว่านั้น วิทยาลัยหรือสาขาไม่ไ ด้สร้างความเข้าใจกับผู้เรียนว่าการสอบTOEIC มีประโยชน์อย่างไร
ใช้ในวิชาชีพอย่างไร เราทาตั้งแต่รุ่น 2559 จนมาถึงปัจจุบัน 2561 อยากให้เข้มข้นเหมือนเดิม
นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการ กล่ า วว่ า ประเด็ น ที่ 1 คื อ ควรจะมี ห นั ง สื อ ไว้
ในห้ อ งสมุ ด ประเด็ น ที่ 2 จากข้ อ เสนอของอาจารย์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ สอบ TOEIC จากที่ ร องวิ ม ลวรรณ เจริ ญ
บอกว่าสถานที่ที่ใช้สอบ ปีนี้ยัง ใช้ที่เดิม ซึ่งยังจาได้จากข้อเสนอเมื่อปีที่แล้วว่านักศึกษาบอกว่าอยู่ติดถนนทาให้เกิดเสีย ง
ดัง เกรงว่าจะมีปัญหาอีก
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 แจ้งว่าควรให้ย้ายสถานที่สอบเป็น
ที่ใหม่ทันที
นางกาญจนา ทรงยศ กรรมการ กล่าวว่า ได้ย้ายห้องสอบไปที่ ห้องจัดเลี้ยงอาคารนริศร แล้ว
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการ ฝากอีกเรื่อง คือเรื่องระบบเสียง
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบัน การอาชีว ศึก ษาภาคใต้ 2 แจ้งว่าวันสอบของวิทยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต ควรได้ รั บ การแก้ ไ ข เรื่ อ งห้ อ งสอบ หรื อ ระบ บเสี ย ง ควรได้ รั บ การปรั บ ป รุ ง แก้ ไ ข
ควรทาให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิ ทาให้ดีและทาให้เป็นตัวอย่าง
มติที่ประชุม

รับทราบ และเสนอแนะให้เปลี่ยนสถานทีส่ อบ และ ตรวจสอบระบบเสียง

3.2 ความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพีออล์ จากัด (มหาชน)
นายอภิ นั ย ลี ล ากานต์ รองผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 แจ้ ง ว่ า สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นนโยบายของ
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยศาสตราจารย์ ค ลี นิ ค นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร สถาบั น รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งได้ร่วมดาเนินการมาเป็นลาดับสรุปประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1...
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ประเด็นที่ 1 เรื่องขอบข่ายความร่วมมือ มี 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านทุนการศึกษา
1.2 ด้านการบริหารหลักสูตร
1.3 ด้านพัฒนาคณาจารย์
1.4 ด้านทรัพยากรทางการศึกษา
1.5 ด้านวิจัย และนวัตกรรม
1.6 ด้านการแนะแนวและสื่อการตลาด
ประเด็นที่ 2 ผลและความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ระหว่ า งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 กั บ บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอน
ที่ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 8 ลาดับ ดังนี้
ที่
วันเดือนปี
งาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
1

18 กันยายน 2561

ประชุมสร้างความเข้าใจ แนวทางความร่วมมือ
ด้ า นวิ ช าการ ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ คณะทางาน บริษั ท
ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

2

10 ตุลาคม 2561

3

19 ตุลาคม 2561

4.

15 – 16 พฤศจิกายน
2562

ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงแนวทางการร่ ว มโครงการ
ความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนอาชีวะพ
รีเมี่ ย มระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าไฟฟ้ า
ก ารต ล า ด แ ล ะ เท ค โน โล ยี อ า ห า รแ ล ะ
โภชนาการ โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านวิชาการ (LOA)
ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย
กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาการตลาด การจั ดการธุรกิจ ค้าปลีก
โครงการความร่ ว มมื อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ร่ ว มกั บ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

5.

3 ธันวาคม 2561

1. ทราบแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และ
สิทธิป ระโยชน์ของนัก ศึก ษา และสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
2. เตรี ย มการท าความร่ว มมื อ กั บ บริษั ท ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน)
1. ทราบนโยบายการพั ฒ นาหลัก สูต รอาชีว ะพ
รีเมี่ยมระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (LOA) ระหว่าง
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา กั บ บริษั ท ซี พี ออลล์
จากัด (มหาชน)
บันทึกข้อตกลง ด้านวิชาการ

1. ทราบ แนวดาเนินการ การจั ดการเรียนการ
สอน ตามโครงการความร่วมมือ
2 . ท ร า บ ก ร อ บ แ น ว ค ว า ม คิ ด
การจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ า น
การตลาด 3 แนวทาง คือ เพิ่มเนื้ อ หา เพิ่ มกลุ่ม
รายวิชา และเพิ่มตั้งแต่ระดับ ปวส.

3 . ผู้ แ ท น ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ
มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตร
และแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ จัดทาแผนการเรียน และ
แผนการฝึกอาชีพ
ประชุ ม ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การพั ฒ นา - รายงานความก้ า วหน้ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รอาชี ว ะพรี เมี่ ย มระดั บ ปริ ญ ญาตรี อาชี ว ะพรี เ มี่ ย มระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
สาขาวิชา การตลาด
การตลาด เพื่อเตรียมรายงานที่ป รึก ษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ 6. ...
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ที่
6.

วันเดือนปี
18 มกราคม 2562

งาน/กิจกรรม
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนการศึ ก ษา
หลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รวิชาชีพ ชั้ น สูง และ
ห ลั ก สู ต รเท ค โน โล ยี บั ณ ฑิ ต ส าข า วิ ช า
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ส า ข า วิ ช า
การจัดการธุรกิจค้าปลีก

7.

25 มกราคม 2562

ประชุ ม เพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า โครงการ
ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร
พรีเมี่ ย ม ระดั บ ปริญ ญาตรี ระหว่า ง สถาบั น
การอาชีวศึกษษและมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซี
พี ออลล์ จากัด (มหาชน)

8.

11 – 13 กุมภาพันธ์
2562

ป ร ะ ช า สั ม ม น า พั ฒ น า ค รู ผู้ ป ร ะ ส า น
งานหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
1. ตรวจสอบและพิจ ารณาแผนการเรีย น และ
แผนการฝึก อาชีพของหลักสูตรระดับปวส. และ
ระดับปริญญา
2. ทราบ ตัวอย่างแผนการเรียนและแผนการฝึก
อาชีพของหลักสูตรสาขาวิชา การตลาด กรณีของ
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ 3 สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือ 1
1.ที่ป รึกษารัฐมนตรีรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการต่อรัฐมนตรี
2. ผู้บ ริห ารบริษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน)
และสถาบั นการจัดการปั ญ ญาภิวัฒ น์ ให้ ข้อ มู ล
การส่ งเสริม และ สนั บ สนุ น โครงการตลอดจน
สิทธิประโยชน์การเข้าร่วมโครงการ
3 . ผู้ แ ท น ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า แ ล ะ
มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตร
และแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
1 . ส ร้ า งก า รรั บ รู้ ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู ผู้
ประสานงาน ตามโครงการความร่วมมือ
2. เตรียมเข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนา
ครูผู้ประสานงานตามโครงการความร่วมมือ

นายอภินัย ลีล ากานต์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า รายละเอียด
ทั้งหมดนี้ เป็นขั้นตอนที่สถาบันได้ดาเนินการไปแล้ว จึงเรียนให้คณะกรรมการวิชาการได้รับทราบ
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตนาเสนอ
Power Point การลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ และในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกประเด็นหนึ่ง คือเนื่องจากซีพี
อ อ ล ล์ ได้ ส นั บ ส นุ น ห ล าย เรื่ อ งด้ ว ย กั น ร ว ม ทั้ งก ารพั ฒ น าบุ ค ล าก ร ก ารพั ฒ น าอ าจ าร ย์ เพ รา ะ
ใน อน าคตอาจารย์ ที่ พั ฒ น าห ลั ก สู ต รการตลาด ร่ ว มกั บ ซี พี ออลล์ จะต้ อ งไป เป็ นอาจารย์ นิ เท ศก์ ซึ่ ง
ทางวิท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ ได้ส่ งอาจารย์ สิ ริบู รณ์ ไร่ใหญ่ หั ว หน้ าแผนกวิช าการตลาด ครู วิท ยาลั ยเทคนิ ค กระบี่
ไปร่วมประชุมสัมมนาฯ ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์สิริบูรณ์ ไร่ใหญ่ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
นางสิริบูร ณ์ ไร่ใหญ่ ครูวิท ยาลัย เทคนิคกระบี่ กล่าวว่า ได้เป็นตัวแทนเข้า รับ ฝึกอบรมโครงการ
บั ณ ฑิ ต พรี เมี่ ย ม ของซี พี อ อลล์ ณ สวนนงนุ ช พั ท ยา จังหวัด ชลบุ รี โดยหลั ก สู ต รที่ เข้ าอบรม เมื่อ วัน ที่ 11 – 13
กุมภาพันธ์ 2562 จะเน้นการพัฒ นาบุคลากร เน้นการทางานเป็นทีมส่วนใหญ่ เพื่อให้ครูผู้ประสานงาน หรือว่าครู
นิ เ ทศก์ ที่ มี ค วามพร้ อ ม จะออกนิ เ ทศก์ นั ก ศึ ก ษา พร้ อ มกั บ ซี พี อ อลล์ เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น หลั ก
ส่วนหลักการรับนักศึกษา หรือว่าประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กับ
ซีพีออลล์ ได้กล่าวให้ฟังไว้แล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ไม่ได้เน้น แต่จะเน้นกิจกรรมกลุ่ม จะเน้นเรื่องบุคลิกภาพ หรือการทางานเป็นทีมส่วนใหญ่ ส่วนหลักการอื่นๆ รองอภินัย
ลีลากานต์ รองผู้อานยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้สรุปและนาเรียนแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
4.1 ความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นายอภินยั ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า
ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดาเนินงานด้านความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์
พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีสาระสาคัญความร่วมมือ และผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กรอบความร่วมมือ
1.1 มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จะให้
การสนับสนุนหลักด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดหาแหล่งทุน การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานความ
ร่วมมือ เพื่อให้การพัฒนาโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ให้ประสบความสาเร็จ
1.2 มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน
และจะมีขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การศึกษาดูงาน
และการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน
1.3 สถาบันจะให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒ นาโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน และ
อนุรักษ์พลังงาน ให้ประสบความสาเร็จ
1.4 ทั้ ง 2 ฝ่ า ย จะให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในโครงการ และการบริ ห าร
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการความร่วมมือ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
2.1 โครงการติดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 2 MWdc และระบบกักเก็บพลังงานขนาด 1 MW ภายใน 7 สถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระยะเวลา 20 ปี
ขนาดอุปกรณ์ติดตั้งโซล่า ในวิทยาลัยต่าง ๆ
- วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ขนาด 64.99 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา (2 วิทยาเขต)
ขนาด 93.8 kwp และ 46.9 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ขนาด 140.7 kwp
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ขนาด 93.8 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ขนาด 127.3 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ขนาด 152.7 kwp
- วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ขนาด 61.3 kwp
ส่วนลดค่าไฟฟ้า 10% ต่อหน่วย ผลการประหยัดสะสมคาดการณ์ 20ปี 3,057,258.14
บาท ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ครู อาจารย์ และนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทน นักศึกษามีรายได้จากงานซ่อมบารุงอุปกรณ์ และการปฏิบัติงาน
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 8 ปี
ขึ้นไป จะดาเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไปเป็นเครื่องปรับอากาศ
ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ภายใน 7 สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- ก ารเพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ก ารใช้ พ ลั งงาน ใน ระ บ บ แ ส งส ว่ างเป็ น ช นิ ด LED
การเพิ่ม...
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จะดาเนิ นการเปลี่ย นหลอดไฟ และโคมไฟ ทุกชนิด เป็น LED ภายใน 7 สถานศึกษา สั งกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ตามกรอบข้ อตกลงความร่ว มมือ ด้ านวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ย จะสนั บ สนุ น พั ฒ นาหลั กสู ต ร
ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ด้านพลังงานและยานยนต์ สถาบันจะพัฒนาใน 2 สาขาวิชา ระดับปวส. ให้สอดคล้องกับ
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะทางานร่วม
4. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Clean Energy)
เป็นโครงการใหม่ที่นามาบูรณาการกับความร่วมมือ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ของ 2 หน่วยงาน ซึ่ง การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสามารถสนับสนุนได้ โครงการนี้เพิ่มเติมเข้ามา
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร อ า จ ใ ช้ ชื่ อ เ ป็ น Smart College
ได้การดาเนินการจะนาระบบและองค์ความรู้เกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และ
Micro grid มาใช้ในการเรียนการสอนของทั้ง 2 หน่วยงานได้ อยู่ในขั้นดาเนินงาน
5. ระเบี ย บสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 ว่า ด้ ว ย การบริ ก ารทางวิช าการ และวิช าชี พ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นระเบียบใช้ดาเนินการประกอบโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแทน เพื่อ
ขอจั ดตั้งงบประมาณไปยังกระทรวงพลั งงาน และกรณี ที่มีการบริการวิช าการ และวิช าชีพ ของนักศึกษา และครู
อาจารย์เกิดขึ้น ภายใต้ โครงการดังกล่าวนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ในการดาเนินการ ส่งผลให้สถาบัน และสถานศึกษาได้รับ
งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 90 ล้ า นบาท และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ร ายได้ ร ะหว่ า งเรี ย น ด้ ว ยระยะแรกเริ่ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะเป็นผู้ของบประมาณให้สถาบันการฯดาเนินงาน
น าย สุ น ท ร พ ล ร งค์ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค ใต้ 2 ก ล่ า ว ว่ า
การดาเนินการความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จึงส่งผลดีต่อราชการ นับเป็นการทางานบูรณาก ารระหว่าง
หน่ ว ยงาน เป็ น การสนองนโยบาย การใช้ พ ลั ง งานทดแทนของรั ฐ บาล และเป็ น ต้ น แบบของหน่ ว ยงาน
ที่นาพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดฝุ่นควัน และมลพิษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทาความร่วมมือกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ทั้งยังเกิดประโยชน์ด้านความรู้ด้านวิชาชีพ แก่
ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา อีกด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 พิจารณาการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
พ.ศ. 2561 ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม กับ บริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือ
การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ตพรี เ มี่ ย ม กั บ บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน) ดั ง นี้ ตามที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่
เสนอพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 ได้ดาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 ทั้ งนี้ ได้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ 2 ครั้ ง ซึ่ ง
คณะกรรมการวิชาการยังมีความเห็น ให้ปรับปรุงแก้ไข ตามที่คณะกรรมการวิชาการ เสนอแนะทุกประเด็น กอปรกับ
วิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒ นาบัณฑิตอาชีวะพรีเมี่ยมสาขาวิชาการตลาดกับบริษัทซีพีออลล์
จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด ให้ได้คุณภาพควบคู่กันไป
สาขา...
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นายอภินั ย ลี ล ากานต์ รองผู้อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึก ษาภาคใต้ 2 กล่ าวว่าตามที่
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ขึ้นซึ่งได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน และได้นาเสนอคณะกรรมการวิชาการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรได้เข้าคณะกรรมการวิชาการ
จานวน 2 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นให้ปรับปรุงแผนการเรียน และสมรรรถนะวิชาชีพ เพิ่มเนื้อหาสาระรายวิชา
เกี่ยวกับหลักสูตรพรีเมี่ยมควบคู่ ในวันนี้ สาขาวิชาการตลาดได้นาเข้าคณะกรรมการวิชาการได้กลั่นกรองอีกครั้ง
นางสาวจิรนันท์ เสนี ครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นาเสนอการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ พ.ศ. 2561 จากที่สาขาวิชาการตลาดได้นาหลักสูตรเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ จานวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ที่จะให้ ปรั บปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ วันนี้ก็ได้
นาเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้ง ใน 2 ประเด็น
ประเด็นแรก คือ แผนการเรียน เดิม สาขาวิชาจัด 4 ภาคเรียน คณะกรรมการมองว่านักศึกษา
เวลาอยู่ ในสถานประกอบการแน่ น ไปหรือไม่ กับระยะเวลา และให้ ไปเพิ่มเป็น 5 ภาคเรียน หมวดวิชาทัก ษะชีวิต
ซัมเมอร์ นศ.จะอยู่ในสถานประกอบการ มีทั้งหมด 9 หน่วยกิต ส่วนนี้จะเป็นส่วนบูรณาการในสถานประกอบการ 1
ภาคเรียน แรกเรียน ทฤษฏี 21 หน่วยกิต การบริหารการจัดจาหน่าย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอน
กับซีพีออลล์ ได้ไปร่วมทาแผนการเรียนกับซีพีออลล์
ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มทักษะทางสังคมและดารงชีวิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
รายวิชาที่ปรับปรุง
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ลงนามความร่วมมือกับบริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 3 แนวทาง ดังนี้
1. เพิ่มเนื้อหาสาระในรายวิชาชีพ
2. เพิ่มกลุ่มรายวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นธุรกิจการค้าสมัยใหม่

นางกาญจนา...
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นางกาญจนา ทรงยศ กรรมการ กล่าว ให้ข้อสังเกตว่า รายวิชาของภาคฤดูร้อน ในส่วนของกรอบ
หลักสูตร (0-9-4)
น า ย เศ ร ษ ฐ า พั น ธ์ สุ ก ใส ค รู วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภู เก็ ต ตั้ งข้ อ สั งเก ต จ าน ว น
หน่วยกิตของบางสาขาวิชา จะเป็น (0-9-0) กรณีวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ และกรณีวิชาเรียนในสถานศึกษา
จะเป็ น (2-2-5) ตามกรอบการจั ด การหลั ก สู ต รฯ กรณี ในรายวิ ช าภาคฤดู ร้ อ น เงื่ อ นไขของรายวิ ช าในสถาน
ประกอบการ ภาคฤดูร้อน เป็น (0-9-4) เพื่อความถูกต้อง พอเป็นวิชาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาชีพ เอาโครงสร้าง
หลักสูตร พ.ศ.2556 (3-0-3) ถ้าเป็นโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.2560 จะต้องปรับเป็น (2-2-5) (0-9-0) แต่ยังเป็น
(3-0-6) แต่ตามกรอบจะต้องปรับเป็น (2-2-5) และ (0-9-0)
นางสาวจิ ร นั น ท์ เสนี ครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ แจ้ งว่ า เป็ น รายวิ ช าที่ บ ริษั ท ซี พี อ อลล์ จั ด
เหมือนกันกับสถาบันกาหนด
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการ กล่าวว่า ก่อนหน้าได้รับเอกสารหลักสูตรการตลาดหลักสูตร
สารสนเทศ และหลั ก สู ต รยานยนต์ ปรากฎว่ า ชื่ อ รหั ส วิ ช าแต่ ล ะสถานศึ ก ษา ไม่ ต รงกั น ทุ ก วิ ท ยาลั ย
ควรแต่งตั้งกรรมการขึ้น มาพร้ อมตรวจสอบข้อมูล ฯ ฝากวิทยาลั ยเทคนิคกระบี่ ให้ ดู ในเรื่องของความถูกต้องของ
ตัวอักษร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อมูล เช่น หมวดทักษะชีวิต ไม่ควรจะผิดพลาด ซึ่งวิทยาลัยสามารถ
ตรวจสอบได้
นายสุ น ท ร พ ลรงค์ ผู้ อ านวยการส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษ าภ าค ใต้ 2 กล่ า วว่ า ฝาก
ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช ในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบหลักสูตรฯ ดาเนินการตามที่ ผอ.ถนอมศรี รัฐบุตร แนะนา
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการ แม้แต่ชื่อหลักสูตรของการตลาด จะให้ใช้ พ.ศ.อะไร
น าย สุ น ท ร พ ล รงค์ ผู้ อ าน ว ย ก ารส ถ าบั น ก ารอ าชี ว ศึ ก ษ าภ าค ใต้ 2 ส รุ ป ให้ ใช้
พ.ศ. 2561 ประเด็ น ของแผนการเรี ย น เดิ ม ให้ ก ระจายจาก 4 ภาคเรี ย น เป็ น 5 ภาคเรี ย น ซึ่ ง ภาคเรี ย นที่ 5
เป็นภาคฤดูร้อน
นางสาวจิ ร นั น ท์ เสนี ครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ น าเสนอ ประเด็ น ที่ 2 เป็ น การวิ เคราะห์
สมรรถนะหลักรายวิชา ซึ่งคณะกรรมการให้ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
1 วิชาการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์
2 วิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 วิชาการจัดการค้าส่งและค้าปลีก
4 วิชาการจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
5 วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6 วิชาการจัดการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7 วิชาการออกแบบร้านค้า
8 โครงการวิชาชีพการตลาด
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ขอเพิ่มเติมวิทยาลัยเทคนิค
กระบี่ เนื่องจากการประชุมฯ คือโครงการความร่วมมือ มี 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ที่กาลังจะเปิด ปีการศึกษา 2562
ระยะที่ 2 ที่จะเปิดในอีก 2 - 3 ปี เป็นหลักสูตรเฉพาะของซีพีออลล์ เพราะฉะนั้น หลักสูตรที่จะ
เปิดให้ ทันในปี 2562, 2563 น่าจะเป็น แนวทางที่ 1 และ แนวทางที่ 2 แนวทางที่ซีพีออลล์จะพัฒ นาหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันฯ คือ แนวทางที่ 1. หลักสูตร ปวส.การตลาดเดิมที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ให้ เพิ่มเนื้อหาร
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีอยู่แล้ว ให้สอดคล้องกับ ปวส. แนวทางที่ 2 เพิ่มกลุ่มรายวิชา เนื้อหาต่อเนื่องกับปวส.
และถ้าจะทาหลักสูตรของซีพีออลล์ ๆ จะไม่เรียกว่า วิชาการตลาด แต่จะเรียกชื่อว่าสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่ง
คราวที่ผ่านมา รองอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้นาเสนอว่า ซีพีออลล์จะให้
ความรู้เรื่องวิจัย, เรื่อง AI, และเรื่องการประกอบการ เพราะฉะนั้น แนวทางที่ 3 จะต้องเป็นหลักสูตรที่ร่วมพัฒนากับซี
พีออลล์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ปี จึงจะเป็นหลักสูตรของซีพีออลล์ 100 % สรุปว่าแนวทาง ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
คือ ทาตามแนวทางที่ 1. คือเพิ่มเนื้อหาสาระที่มีอยู่แล้ว
นางสาวถนอมศรี...
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นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการ กล่าว ให้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ไปตรวจสอบรายละเอียด
หมวดรายวิชา ไม่เข้าใจและมีข้อสงสัย และการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน บางเรื่องบางรายละเอียด และมีข้อสงสัย เรื่อง
ของหลักสูตร ฝาก ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช ช่วยตรวจสอบ วิชาทักษะชีวิต การศึกษาทั่วไป ให้ดูหลักสูตร ปวช. ต้องเรียน
วิทยาศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์ต้องเรียน ปวส. อีก เรื่อง พ.ศ. และอีกเรื่อง คือเงินงบประมาณ ค่าลงทะเบียน เงินบก
ศ. ปริญญาตรีแตกต่างอย่างไรกับ ระดับ ปวช. ปวส.
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ปรับปรุงหมวดวิชา ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชี พ ระดับปริญญาตรี 3
ด้าน คือ
1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2 สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
3 สมรรถนะวิชาชีพ
นายณรงค์ ฤทธิเดช กรรมการ กล่าวว่าเท่าที่รับฟังจากนโยบายจากที่ดูหลักสูตรซีพีออลล์ ที่ทากัน
ในวันนั้น ก่อนเข้าบอร์ด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนเข้า
จะต้องปรับตามกรอบซีพีออลล์ หลักหมวดต้องให้เหมือนกันทั้ง 2 มาตรฐาน ทั้งประเทศต้องไปปรับ ที่เราเสนอไป
ยืนยันว่าเป็นหลักการ พอเข้าบอร์ดก็ต้องไปปรับกันอีกครั้ง
นายสุ น ท ร พ ลรงค์ ผู้ อ าน วยการสถาบั นการอาชี ว ศึ ก ษ าภ าคใต้ 2 หลั ก สู ต รวิ ช า
การตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ซีพี จะมาช่วยทุกขั้นตอน
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการ ไปดูโครงสร้าง การพัฒนาหลักสูตร คอศ.3 คอศ.4 คอศ.5
ของสถาบันได้รายงานหรือไม่
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ขอความเห็นที่ประชุมหลักสูตร
สาขาวิชการตลาด ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่โดยหลักการ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ แต่ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ ก่ อ น
เข้าสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
5.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2563
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
- สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
นายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้รับการอนุมัติใ ห้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิท ยาลั ย อาชีว ศึก ษาภู เก็ต และสาขาวิช าเทคโนโลยียานยนต์ วิท ยาลั ยเทคนิ คกระบี่ ในปี
การศึกษา 2558 นั้น มี 3 หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ต พ.ศ.
2560 ซึ่ง สาขาวิชาดังกล่าวได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามลาดับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ส่วนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ขอชะลอการปรับปรุง
หลักสูตร ตามที่ได้ทาเรื่องชะลอไว้
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ตารางแสดงขัน้ ตอนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
และสาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ พ.ศ. 2558
ที่
1

2

3

4

5

วันเดือนปี
23 ก.ย.
2561

ขัน้ ตอน/การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินหลักสูตร ส าข าวิ ช าเท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2558 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาเนินการ
ประเมินหลักสูตร
26 พ.ย.
คณะกรรมการศึกษาความพร้อม
มี ค ว า ม พ ร้ อ ม 2 ส า ข า วิ ช า คื อ
2561
ในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ วิ ท ย าลั ย
พ.ศ. 2558
อาชีวศึกษาภูเก็ต และเทคโนโลยีย าน
ยนต์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ ส่ ว น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชะลอการ
ปรับปรุง
8 ม.ค. 2562 ประชุ ม ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต รและ
ปริญญาตรี และสัมมนาการจัด
สั ม มนา สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา การ
การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ทุกด้าน
19 ม.ค.
ประชุ ม วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รเทคโนโลยี ได้วิพากษ์รายละเอียดของหลักสูตรอาทิ
2562
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิ ช า แผนการเรี ย น แผนการฝึ ก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อ า ชี พ โด ย ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 - 11 ก.พ. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร พั ฒ นาผลงาน พั ฒ นาผลงานวิ ช าการของอาจารย์
2562
วิชาการสู่เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาหลักสูตร ทุกสาขาวิชาเพื่อเสนอ
ผลงานวิชาการ ระดับชาติ

หมายเหตุ

น าผลการ
ประเมิ น มา
ปรับปรุง

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์ส กุล ครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ดาเนินการนาเสนอหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ดังนี้
ปรัชญา มุ่งผลิตบัณ ฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และ
พัฒนางานระดับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิ ตบั ณ ฑิตด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคุมการทางาน สามารถบูรณา
การองค์ ค วามรู้ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นางานทางเทคโนโลยี ใ นภาคอุ ต สาหกรรม
และภาคบริการได้
3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
งานอาชีพ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้ งด้านวิทยากรและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง
4) เพื่อผลิต...
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4) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามพร้ อ มในการศึ ก ษาค้ น คว้า สร้ า งสิ่ งประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ก า ร วิ พ าก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ ส ถ าน ป ร ะ ก อ บ ก า ร โด ย วิ ธี ก ารสั ม ภ าษ ณ์ ก ลุ่ ม
สถานประกอบการที่ร่วม MOU สรุปข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ดังนี้
๑) ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์
๒) ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ
๓) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควรเพิ่มเกี่ยวกับด้านวินัย และการตรงต่อเวลา
๔) ควรมีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ความร่วมมือกับ สถาบันอื่น ทาความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จานวน
11 แห่ง ดังนี้
๑) บริษัท ซูซุกิ ฟอร์จูนย์ จากัด
2) บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จากัด
3) บริษัท กระบี่ฮอนด้าออโตโมบิล จากัด
4) บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่ จากัด
5) บริษัท มิตซูชูเกียรติ กระบี่ จากัด
6) บริษัท วังกระบี่ จากัด
7) บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลส์ (กระบี่) จากัด
8) บริษัท วี.เอส.ที. ออดโตเซลส์ (2002) จากัด
9) บริษัท สยามนิสสัน มอเตอร์ กระบี่ จากัด
10) บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ กระบี่ จากัด
11) บริษัท วี.จี คาร์ จากัด
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดั
บ

ชือ่ - สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
3-9299-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นายพัฒนา หมื่นศรี
3-9299-xxxxx-xx-x

อาจารย์

2

3
4
5

นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง

คุณวุฒิ
ระดับ
อุดมศึกษ
า
ศษ.ม

บริหารการศึกษา

คอ.บ

วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.ม

วิศวกรรมเครื่องกล

วทบ.
อาจารย์

สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค.อ.ม

วิศวกรรมเครื่องกล

อ.ส.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

ทล.บ.

เทคโนโลยียานยนต์

3-9203-xxxxx-xx-x
นายอัสนัย วรรณพรหม

3-5605-xxxxx-xx-x
นายศราวุธ เจียวก๊ก
3-8101-xxxxx-xx-x

ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2543

วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏภูเก็ต

2529

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2546

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

2546

2555
2544

2537

2560
โครงสร้าง...
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โครงสร้างหลักสูตร 75 หน่วยกิต ประกอบด้วยดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

2. หมวด...
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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การดาเนินการหลักสูตร
วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้จัดวัน
และเวลา ดังต่อไปนี้
- วัน-เวลาในราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- นอกวัน -เวลาราชการ วันจันทร์ -ศุกร์ระหว่างเวลา 17.30 -21.30 น. วันเสาร์และวัน
อาทิตย์ระหว่าง 08.00 –21.00 น. หรือตามที่คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรพิจารณา
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562-2566
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
รวม
20
40
40
40
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20

2566
20
20
40
20

นายสุ น ทร พลรงค์ ผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 กล่ า วว่ า หลั ก สู ต ร
ได้ ค รบรอบการปรั บ ปรุ ง กรณี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รได้ ไปปรึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ว่าเป็นครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ได้หรือไม่
นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการ สอบถามว่ า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รคุ ณ อั ศ นั ย
วรรณพรหม หรือคุณศราวุธ เจียวก๊ก เป็นตาแหน่งทางวิชาการหรือไม่
นายณ รงค์ ฤทธิ เ ดช กรรมการ แจ้ ง ว่ า อาจารย์ 2 ท่ า น ที่ ก ล่ า วมาเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ในสถานประกอบการ
นายเธียรศักดิ์ ศรีขา กรรมการ คือ แจ้งว่าเป็นตาแหน่งอาจารย์ในสถานประกอบการ
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการ กล่าวว่าควรเพิ่มประสบการณ์
นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ แจ้งว่า รายละเอียดใส่ไว้ในภาคผนวก ฉ
นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการ แนะน าการจั ด เอกสาร เราต้ อ งอ านวยความสะดวก
ให้คณะกรรมการ
มติ ที่ ป ระชุ ม

เห็ น ชอบ การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ย านยนต์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
กระบี่ พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2563

๒) สาขาวิชา...
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๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โครงสร้างหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
นายเศรษฐาพัน ธ์ สุกใส ครูวิทยาลัยอาชีว ศึกษาภูเก็ต นาเสนอหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โครงสร้างหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ดังนี้
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 75
หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวติ 18 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต 3 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต 6 หน่วย
กิต ***
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 51 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 51 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 30 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

1

ชือ่ - สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
ระดับ
อุดมศึกษา

อาจารย์

ศษ.ด.
วท.ม.
บธ.บ.

2
3
4

5

นางสาวแสงเดือน ชูทอง

นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร
นายธวัชชัย ไชยจิตร์

นายปฐมพงศ์ พรนราดล

อาจารย์

อาจารย์
ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

ปวค.
วท.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยีการศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์

ก า ร จั ด ก า ร ท ค โน โ ล ยี ม.วลัยลักษณ์
สารสนเทศ
ม.สงขลานครินทร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.สงขลานครินทร์

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.สงขลานครินทร์

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ.

ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บธ.ม.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.สงขลานครินทร์

วท.บ.

ประสบการณ์ทางาน 15 ปี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ม.สงขลานครินทร์

ม.รามคาแหง

ประสบการณ์ทางาน 9 ปี

แผนการ...
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แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เรียนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21-4000-1103
21-4000-1402
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2001
21-4901-2005

ชื่อวิชา
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
สถิติเพื่องานอาชีพ

นก.(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ
สถานศึกษา
สถานศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สถานศึกษา
รวม
12(10-4-22)

แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้ นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เรียนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21-4000-1201
21-4000-1302
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2002
21-4901-2008

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารและ 3(2-2-5)
ทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(2-2-5)

สถานศึกษา

ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางเทคโนโลยี 3(2-2-5)
สารสนเทศ
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
สารสนเทศ
รวม

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สถานศึกษา
12(8-8-20)

แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน เรียนในสถานศึกษา/ สถานประกอบการ
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2003

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของ 3(0-9-0)
ระบบเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)

21-4901-2004
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2104
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(0-9-0)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8502
โครงการพั ฒ นาทั ก ษ ะวิ ช าชี พ 2(*-*-*)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม

หมายเหตุ
สถานประกอบการ
สถานศึกษา
สถานประกอบการ
สถานศึกษา
11(2-20-5)
แผนการ...
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แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรียนในสถานศึกษา / สถานประกอบการ
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21-4000-1504
21-4000-1508
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2007
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2103
วิชาเลือกเสรี 1

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

สถานประกอบการ
สถานประกอบการ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

3(0-9-0)

สถานประกอบการ

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
รวม

3(2-2-5)

สถานศึกษา

สถานประกอบการ
15(10-13-22)

แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เรียนในสถานศึกษา / สถานประกอบการ
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2006

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

ค ว า ม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย ข อ งร ะ บ บ 3(0-9-0)
คอมพิวเตอร์

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2101
กระบวนการซอฟต์แวร์
21-4901-2113
เหมืองข้อมูล
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8503
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
รวม

หมายเหตุ
สถานประกอบการ

3(2-2-5)
3(0-9-0)

สถานศึกษา
สถานประกอบการ

4(*-*-*)

สถานศึกษา

13(2-20-5)

แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน เรียนในสถานศึกษา / สถานประกอบการ
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2009
21-4901-2010
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2108
วิชาเลือกเสรี 2

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

เทคโนโลยีมัติมีเดีย
สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

สถานศึกษา
สถานศึกษา

ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ก า ร โค ร งก า ร 3(0-9-0)
สถานประกอบการ
ซอฟต์แวร์
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
รวม
12(4-22-10)
รวม 6 ภาคเรียน
75(36-87-84)
ความร่วมมือ...
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ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ทาความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จานวน 11 แห่ง ดังนี้
1) สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ภูเก็ต)
2) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต
3) บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จากัด
4) ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมภูเก็ต เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภูเก็ต
5) บริษัท ภูเก็ต ซอฟต์แฟคทอรี จากัด
6) บริษัท ไวท์ดิสคัฟเวอรี่ จากัด
7) บริษัท อินเตอร์เนชันแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จากัด
8) บริษัท ภูเก็ต โซลูชัน จากัด
9) บริษัทเลี่ยนอุดม จากัด
10) บริษัท บลูดีไซน์ จากัด
11) บริษัท ภูเก็ต คอมเอ็กซ์เพลส จากัด
12) บริษัท ภูเก็ต ไอที ซับพอร์ต จากัด
13) บริษัท อินเทลลิเจท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จากัด
14) บริษัท Appsolutesoft
15) บริษัท เว็บ คอนเน็กชัน
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตร พ.ศ. 2562
ประเด็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562
จานวนหน่วยกิต
72 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยี
และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางาน ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ มี
ระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยี
และควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม สารสนเทศ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม หลั ก สู ต รนี้ มี ค วามสามารถทั้ ง ด้ า น
ในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของ ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
สั ง คม ชุ ม ช น และสถาน ป ระกอบ การ ต้ อ งการของสถานประกอบการและ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้ โรงงานอุ ต สาหกรรม ผู้ เ รี ย นจะต้ อ ง
มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการ
ใน ฐาน ะ ห รื อ ระดั บ ผู้ ช่ ว ยวิ ศ วก ร
นั ก เท คโนโลยี หั วหน้ าฝ่ า ยเท คนิ ค
มีความสามารถที่จะคิดค้นคว้าหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม และพั ฒ นานวัต กรรมทางด้ าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถที่ จ ะ
ปรับตัวเข้ากับสังคม และสถานการณ์ทั้ง
ปั จจุ บั น และอนาคตสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้
ประเด็น...
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ประเด็น
วัตถุประสงค์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ มี ค วามรู้ ส ามารถ
ประกอบอาชี พ โดยนาหลั กการทางวิช าการ
ต่ า งๆ ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยอาศั ย แนวคิ ด
ในการนาเอาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและ
ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามเป็ น ผู้ น า
สามารถวางแผนการจัดการ ประสานงานกับ
บุ ค คลภายในและภายนอกองค์ ก รได้ เป็ น
อย่างดี
4. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริยธรรม
ค วาม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ การป ฏิ บั ติ งาน
ใน วิ ช า ชี พ แ ล ะ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ต่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ส มรรถนะด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการทางาน ตลอดจน
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไป บู ร ณ า ก า ร
ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญ หาและพัฒ นางาน
ทางเทคโนโลยี ในอุตสาหรรมและภาค
บริการได้
2.เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารป ระ ยุ ก ต์ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒ นางาน
อาชีพ
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ใน
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการทั้ ง
ภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ พร้อมทั้งมีจิตสา
นึกในการนาความรู้เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น
4.เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มี ทั ก ษะทางด้ านภาษา
และการสื่ อ สาร เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการ
ติดต่อประสานงานและประกอบอาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ เป็ น ผู้ มี คุณ ธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ
ร่วมทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการ เสนอว่ า ท าไมจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษา
จึง Drop Out จานวนมาก จานวน 13 คน
นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส กรรมการ แจ้งว่า เนื่องจาก นักศึกษาต้องทางานด้วยเรียนด้วย จึงทาให้
เกิดปัญหา บางรายไม่มีเงินค่าลงทะเบียนเรียน บางรายเป้าหมายของครูผู้สอนมีสูงเกินไป จึงทาให้นักศึกษาทาได้ไม่
ตรงตามความต้องการ
นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการ กล่ า วว่ า ปั ญ หาทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ไ ม่ ค วร
จะเกิดขึ้น ระบบการจัดการ คิดว่าเป็นปัญหาของการจัดการ การที่เด็กเสียผลประโยชน์ เราควรหาวิธีแก้ไข
ฝากทุกวิทยาลัย
น างส าว ถ น อ ม ศ รี รั ฐ บุ ต ร ก รรม ก าร ก ล่ า วว่ า เรื่ อ งนั กเรี ย น นั กศึ กษ ามี ปั ญ ห า
สภาการศึ ก ษาจั ง หวั ด ภู เก็ ต เคยแก้ ปั ญ หา เชิ ญ อาจารย์ อ านนท์ มาเป็ น วิ ท ยากรอบรมเรื่ อ งสติ สั ม ปชั ญ ญะ
(Mind fullness) ค่อนข้างได้ผล คิดว่าวิทยาลัยใดสนใจ น่าจะลองนาวิธีนี้มาแก้ปัญหาดู
นายไพรัช...
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ภาคผนวก ซ
มติเห็นชอบหลักสูตรของกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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รายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ครัง้ ที่ 2/๒๕62
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑3.3๐ น.
ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ผู้มาประชุม
1. นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ
2. นางสมจิตต์
สุทธางกูร
3. นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
4. นางจริยา
เอียบสกุล
5. นายวิษณุ
เป้าทอง
6. นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร
7. นายสุนทร
พลรงค์
8. นายอภินัย
ลีลากานต์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางปัทมา
วีระวานิช กรรมการสภาสถาบัน
2. นายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน
กรรมการสภาสถาบัน
3. นายประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์ กรรมการสภาสถาบัน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวิมลวรรณ
2. นางลาเจียก
๓. นายอดิศักดิ์
๔. นายชาตรี
๕. นายประยุทธ
๖. นายเธียรศักดิ์
7. นายเฉลิมศักดิ์
8. นายเศรษฐาพันธ์

เจริญ
ลิ่มเกิดผล
ชัชเวช
คงแป้น
แคนยุกต์
ศรีขา

ตามมาตรา 23 (3)
ตามมาตรา 23 (3)
ตามมาตรา 23 (5)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ที่ปรึกษาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รองผู้อานวยการ แทนผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รองผู้อานวยการ แทนผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู ค.ศ. 3 แทนผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง

มีไพบูลย์สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สุกใส
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
9. นางสาวจิระนันท์ เสนี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

10. นายพงศักดิ์ อานวยผล

ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น.
นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ที่ ป ระชุ ม ประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม มี น ายอภิ นั ย ลี ล ากานต์ เลขานุ ก ารสภาสถาบั น
เป็นเลขานุการการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑...
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ พิเศษ/2562
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า เป็นการประชุม
หารือเกี่ย วกับ การจั ดงานพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรแก่ผู้ สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้
1. ด้านสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของอาชีวศึกษา
2. เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มอบหมายให้ นายพี ร ะพล พู ล ทวี ผู้ ช่ ว ย
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดูแลเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561
3. ด้านงบประมาณ เนื่องจากสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
เป็นโครงการเฉพาะในเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงใช้งบบูรณาการที่ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ
12 - 15 ล้านบาท ตลอดจนการปรับปรุงสถานที่จัดงานต่าง ๆ
4. การฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มติที่
ประชุม ให้ลดจานวนการฉายพระฉายาลักษณ์ให้เหลือ จานวน 1 - 2 คณะ
5. ที่ประชุมเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาปรับปรุงอาคารเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถรองรับบัณฑิตได้พร้อมกันทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ผลการประชุ ม คณะกรรมการผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ครั้ งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
ตรัง กรุงเทพมหานคร สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การเตรีย มความพร้อมความก้าวหน้ าพิ ธีพระราชทานปริญ ญาบั ตร เช่น สถานที่ จัดงาน
งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ และการฉายพระรูป เป็นต้น
2. การจัดทาข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ขณะนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกได้ทาการสารวจข้อมูลบุคลากรและความต้องการในการพัฒนาครู โดยได้นาข้อมูลดังกล่าวมาแยกตาม
สาขาวิชา เพื่อพิจารณาสาขาที่ขาดแคลนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขา ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้จัดทาเป็น
ยุทธศาสตร์เสนอสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
3. แนวปฏิบัติการได้มาซึ่งผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา กรณีผู้อานวยการสถาบันพ้นจาก
ตาแหน่ง ที่ประชุมชุมมีมติรับทราบ โดยให้สถาบันดาเนินการตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน
4. ความก้ า วหน้ า การรวมสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาภาครั ฐ ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในสั ง กั ด สถาบั น การ
อาชี ว ศึ ก ษาเข้ า เป็ น ส่ ว นราชการในสั ง กั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ขณะนี้ อ ยู่ ในระหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประเมินความพร้อม

5. ความก้าวหน้า...
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5. ความก้าวหน้ าตาแหน่งคณาจารย์และกรอบอัต รากาลั งในสถาบั นการอาชีวศึกษา ด้ว ย
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กาหนดว่า ตาแหน่งผู้สอนระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สานักงาน ก.ค.ศ. กาลังจัดทา
เกณฑ์ในการเปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งครู คศ. 3 ส่วนกรอบอัตรากาลังในสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งมีโครงสร้าง
คล้ายกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสถาบันจะได้รับจัดสรรสถาบันละ 2 สานัก
6. การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ ที่ประชุม มอบหมายนายสมคิด บุญเทวี
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ดาเนินการจัดทาแผนการโอนจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เสนอสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป
7. งบประมาณสาหรับการดาเนินการเรื่องงานวิจัยของครูและนักศึกษา สานักวิจัยแจ้งว่าจะ
สนั บ สนุ น งบประมาณทุ ก เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ งานวิจั ย ให้ กั บ สถาบั น จ านวน ๒ ล้ านบาท เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เกิ ด
ประโยชน์กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่อ งรับ รองรายงานการประชุม ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
ณ ห้องเซ้าท์ ซี เพิร์ล โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต
นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ที่ประชุม กล่าวว่า ให้แก้ไข หน้าที่ 4 จากเดิม “นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา
23 (3) ” แก้ไขเป็น “นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) ”
มติที่ ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้ องเซ้าท์
ซี เพิร์ล โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ งสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
ณ ห้องเซ้าท์ ซี เพิร์ล โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต
3.1 ความร่วมมือด้ านวิชาการ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายอภินัย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่าวว่า ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดาเนินงานด้านความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน
และอนุ รักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีสาระส าคัญ ความร่วมมือ และผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. กรอบความร่วมมือ
1.1 มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จะให้
การสนับสนุนหลักด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดหาแหล่งทุน การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือ
เพื่อให้การพัฒนาโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน แลอนุรักษ์พลังงาน ให้ประสบความสาเร็จ

1.2 มหาวิทยาลั ย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี และหน่ว ยงานในสั งกัด
มหาวิทยาลัย จะให้ การสนั บ สนุ น การจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลั ย มีห ลักสู ตรการเรียนการสอนอยู่ใน
ปัจจุบัน และจะมีขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับนักเรียน นักศึ กษา บุคลากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรการศึกษา
การศึกษาดูงาน และการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน
1.3 สถาบัน...
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1.3 สถาบันจะให้ ความร่วมมือ เพื่อพัฒ นาโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ให้ประสบความสาเร็จ
1.4 ทั้ ง 2 ฝ่ า ย จะให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การลงทุ น ในโครงการ และการบริ ห าร
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการความร่วมมือ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
2.1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 2 MWdc และระบบกักเก็บพลังงานขนาด 1 MW ภายใน 7 สถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ระยะเวลา 20 ปี
ขนาดอุปกรณ์ติดตั้งโซล่า ในวิทยาลัยต่าง ๆ
- วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ขนาด 64.99 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ขนาด 93.8 kwp และ 46.9 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ขนาด 140.7 kwp
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขนาด 93.8 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ขนาด 127.3 kwp
- วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ขนาด 152.7 kwp
- วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ขนาด 61.3 kwp
ส่ ว น ล ด ค่ าไฟ ฟ้ า 1 0 % ต่ อ ห น่ วย ผ ล ก ารป ระห ยั ด ส ะสม ค าด การณ์ 2 0 ปี
3,057,258.14 บาท ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ครู อาจารย์ และนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทน นักศึกษามีรายได้จากงานซ่อมบารุงอุปกรณ์ และการปฏิบัติงาน
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่
8 ปี ขึ้ น ไป จะด าเนิ น การเปลี่ ย นเครื่ องปรับ อากาศแบบแยกส่ ว นที่ มี อายุ การใช้ งาน ตั้งแต่ 8 ปี ขึ้น ไป เป็ น
เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ภายใน 7 สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในระบบ แสงสว่ า งเป็ น ชนิ ด LED
จะดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ และโคมไฟทุกชนิดเป็น LED ภายใน 7 สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ด้ านพลั งงาน และสถาบั น ให้ ค วามร่ว มมื อ ให้ ก ารด าเนิ น งานประสบความส าเร็ จ
จึ งด าเนิ น การ แต่งตั้งคณะท างานร่ ว มระหว่าง 2 หน่ ว ยงาน เพื่ อ พั ฒ นาหลั กสู ต รต่อ เนื่ อ ง ระดั บ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า
หรือสาขาที่สัมพันธ์กันสามารถเลือกศึกษาต่อได้ โดยไม่ต้องเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งยังส่งเสริมการผลิตกาลังคนด้าน
อนุรักษ์พลังงาน ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานร่วม และประชุมคณะทางานแล้ว 7 ครั้ง
4. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Clean Energy)
เป็น โครงการใหม่ที่นามาบูรณาการกับความร่วมมือ ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์
พลังงานของ 2 หน่วยงาน ซึ่ง การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสามารถสนับสนุนได้ โครงการนี้
เพิ่มเติมเข้ามา เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล หลักการบูรณาการอาจใช้ชื่อเป็น Smart College ได้การดาเนินการ
จะนาระบบและองค์ความรู้เกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และ Micro grid มา
ใช้ในการเรียนการสอนของทั้ง 2 หน่วยงานได้
5. ระเบียบ...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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5. ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วย การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นระเบียบใช้ดาเนินการประกอบโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแทน
เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณไปยังกระทรวงพลังงาน และกรณีที่มีการบริการวิชาการ และวิชาชีพ ของนักศึกษา และ
ครู อาจารย์เกิดขึ้น ภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ในการดาเนินการ ส่งผลให้สถาบัน และสถานศึกษา
ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 90 ล้านบาท และนักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
6. ประชุมคณะทางานร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในปีการศึกษา 2561 จานวน 7 ครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้ การติดตาม กากับให้เป็นไป
ตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือ ดังกล่าว
ดังนั้ น การดาเนิ น การความร่วมมือ ด้านวิช าการ ด้านพลั งงานทดแทน และอนุรักษ์พลั งงาน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จึงส่งผลดีต่อราชการ
นั บ เป็ น การท างานบู ร ณาการระหว่างหน่ ว ยงาน เป็ น การสนองนโยบาย การใช้พ ลั งงานทดแทนของรัฐ บาล
ทั้งยังเกิดประโยชน์ด้านความรู้ด้านวิชาชีพ แก่ ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา อีกด้วย
นายวิษณุ เป้าทอง กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) สอบถามว่า สถาบันและ
สถานศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไร
นายอภินัย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่าวว่า สถานศึกษาได้ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 10% ส่วนครุภัณฑ์เป็นงบประมาณของรัฐบาลที่จัดสรรให้หน่วยงาน
ของรั ฐ โดยเป็ น โครงการน าร่ อ งการใช้ Solar Rooftop และการท าความร่ว มมื อ ด้ านหลั ก สู ต รในสาขาวิ ช า
ที่ส ถาบั น ฯ ไม่ ได้เปิ ด สอนในระดับ ปริ ญ ญาตรี ซึ่งมี 2 หลั กสู ตร คื อ หลั กสู ตรพลั งงานทดแทนและหลั ก สู ต ร
ยานยนต์สมัยใหม่ เป็นหลักสูตรที่พัฒนานักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อไปต่อยอดได้
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) กล่าวว่า อยากให้
ปรับรายละเอียดในการนาเสนอ หรือสรุปความก้าวหน้าของแต่ละเดือน หรือแต่ละครั้ง เพื่อจะได้เห็นความก้าวหา
ได้ ชัด เจนยิ่ งขึ้น และสอบถามเพิ่ มเติม ว่า ประเด็น ข้อ ตกลงความร่วมมื อในข้ อ 6 ก าหนดว่า ทั้ งสองฝ่ ายต่ าง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามภาระหน้าที่ของตน รวมถึงค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายด้วย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม
ภาระหน้าที่ของตน หมายถึงอะไร
นายอภินั ย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่ าวว่า ประเด็น เรื่องค่าใช้จ่ ายตามภาระหน้าที่ คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมระหว่างมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย กั บ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 ซึ่งทั้ งสองฝ่ ายต้ อ งรับ ผิ ดชอบ เอง ส่ ว นค่ า
ใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาอุปกรณ์จะจัดสรรเป็นงบกลางจากงบประมาณโครงการ
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า ความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการได้ ส ร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า ง 2 สถาบั น ว่ า ให้ เป็ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งโดย
ต้องพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อไม่ให้เปิดหลักสูตรซ้าซ้อนกัน เช่น กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่สถาบันไม่มี สถาบันฯ สามารถสนับสนุนให้ ผู้เรียนเข้าไป
เรียนได้
นางวิภ าพรรณ คูสุว รรณ กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5) ปฏิบั ติห น้า ที่
ประธานที่ป ระชุม กล่าวว่า เรื่องการติดตั้ง Solar Rooftop สถานศึกษาจะได้ประโยชน์ในเรื่องลดค่าใช้จ่าย
แต่ถ้ามองในส่วนของหน่วยงานเอกชนจะต้องผ่อนจ่าย จึงไม่มีผู้สนใจ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สภาพปั จ จุ บั น ด้ า นจ านวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ข้อมูลในภาคเรียนที่ 2/2561
นางล าเจี ย ก ลิ่ ม เกิ ด ผล ที่ ป รึ ก ษาผู้ อ านวยการสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2
กล่าวว่า ตามมติที่ป ระชุมสภาสถาบั น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้ อ งเซ้าท์ ซี เพิร์ล
โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นาเสนอสภาพปัจจุบันด้านจานวน
นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ซึง่ ข้อมูลในภาคเรียนที่ 2/2561
นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5) กล่ า วว่ า
ให้ตรวจสอบข้อมูล ระดับ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคระนอง
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) กล่าวว่า ข้อมูลเหล่านี้
จะนาไปใช้ในเรื่องใด
นางสาวถนอมศรี รัฐ บุตร กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) กล่ าวว่า ข้อมูล
ที่ ร ายงานมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อน้ อ ย สถานศึ ก ษาต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ เป็ น ปั จจุ บั น เนื่ อ งจากขณะนี้ มี ปั ญ หา
ในเรื่องจานวนผู้เรียนที่ Drop Out ไปแล้ว แต่ยังมีตัวเลขอยู่เพื่อสถานศึกษาจะได้ค่าใช้จ่ายรายหัว และสถาบันได้
ทาการวิจัยเรื่องการออกกลางคันของผู้เรียน ควรจะนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณา จะช่วยแก้ปัญหาได้
นางวิภ าพรรณ คูสุว รรณ กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5) ปฏิบั ติห น้า ที่
ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ให้สถาบันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วนาเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) กล่าวว่า ควรระบุว่า
เป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไร ด้วย
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สอบถามที่ประชุมว่า
ให้สถาบันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและนาเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป
นางจริยา เอียบสกุล กรรมการสภ าสถาบั น ตามมาตรา 2 3 (4 ) เสนอว่ า
การนาเสนอข้อมูลอาจจะนาเสนอเชิงเปรียบเทียบเป็นกราฟ หลังจากที่ทาวิจัยและนาไปแก้ไขแล้วมีผลเป็นอย่างไร
จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สถาบันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และนาเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป
3.3 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี และการ
สร้างการรับรู้การดาเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 7 แห่ง
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อ านวยการสถาบั น การอาชีว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 รายงานผลการ
ดาเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี และการสร้างการรับรู้การ
ดาเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ สร้ างการรั บ รู้แ ละความเข้ าใจการด าเนิ น งานระหว่างสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษากั บ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัด ความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อทราบสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา การบริหารสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อศึกษาสภาพความพร้อมและการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ
และระดับปริญญาตรี
2. คณะผู้บริหาร...
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2. คณะผู้บริหารและคณะทางาน
- ผู้อานวยการสถาบัน
- รองผู้อานวยการสถาบัน
- นางลาเจียก ลิ่มเกิดผล
- นางสาวสุพรรณี บุญหาว
- นางสาวธารารัตน์ ไกรทอง
- นางสาวเนตรทราย เสมอจิตต์
- นายกิตติพศ ธนานุกูลวงศ์
3. ระยะเวลาดาเนินการ
- วันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
- วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
- วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และวิทยาลัยการอาชีพตรัง
- วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคพังา และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4. ผลการดาเนินงาน
- ศึกษาสภาพปัจจุบันและความพร้อมด้านบุคลากร และความร่วมมือของสถาน
ประกอบการ
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปี 2563
เป็นต้นไป ในประเด็นการศึกษาต่อ การฝึกอบรมวิชาชีพ และการพัฒนาผลงาน
วิชาการ
- จัดทาแผนเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยที่ยังไม่เปิดสอน เช่น วิทยาลัยเทคนิค
ระนอง วิทยาลัยเทคนิคพังงา และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
- รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนเปิดสอนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิค
ระนอง ไปสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขอสนับสนุน
- รับทราบปัญหา การบริหารสถานศึกษาในประเด็นครุภัณฑ์ ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ การติดตามการเตรียมการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเรื่อง
งบประมาณ
นางสมจิตต์ สุทธางกูร กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (๓) กล่าวว่า การนิเทศ
ติดตามการจัดการการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุ ณภาพการศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจะต้อง
ทาแผนการเปิดสอนในปีต่อไป ดังนั้น อยากให้มีข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประกอบการประเมิน แ ล ะ อ ย า ก ให้ มี ก า ร
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า จากการ
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรีย นการสอนของทุกสถานศึกษา ทาให้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญ หา ซึ่งสถาบัน
สามารถนามาใช้ในเชิงบริหารได้ เช่น การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ของวิทยาลัยเทคนิคระนอง ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยทาการสารวจความต้องการศึกษาต่อ การฝึกอบรมวิชาชีพ และ
การพัฒนาผลงานวิชาการ ส่วนประเด็นเรื่องการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ขณะนี้กาลังเก็บข้อมูล
เพื่อเตรียมประเมิน ตนเองและจัดทา SAR และจะเชิญคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับปริญ ญา
รับทราบข้อมูลจาก SAR ของวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
4.1 การประชุมเตรียมการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ นักศึกษาระดับปริญ ญาตรีและการ
ประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
นายอภินัย ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กล่าวว่า ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดประชุมเตรียมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้ องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการ
ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ ตามคู่มือการประเมินมาตรฐานวิช าชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา และปัญ หาการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ดาเนินการมาแล้ว ตลอดจนกาหนดห้วงเวลาการประเมิน ทั้งนี้ ได้กาหนดการจัดงาน
ประชุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมประกวดผลงานในระดับชาติต่อไป
นางสาวถนอมศรี รัฐ บุตร กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) กล่าวว่า การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต โดยเฉพาะสาขาวิชาการโรงแรม ให้ นาข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การดาเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ภาคใต้)
นายอดิศัก ดิ์ ชัช เวช ผู้อานวยการวิท ยาลัยเทคนิค ภูเก็ต รายงานการดาเนินงานศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (ศูนย์ภาคใต้) ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1) ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนา
ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
2) เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและดารงชีวิตในภาคใต้ ฝั่ง
อันดามัน
3) ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อ
ยกระดับ มาตรฐานการจั ดอาชีว ศึกษาในทุ กมิติ ให้ ส อดคล้ องกับ บริบทของภาคการผลิ ต และบริการในภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
4) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถคณาจารย์ ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและครู ฝึ ก ในสถาน
ประกอบการ รองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับภาคการผลิตและบริการในยุคประเทศไทย 4.0
2. เป้าหมายการพัฒนา
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่ งอันดามัน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รอ งรั บ ค ว าม ต้ อ งก ารก าลั งค น ใน อุ ต ส าห ก ร รม 4.0 แ ล ะ ภ าค บ ริ ก าร โด ย ด าเนิ น ก ารภ าย ใต้
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน
3. แนวคิดในการพัฒนา
3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตและพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่ง อันดามัน
และประเด็นท้าทาย
3.2 ประเมิน...
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3.2 ประเมิ น ความต้ อ งการสถานประกอบการ ในการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนทั้ ง
ในปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) กาลังคน รายกลุ่ม/สาขาการ
ลงทุน
3.3 วางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ การค้าและการลงทุนในพื้นที่ครอบคลุมสาขาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 ก าหนด Road map การท างาน แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม โดยจั ด ล าดั บ
ความสาคัญ 1) ระยะสั้น 3 – 6 เดือน 2) ระยะปานกลาง 1 – 2 ปี 3) ระยะยาว 3 – 5 ปี
3.5 จัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่
3.6 ผลั ก ดั น กลไกด้ านมาตรฐานอาชีพ ในแต่ ล ะกลุ่ ม /สาขาอาชี พ เพื่ อ ก ากับ คุ ณ ภาพ
ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาเชื่อมโยงการมีงานทาและค่าตอบแทน
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ตามภารกิจ
6 ฝ่าย มีดังนี้
ภารกิจที่ 1 ฐานข้อมูลกลาง
ภารกิจที่ 2 ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ
ภารกิจที่ 3 ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
ภารกิจที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทา
ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้
ระบบ Big Data System
1) ข้อมูลกาลังการผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
2) ข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
3) ข้อมูลสถานประกอบการภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ในความดูแล
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) สถานประกอบการ
- ลดรายจ่ายด้านสื่อสิ่งพิมพ์
- สามารถติดต่อประสานงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้น
- ผู้ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านการเปิดและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่น
2) นักเรียน – นักศึกษา
- รับรู้ข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
- ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสมัครงาน
- ลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน
3) ครูผู้สอน
- พัฒนารูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับวิทยาการใหม่ ๆ
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
- พัฒนารูปแบบวิจัยเพื่อการศึกษา
4) สถานศึกษา...
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4) สถานศึกษา
- จานวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
- ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการสอนจากภาคเอกชน
- เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน
- สร้าง Marketing ภายในสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานของระบบ Big Data System
1) กาลังการผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน จานวน 8,047 คน
2) ความต้ อ งการแรงงานของสถานประกอบการภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ในความดู แ ล
จานวน 11,123 คน
3) จานวนสถานประกอบการภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ในความดูแลทั้งสิ้น
- ภูเก็ต 414 แห่ง
- พังงา 365 แห่ง
- กระบี่ 637 แห่ง
- ระนอง 407 แห่ง
- ตรัง
663 แห่ง
- สตูล
325 แห่ง
รวม 2,811 แห่ง
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) สอบถามว่า ผู้ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้คือบุคคลประเภทใดบ้าง
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ที่จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลนี้ได้ คือสถานประกอบการและสถานศึกษา ที่ลงทะเบียนกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่งอันดามัน แต่สถานประกอบการจะไม่สามารถเลือกผู้เรียนได้
นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5) กล่ า วว่ า
ในวิสัยทัศน์ระบุไว้ว่ามีบริการข้อมูลสารสนเทศ จึงอยากให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และอยากให้เสนอสภา
สถาบันว่าต้องการกาลังคนด้านใด จานวนเท่าไร เพื่อวางแผนการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
นายอดิ ศั ก ดิ์ ชั ช เวช ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ภู เก็ ต กล่ าวว่ า ในการประชุ ม
คราวต่อไปจะนาเสนอฐานข้อมูล จานวนผู้เรียน สาขาวิชา ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และการ
เข้าถึงข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูได้ที่ www.tvet.vec.go.th ซึ่งสามารถดูข้อมูลทั่วไปได้ ทั้งนี้ยังได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 พิจารณาการพัฒ นาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิค
กระบี่ พ.ศ. 2561 ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม กับ บริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
นายสุนทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นาเสนอการพัฒนา
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ พ.ศ. 2561 ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
การพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม กับ บริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) ดังนี้ ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เสนอพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ได้ ด าเนิ น การตามขั้น ตอนและกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการในการพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 ทั้ งนี้ ได้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ 2 ครั้ ง
ซึ่งคณะกรรมการวิชาการยังมีความเห็น ให้ปรับปรุงแก้ไข ตามที่คณะกรรมการวิชาการ เสนอแนะทุกประเด็น
กอปรกับวิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตอาชีวะพรีเมี่ยม สาขาวิชาการตลาดกับบริษัท
ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด ให้ได้คุณภาพควบคู่กันไป สรุปดังนี้
วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชานาญ ด้านการตลาดเป็นอย่างดีสามารถจัดการ และ
ควบคุมการทางาน บูรณาการความรู้ทักษะและการคิดนอกกรอบ นาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
ด้านการตลาดโดยคานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม มี เจตคติ ที่ ดี ต่อ อาชี พ ด้ านการตลาด ตระหนั ก
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ารภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษาด้านการตลาด
4. เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดั บสูงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการตลาดและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
ด้านอาจารย์
1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ลาดับ
1

2

3

4
5

ชื่อ - สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสิริบูรณ์ ไร่ใหญ่
3 8099 00089 178
นางวรรณรัตน์ เพชรถาวร
3 8301 00305 943
นายธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
3 9201 00845 203
นางสาวจันจิรา พรามณี
1 8101 00318 484
นางสาวจุรีรตั น์ นาครมณ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
ครูฝึกในสถาน

คุณวุฒริ ะดับ
สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา
อุดมศึกษา
สถาบัน
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.บ.
การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
บธ.ม.
การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสติ
บธ.บ
การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.ม.
การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสติ
บธ.บ.
การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.บ.
การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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การตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ปี พ.ศ.
2549
2527
2544
2526
2551
2542
2548
2550
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1 8011 00095 541

ประกอบการ

นครศรีธรรมราช

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ภาครัฐและเอกชน
1) นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner)
2) นักการตลาดดิจิทัล ( Digital Marketer)
3) นักประชาสัมพันธ์ ( Public Relations)
4) ที่ปรึกษาด้านการตลาด ( Marketing Consultant )
5) นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)
6) นักโฆษณา (Advertisers)
7) นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด ( Content Marketing )
8) นักกิจกรรมทางการตลาด ( Event Marketing)
ธุรกิจส่วนตัว
1) เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME : Small and Medium sized
Enterprise )
2) ที่ปรึกษาด้านการตลาด ( Marketing Consultant )
3) ตัวแทนจาหน่ายสินค้า (Distributor)
แผนการรับนักศึกษาและมีการบริหารความเสี่ยง
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวมทั้งหมด
คาดว่ามีผู้สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
2562
20
20
-

2563
20
20
40
-

2564
20
20
40
20

2565
20
20
40
20

2566
20
20
40
20

ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3) กลุม่ ทักษะทางสังคมและดารงชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
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รายวิชา...
รายวิชาที่ปรับปรุง
ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ลงนามความร่วมมือกับบริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 3 แนวทาง ดังนี้
1. เพิ่มเนื้อหาสาระในรายวิชาชีพ
2. เพิ่มกลุ่มรายวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการสาขาวิชาการตลาด
- บริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
- บริษัท บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากระบี่
- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
- บริษัทโรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
- บริษัทโชคภัทรไพศานต์ จากัด
นายวิษ ณุ เป้าทอง กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) กล่าวว่า ในการเปิด
หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิต อาจารย์ป ระจาหลักสูตรตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะต้องสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา ส่วนการสอนสามารถบูรณาการได้ หากอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่มีชั่วโมงสอน
อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ และเสนอว่าในแผนการเรียนให้ระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน เพื่อจะได้ตรง
กับการรายงานผลการเรียน
นางสาวถนอมศรี รั ฐ บุ ต ร กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5) กล่ า วว่ า
ในการเสนอขออนุ มัติการสาเร็จการศึกษา ให้ สถาบันเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรพร้อมทั้ง
รายละเอียดของรายวิชา โดยให้ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนามรับรองและรายงานสภาสถาบันด้วย เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยง
นางวิภ าพรรณ คูสุว รรณ กรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา 23 (5) ปฏิบั ติห น้า ที่
ประธานที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนน
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (3) กล่าวว่า ระยะเวลาในการ
ขออนุมัติหลักสูตรของสาขาวิชาการตลาด สามารถเร่งให้ทัน ปี พ.ศ. 2562 ได้หรือไม่
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า ขั้นตอนการ
พิ จ ารณาหลั ก สู ต รของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามลาดับขั้นตอน
นายอภินยั ลีลากานต์ เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าว
ว่า ขณะนี้ต้องดูว่าหลักสูตรอนุมัติช่วงใด หากหลักสูตรได้รับการอนุมัติ ประมาณกลางปี ซึ่งเลยกาหนดการรับ
สมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ให้ดูความพร้อมและดุลยพินิจของสถานศึกษา
5.2 พิจารณา...
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5.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2563
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
- สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อ านวยการสถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคใต้ 2 กล่ าวว่า ตามที่
สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาภู เก็ ต และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ในปีการศึกษา 2558 นั้น บัดนี้ ต้องปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศหลักสูตร
เทคโนโลยี บั ณ ฑิต พ.ศ.2560 ซึ่ง สาขาวิช าดังกล่ าวได้ดาเนิน การปรับปรุงหลั กสู ตร ตามล าดั บ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดังนี้
ตารางแสดงขัน้ ตอนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
และสาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ พ.ศ. 2558
ที่
1

วันเดือนปี
23 ก.ย. 2561

2

26 พ.ย. 2561

3

8 ม.ค. 2562

4

19 ม.ค. 2562

5

9 - 11 ก.พ.
2562

ขัน้ ตอน/การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
หมายเหตุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2558 เทคโนโลยียานยนต์ และสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาเนินการประเมิน
หลักสูตร
คณะกรรมการศึกษาความพร้อม
มีความพร้อม 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยี นาผลการ
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประเมินมา
พ.ศ. 2558
และเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค ปรับปรุง
กระบี่ ส่วนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชะลอ
การปรับปรุง
ประชุมติดตามการประเมินหลักสูตร
ติดตามการประเมินหลักสูตรและสัมมนา
ปริญญาตรี และสัมมนาการจัด
สภาพปัจจุบนั ปัญหา การจัดการเรียน
การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
การสอน ระดับปริญญาตรี ทุกด้าน
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยี
ได้วิพากษ์รายละเอียดของหลักสูตรอาทิ
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยสถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลงาน
พัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
วิชาการสู่เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ หลักสูตร ทุกสาขาวิชาเพื่อเสนอผลงาน
วิชาการ ระดับชาติ

๑. สาขา...
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๑. สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และ
พั ฒ นางานระดั บ เทคโนโลยี ด้ า นยานยนต์ สามารถจั ด การและควบคุ ม การท างาน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถาน
ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2) เพื่อผลิตบั ณฑิตที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคุมการทางาน สามารถ
บู ร ณาการองค์ความรู้ เพื่ อประยุ ก ต์ใช้ในการแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการได้
3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
งานอาชีพ ตระหนั กถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒ นาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยากรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
การวิ พ าก ษ์ ห ลั ก สู ต รร่ ว ม กั บ ส ถาน ป ระกอบ การ โดยวิ ธี ก ารสั ม ภ าษ ณ์ กลุ่ ม
สถานประกอบการที่ร่วม MOU สรุปข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ดังนี้
๑) ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์
๒) ควรเพิ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ
๓) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควรเพิ่มเกี่ยวกับด้านวินัย และการตรงต่อเวลา
๔) ควรมีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ทาความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จานวน
11 แห่ง ดังนี้
๑) บริษัท ซูซุกิ ฟอร์จูนย์ จากัด
2) บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จากัด
3) บริษัท กระบี่ฮอนด้าออโตโมบิล จากัด
4) บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่ จากัด
5) บริษัท มิตซูชูเกียรติ กระบี่ จากัด
6) บริษัท วังกระบี่ จากัด
7) บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลส์ (กระบี่) จากัด
8) บริษัท วี.เอส.ที. ออดโตเซลส์ (2002) จากัด
9) บริษัท สยามนิสสัน มอเตอร์ กระบี่ จากัด
10) บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ กระบี่ จากัด
11) บริษัท วี.จี คาร์ จากัด

ชื่อ - สกุล...
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4
5

ชื่อ - สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
3-9299-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

นายพัฒนา หมื่นศรี
3-9299-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง
3-9203-xxxxx-xx-x

อาจารย์

นายอัสนัย วรรณพรหม
3-5605-xxxxx-xx-x
นายศราวุธ เจียวก๊ก
3-8101-xxxxx-xx-x

คุณวุฒริ ะดับ
สาขาวิชา
อุดมศึกษา
ศษ.ม
บริหารการศึกษา
คอ.บ
ค.อ.ม
วทบ.

ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

ค.อ.ม
อ.ส.บ.
ค.อ.บ.
ทล.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2543
2529
วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
2555
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
2544
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2546
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2537
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2546
พระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

2560

โครงสร้างหลักสูตร 75 หน่วยกิต ประกอบด้วยดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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2. หมวดวิ
า...
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

3. หมวดวิชา...
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การดาเนินการหลักสูตร
วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้จัด
วันและเวลา ดังต่อไปนี้
- วัน-เวลาในราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- นอกวัน-เวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ระหว่างเวลา 17.30 -21.30 น. วันเสาร์และวัน
อาทิตย์ระหว่าง 08.00 –21.00 น. หรือตามที่คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรพิจารณา
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562-2566
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2562
20
20
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20
20
20

2566
20
20
40
20

นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) ปฏิบัติหน้าประธาน
ที่ประชุม ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนน

๒) สาขาวิชา...
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๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โครงสร้างหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

หมวดวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 51 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 30 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาทักษะชีวติ 18 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต 6 หน่วยกิต ***
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 51 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 30 หน่วยกิต
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ - สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส

นางสาวแสงเดือน ชูทอง

นางสาวกันตพิชญ์ ใยเสถียร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒริ ะดับ
สาขาวิชา
อุดมศึกษา
ศษ.ด.
เทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการทคโนโลยี
วท.ม.
สารสนเทศ
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวค.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

วท.บ.
ค.อ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วท.บ.

4

นายธวัชชัย ไชยจิตร์

ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

5

นายปฐมพงศ์ พรนราดล

ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ม.เกษตรศาสตร์
ม.วลัยลักษณ์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
ม.สงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
ม.รามคาแหง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ม.สงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทางาน 15 ปี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ม.สงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทางาน 9 ปี

แผนการ...
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แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้ นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เรียนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21-4000-1103
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3(3-0-6)
สถานศึกษา
21-4000-1402
สถิติเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
สถานศึกษา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2001
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สถานศึกษา
21-4901-2005
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สถานศึกษา
รวม
12(10-4-22)
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เรียนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.(ท-ป-ศ)
หมายเหตุ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21-4000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารและ 3(2-2-5)
สถานศึกษา
ทักษะการเรียนรู้
21-4000-1302
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(2-2-5)
สถานศึกษา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2002
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางเทคโนโลยี 3(2-2-5)
สถานศึกษา
สารสนเทศ
21-4901-2008
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
สถานศึกษา
สารสนเทศ
รวม
12(8-8-20)
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน เรียนในสถานศึกษา/ สถาน
ประกอบการ
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2003

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

การประยุกต์ปัญหาและจุดเสียของ 3(0-9-0)
ระบบเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)

21-4901-2004
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2104
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(0-9-0)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8502
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2(*-*-*)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม

หมายเหตุ
สถานประกอบการ
สถานศึกษา
สถานประกอบการ
สถานศึกษา
11(2-20-5)
แผนการ...
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แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรียนในสถานศึกษา / สถานประกอบการ
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21-4000-1504
21-4000-1508
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2007
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2103

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

สถานประกอบการ
สถานประกอบการ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

3(0-9-0)

สถานประกอบการ

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 3(2-2-5) สถานศึกษา
เคลื่อนที่
วิชาเลือกเสรี 1
3(2-2-5)
สถานประกอบการ
รวม
15(10-13-22)
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เรียนในสถานศึกษา / สถานประกอบการ
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2006

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

ค ว า ม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย ข อ งร ะ บ บ 3(0-9-0)
คอมพิวเตอร์

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2101
กระบวนการซอฟต์แวร์
21-4901-2113
เหมืองข้อมูล
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21-4901-8503
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
รวม

หมายเหตุ
สถานประกอบการ

3(2-2-5)
3(0-9-0)

สถานศึกษา
สถานประกอบการ

4(*-*-*)

สถานศึกษา

13(2-20-5)

แผนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน เรียนในสถานศึกษา / สถานประกอบการ
รหัสวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-4901-2009
21-4901-2010
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
21-4901-2108
วิชาเลือกเสรี 2

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

เทคโนโลยีมัติมีเดีย
สัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

สถานศึกษา
สถานศึกษา

ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ก า ร โค ร งก า ร 3(0-9-0)
สถานประกอบการ
ซอฟต์แวร์
3(0-9-0)
สถานประกอบการ
รวม
12(4-22-10)
รวม 6 ภาคเรียน
75(36-87-84)
ความร่วมมือ...
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ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ทาความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จานวน 11 แห่ง ดังนี้
1) สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ภูเก็ต)
2) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต
3) บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จากัด
4) ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมภูเก็ต เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภูเก็ต
5) บริษัท ภูเก็ต ซอฟต์แฟคทอรี จากัด
6) บริษัท ไวท์ดิสคัฟเวอรี่ จากัด
7) บริษัท อินเตอร์เนชันแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จากัด
8) บริษัท ภูเก็ต โซลูชัน จากัด
9) บริษัทเลี่ยนอุดม จากัด
10) บริษัท บลูดีไซน์ จากัด
11) บริษัท ภูเก็ต คอมเอ็กซ์เพลส จากัด
12) บริษัท ภูเก็ต ไอที ซับพอร์ต จากัด
13) บริษัท อินเทลลิเจท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จากัด
14) บริษัท Appsolutesoft
15) บริษัท เว็บ คอนเน็กชัน
ประเด็น
จานวนหน่วยกิต
ปรัชญา

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตร พ.ศ. 2562
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562
72 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้
และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางาน
ระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการ
และควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของ
สั ง คม ชุ ม ช น และสถาน ป ระกอบ การ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้
มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยี
ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และมี ค วาม
เชี่ ย วชาญ เฉพ าะทางในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
หลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิ บัติส อดคล้ องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและโรงงาน
อุต สาหกรรม ผู้ เรียนจะต้ องปฏิ บัติงาน
จริงในสถานประกอบการในฐานะ หรือ
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยวิ ศ วกร นั กเท คโน โลยี
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค มีความสามารถที่จะ
คิดค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถที่ จะปรับ ตัว เข้ากับ สั งคม และ
สถานการณ์ ทั้ ง ปั จ จุ บั น และอนาคต
สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
ประเด็น...
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ประเด็น
วัตถุประสงค์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สามารถประกอบ
อาชี พ โดยนาหลั ก การท างวิ ช าการต่ า งๆ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ส มรรถนะด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการทางาน ตลอดจน
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไป บู ร ณ า ก า ร
2. เพื่อผลิ ตบั ณ ฑิตให้ ส ามารถปฏิบัติงานด้าน ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญ หาและพัฒ นางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยแนวคิดในการ ทางเทคโนโลยี ในอุตสาหรรมและภาค
นาเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ บริ ก ารได้ …………………………………………
2.เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ให้เกิดประโยชน์
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารป ระ ยุ ก ต์ ใช้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นา สามารถ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒ นางาน
วางแผนการจั ด การ ประสานงานกั บ บุ ค คล อาชี พ ………………………………………………
ภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ใน
4. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช า
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ทั ก ษะในการ
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการทั้ ง
ภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ พร้อมทั้งมีจิตสา
นึกในการนาความรู้เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น
4.เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มี ทั ก ษะทางด้ านภาษา
และการสื่ อ สาร เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการ
ติดต่อประสานงานและประกอบอาชีพ
ท า ง ด้ า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ
5. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ เป็ น ผู้ มี คุณ ธรรม
จริ ย ธรรมจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ร่ ว ม
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายวิษณุ เป้าทอง กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) สอบถามว่า หลักสูตร
ปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการวิชาการแล้วหรือไม่
นายสุน ทร พลรงค์ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กล่าวว่า หลักสูตร
ปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการวิชาการเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) ปฏิบัติหน้าประธาน
ที่ประชุม ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พ.ศ. 2558 ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนน
5.3 พิจารณา...
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ภาคผนวก ฌ
มติเห็นชอบหลักสูตรของอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 159

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ครัง้ ที่ 6/2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
*******************
ผูม้ าประชุม
๑. นายจรูญ ชูลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายชัยพัฒน์ พันธุ์รัตนสกุล (แทน)
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (แทน)
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาวโกสุม สุรเสด (แทน)
5. นายถาวร ชลัษเฐียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม
ผู้แทนองค์กรเอกชน
7. นายสุนทร ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายอินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวณิชย์ อ่วมศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร (แทน)
14. หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
15. หัวหน้ากลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ศรินทิพย์ แทนธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสมเกีบรติ ชอบผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์นายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุติมา เกรียงเดชาสันติ
นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
นายศรัทธา บุญรอด
นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร์
นางสาวธัญญภา ยศพลพิพัฒน์
นายพงษ์ประพันษ์ ตันพงษ์
นายรัตนะ รัตนพรหม

หน่วยงาน
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนนิคลาพูน

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ
นางสาววรัญญา เฮงเจริญ
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายฮาซัน มะยีแต
นางสาวชุติมณฑน์ นุ่มดี
นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส
นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
นางสาวจิรนันท์ เสนี
นายเธียรศักดิ์ ศรีขา
นายธีระ แสงรัตน์
นายสมพร ดายศ
นายเสกสรร ศรีจันทร์
ว่าที่ร้อยตรี สุธี เจตน์เจริญ
นายยงยุทธ เครือวงษา
นายกิตติ จันทรา
นายวทัญญู ห้าวหาญ
นายโอฬาร บริสุทธิ์
นายวันไชย นัยวินิจ
นางสาวสถาพร คิญชกวัฒน์
นางจิรวัฒนา แสงขาว
นายสมศักดิ์ สมบูรณ์
นางพนิตนาฎ สุขไชยกิจ
นายวสันต์ ภู่รัศมี
นายมารุต วงษ์วารี
นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์
นางสาวศิริพร หล้าจินดา
นางสาวทูล เพ็ชรคมขา

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคนนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
วิทยาลัยเทคนนิคปัตตานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
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ลาดับ
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ชื่อ-สกุล
นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย
นายพินิต แก้วพระ
นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย
นางสาวสุทธิดา ไทยเสถียร
นายวิรัติ นุมัติ
นายฒนิจ ด้วงอ่า
นายกมล รักกสิการณ์
นายฉัตรชัย โกสุม
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล สินธุ์พูล
นายวันชัย กอบกิจ
นายณรงค์ ไทยทอง
นายเทิดศักดิ์ แก้วคงคา
นายกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์
นางสาวกฤติญา วังหอม
นางสาวปรียา พุ่มซะ
นายแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์
นางสุวรรณา ลิ้นทอง
นางสาวสายฝน พิทักษ์
นางสาวสุจิตรา เกิดผล
นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง
นางวรรณรัตน์ ลิขิตวรศักดิ์
นางพรรณี พุทธเจริญทอง
นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
นายยงยุทธ แก้วธรรมชัย
นางสาวนิพาพรรณ มูลศิริ
นางสาวณธชา สุจิตโต
นางอมรวรรณ เขตดอน
นายสุนทร ก้องสินธุ
นางสาววัฒนาภรณ์ โยธาจักร์
นายนรังค์ ตรีธัญญา
นางสาวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล
นางกรรณิการ์ มานพ

หน่วยงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนนิคอุทัยธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
69. นางสาวสุมณฑ์มาศ บุตรรัก
70. นายฐิติพล พงวิรัตน์สุข
71. นางสาวศิริพร คงเสรีดารง

หน่วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ อนุกรรมการ
และเลขานุการ นาเสนอว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
ม าต รฐ า น คุ ณ ภ าพ ก า ร จั ด ก าร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ค รั้ ง ที่ 5 /2 5 6 2 เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ งห า ค ม 2 5 6 2
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จั ดท ารายงานการประชุ มเสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว และได้ จัดส่ งให้ คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาด้ านหลั กสู ต ร
อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
มติที่ประชุม
รั บรองรายงานการประชุ มครั้ งที่ 5/2562 เมื่ อวั นที่ 9 สิ งหาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม สถาบั น
วิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
เรื่องที่ 5.1
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม)
วาระที่ 5.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
สาขาวิชาการเดินเรือ
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รายละเอียดที่เสนอ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ (สาขาวิชาใหม่) โดยได้
ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ โครงสร้าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 และจัดทาคาอธิบายรายวิชา ซึ่ง
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2562
ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เน้น
สมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประเด็นที่เสนอ
เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2562
(เพิ่มเติม) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ ตามที่เสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
นายจรูญ ชูล าภ ประธานคณะอนุก รรมการฯ ให้ข้อ สังเกต ดังนี้ อาชีว ศึกษาเคยมีห ลั กสู ตร
การเดินเรือ และมีความสอดคล้องอย่างไรกับหลักสูตรนี้ เน้นในเรื่องของการศึกษาเครื่องมือในการใช้ การกาหนด
ทิศ การกาหนดความเร็ว ระยะทาง เรดาห์ ฯลฯ และการเดินเรือในที่นี้ คือ เรือเดินทะเล เรือเดินระหว่างประเทศ
หรือเรือเดินระหว่างเมือง
ผู้ชี้แจง เป็นการเดินเรือระหว่างประเทศ ซึ่งการเดินเรือจะมีสมรรถนะหลัก ๆ 3 ส่วน คือ การนา
เรือเข้าสู่ที่หมาย การถือท้าย คือการปฏิบัติตามคาสั่ง และการบารุงรักษาเรือ
นายถาวร ชลัษเฐียร อนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ใครเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ มีบริษัทใดบ้าง
ประเด็นหลักคือ ต้องการที่มาของที่ปรึกษา เพราะจะได้แนวทางที่ถูกต้องในการเดินเรือ จะสามารถทาให้เกิดความ
เชื่อมั่น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ควรจะเป็นระบบที่เป็นทางการ ผู้เรียนจะทางานอะไร ต้องทาให้เป็นมาตรฐานในระดับ
สากล ไม่ใช่แค่มาตรฐานกรมเจ้าท่า ควรทาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล การเดินเรือทะเลไม่ใช่เรื่องเล็ก อีกทั้ง
การเดินเรือระหว่างประเทศต้องมีกฎหมายระหว่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
นางสาวนุช นภา รื่น อบเชย คณะอนุ ก รรมการฯ ให้ ข้อสั งเกตว่า ประเภทวิช าพณิ ช ยนาวี
เคยท าหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ที่ จ ะได้ LICENSE ถ้ า ท าหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
และหลั กสู ตรประกาศนี ย บั ตรวิชาชีพชั้น สู ง ควรจะต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสาขานี้ จะขาดแคลนแต่ผู้ เรียนควรจะได้
LICENSE และควรเน้นภาษาอังกฤษ ถ้าหลักสูตรเชื่อมกันจะสามารถรับต่อกันได้ ผู้เรียนจะได้มีทิศทางที่แน่นอน
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต คณะกรรมการที่ปรึกษามีใครบ้าง เป็น
ผู้มีความเชี่ ยวชาญในด้านนี้ โดยเฉพาะ อยากจะเห็ นวิธีการทาหลักสูตรตรงต่อความต้องการ ในเรื่องของภาษา
วิชาชีพ สมรรถนะ ต้องระบุให้ชัดเจน และมีเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่
นายชัยพัฒน์ พันธุ์รัตนสกุล คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ควรจะมีการตั้งคณะกรรมการ
พิ จ ารณาความต้ อ งการของสถานประกอบการซึ่ ง ควรจะมี ตั ว เลขเชิ ง หลั ก ฐานที่ เป็ น ความต้ อ งการจริ ง
คณะกรรมการชุดนี้ต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรหรือรายวิชาของหลักสูตรได้มาโดยวิธีการอย่างไร มี
ความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ต่อมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเดินเรือกาหนดในเชิงนานาชาติ มีการกาหนดสมรรถนะของ
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รายวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเกิดขึ้น นอกจากนี้ LEARNING OUTCOME ของผู้เรียนที่จบไปต้องการให้ปฏิบัติห น้าที่อะไรที่มี
ความแตกต่างจาก ปวส. และปริญญาตรี ต้องจาแนกและกาหนดเกณฑ์ ให้มีความชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
นายจรูญ ชูล าภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต หลักสูตรต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักสู ตร โดยการสรรหาผู้ ชานาญการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณ วุฒิ เป็นคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ
ร อ งศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ม งค ล ม งค ล ว งศ์ โร จ น์ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฯ ให้ ข้ อ เส น อ แ น ะ ว่ า
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ มีคณะพาณิช ยนาวีนานาชาติ ซึ่งจะมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ประสาน
มหาวิทยาลัยเพื่อหารือ
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ประสานรองศาสตราจารย์
มงคล มงคลวงศ์ โรจน์ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และมหาวิท ยาลั ยบู รพา ในการสรรหาผู้ เชี่ยวชาญมาเป็ น
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ในเรื่องของความต้องการต้องเกิดจากความต้องการจริง จะได้รู้ว่าในตอนนี้ขาดแคลนใน
ส่ ว นใด ซึ่ งทางสถานประกอบการต้ องการและอยากให้ มี การสอนในวิช าชี พ นั้ น ๆ อยากจะเห็ น วิธีการจัด ท า
หลักสูตรด้วยว่าเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อทาหลักสูตรคณะกรรมการจะต้องค้นหาเนื้อหาที่
บรรจุลงไปในหลักสูตร สมรรถนะต่าง ๆ ที่ต้องการบรรจุลงไปในหลักสูตรมีอะไรบ้างตั้งเป็นเป้าหมาย ถ้าหลักสูตร
ไม่ตรงตามความต้องการจะคาดหวัง ให้เข้าทางานคงยากขึ้น สิ่งที่ต้องการคือ ในเรือขาดผู้ที่ที่สมรรถนะด้านนี้จริงๆ
ในเรื่องของภาษา วิชาชีพ ระบุให้ชัดเจน จะพัฒนาผู้เรียนอย่างไร มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาหรือไม่ เป็นประเด็น
ทีจ่ าเป็นถ้าจะเปิดหลักสูตรจะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้นาไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และให้นาเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
เรื่องที่ 5.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า
รายละเอียดที่เสนอ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดาเนินการพัฒ นาหลักสู ตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า โดยได้ดาเนินการร่วมกับ
สถานประกอบการและภาคส่ ว นที่ เกี่ย วข้ องในการกาหนดมาตรฐานการศึ กษาวิช าชีพ โครงสร้างตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีว ศึก ษาระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ พ.ศ. 2562 และจัด ทาคาอธิบ ายรายวิช า ซึ่ งได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
ฝ่ ายเลขานุ ก าร ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ พุ ทธศั กราช 2562
ประเภทวิ ช าประมง สาขาวิ ช าแปรรู ป สั ต ว์ น้ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการ
เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
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ประเด็นที่เสนอ
เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2562
(เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า ตามที่เสนอ
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
นายถาวร ชลัษเฐียร คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า คาว่า แปรรูปสัตว์น้ากับแปรรูปสัตว์
บก ต่อไปถ้าเป็นแปรรูปหมู เนื้อ จะอยู่ในสาขาวิชาใด การแปรรูปสัตว์ควรอยู่ในสาขาการแปรรูปอาหารมากกว่า
อาหารแบ่งเป็นพืชกับสัตว์ สัตว์แบ่งเป็นสัตว์น้า สัตว์บก แต่พอมาเป็นประมงควรจะเป็นการจับสัตว์น้า ประมงน้า
ลึก ประมงน้าจืด ประมงทะเลน้าลึก
ผู้ชี้แจง การแปรรูปพืช สัตว์ จะอยู่ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาแปรรูปสัตว์
น้าใช้ความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งสัตว์น้า
จะมีตั้งแต่การเลี้ยงและการจับสัตว์น้าจากทะเล
มติที่ประชุม ที่ประชุมีมติเห็นชอบและให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา
เรื่องที่ 5.2

การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563
จานวน 49 หลักสูตร
ในการเปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร ปี ก ารศึ ก ษา 2563
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในการเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แจ้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมจะขอเปิดสอน นาเสนอหลักสูตรที่ ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว แจ้งความประสงค์มาที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งมีสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 10 สถาบัน ได้แจ้งความประสงค์ขอเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563 จานวน 49 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรใหม่ จานวน
2 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จานวน 47 หลักสูตรดังนี้
หลักสูตรใหม่
1. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
หลักสูตรปรับปรุง
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
3. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
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จานวน 1 หลักสูตร
จานวน 1 หลักสูตร
จานวน 1 หลักสูตร
จานวน 5 หลักสูตร
จานวน 8 หลักสูตร
จานวน 6 หลักสูตร
จานวน 8 หลักสูตร
จานวน 2 หลักสูตร
จานวน 2 หลักสูตร
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8. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
จานวน 4 หลักสูตร
9. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 10 หลักสูตร
10. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
จานวน 1 หลักสูตร
ทั้งนี้ สาระสาคัญในการปรับ ปรุงและพัฒ นาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา มีประเด็น
หลัก 3 ประการ คือ
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรายวิ ช าเดิ ม ให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
และพัฒนารายวิชาใหม่เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ความต้ อ งการของสถานประกอบการในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยเชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานอาชี พ หรื อ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสถานประกอบการ รวมทั้งการนาผลจากการประเมินหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตรไปใช้ใน
การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รมี ค วามรู้ ความสามารถทั้ ง ด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จาเป็นเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระได้
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อง มาตรฐานคุณ วุฒิ
อุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และสาขาที่เกี่ยวข้อง ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลัก สูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี ต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2562
3. ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยทุก 5 ปี
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562
ฝ่ ายเลขานุ ก ารจึ งได้ น าหลั ก สู ต รดั งกล่ าวข้ า งต้ น เข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน โดยดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รและประเมิน ความพร้อมหลั กสู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต พุ ท ธศั ก ราช 2563
เพื่ อประเมิน ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบู รณ์ รายละเอียดของหลั กสู ตร (คอศ.1) และประเมินความพร้อมและ
ศั ก ยภาพของสถาบั น โดยการประเมิ น จากสภาพจริ ง ตามรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น เสนอ ซึ่ ง มี
องค์ ป ระกอบในการประเมิ น 5 ด้าน ได้ แก่ ด้ านหลั กสู ต ร ด้ านการจัด การศึก ษาระบบ ทวิภ าคี ด้านอาจารย์
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านนักศึก ษา ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพของสถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจานวน49หลักสูตรจาแนกตามประเภทวิชา ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
3. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
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4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบั ณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
6. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
7. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
10. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี การก่ อ สร้าง (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ต รปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
12. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
13. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ม่ พิ ม พ์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร
14. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
15. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
16. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
17. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
18. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
19. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย านยนต์ (ต่ อ เนื่ อ ง) ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
20. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การส านั ก งาน (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
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2. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
3. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
4. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
5. ห ลั ก สู ต รเท ค โน โล ยี บั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช าก ารบั ญ ชี (ต่ อ เนื่ อ ง) ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
6. หลั ก สู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาด (ต่ อเนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
7. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
8. หลั ก สู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาด (ต่ อเนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
9. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. ห ลั ก สู ต รเท ค โน โลยี บั ณ ฑิ ต สาข าวิ ช าการโรงแรม (ต่ อ เนื่ อง) ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1. 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. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
2. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์ (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
3. 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. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
4. 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. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
5. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์ (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
6. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์ (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์ (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
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8. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์ (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
9. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์ (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
10. 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. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
11. 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. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
12. 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. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
13. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตสั ตว์ (ต่อ เนื่ อง) หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประเภทวิชาประมง
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ประเภทวิชาคหกรรม
1. หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดิ จิ ทั ล กราฟฟิ ก (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน
49 หลั ก สู ต ร เป็ น ไปตามแนวนโยบายการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ขอน าเสนอรายละเอี ย ด
ของหลักสูตรต่อ คณะอนุ กรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณ ภาพการจัดการ
อาชี ว ศึ กษา เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาพิ จารณาตามขั้น ตอนต่ อ ไป
รายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 49
หลักสูตร ตามที่เสนอ
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า สาขาเทคโนโลยียาน
ยนต์ให้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ก้านเทคโนโลยีไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ ในส่วนที่เป็นหลักสูตรใหม่ที่นาเสนอเข้า
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มา หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รายวิชาที่เป็น Robotic, PCL ควรจะเป็น Micro Controller ชุดทดลอง
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทาวิจัยไปพร้อมกัน
นางสาวนุช นภา รื่น อบเชย ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า
ชื่อ “เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ” Robot Programing จะต้องมีสมรรถนะในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้ได้ แต่วิชาที่เขียนโปรแกรมเพื่อการควบคุมคือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชชีน อยู่ในเลือก
เสรี ควรเป็นวิชาหลักเพราะสมรรถนะหลักจะไม่เกิดถ้าอยู่ในเลือกเสรี ผู้เรียนจะเลือกเรียนหรือไม่ก็ได้
นายจรู ญ ชู ล าภ ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า สาขาวิ ช านี้ ต ลาดก าลั ง
ขาดแคลน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เรียนให้รู้ว่าหุ่นยนต์ทางานอย่างไร ตอนนี้กาลังขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เรื่อง Robot ควรจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
นายชัยพัฒน์ พันธุ์รตั นสกุล ผู้แทนเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการตลาด ให้ดูความต้องการของตลาดแรงงานว่าอยู่ในระดับใด อยากเพิ่มเติม
ในเรื่องของเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล ผู้เรียนการตลาดต้องเรียนเพื่อนาไปใช้ มอง E-Market เป็นหลัก
รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้เพิ่มเติมวิชาเลือกเสรี
นายบุญ ส่ง จ าปาโพธิ์ อนุก รรมการฯ ให้ ข้อเสนอแนะว่า หลั งจากผ่ านคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาแล้วจะต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนควรจะต้องสรุปเป็น
ประเภทวิชา ในแต่ละประเภทวิชาให้นาเสนอรวมกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สถาบันใดที่แตกต่าง แตกต่าง
อย่างไร โดยทาสรุปให้กระชับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563
จานวน 49 หลักสูตร
เรื่องที่ 5.3

การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562
(หลักสูตรปรับปรุง) จานวน 11 ประเภทวิชา 93 สาขาวิชา ที่จะประกาศให้ใช้ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

รายละเอียดที่เสนอ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2562 จานวน 11 ประเภทวิชา 93 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 33 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
19. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
20. สาขาวิชาโยธา
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
21. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
22. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
23. สาขาวิชาปิโตรเคมี
7. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 24. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
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8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
9. สาขาวิชาสารวจ
10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
12. สาขาวิชาการพิมพ์
13. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก
15. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
17. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย

25. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
26. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
27. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและ
ควบคุมงานปิโตรเลียม
28. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
29. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
30. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบารุงเรือ
31. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์
32. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร
33. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 13 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบัญชี
8. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2. สาขาวิชาการตลาด
9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
10. สาขาวิชาการจัดการ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทัล
11. สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
5. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา
6. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
13. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม จานวน 12 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
7. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
2. สาขาวิชาการออกแบบ
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
9. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถม 10. สาขาวิชาช่างทองหลวง
และเครื่องประดับ
11. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
5. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
12. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4. ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 7 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 5. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
6. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
7. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
4. สาขาวิชาธุรกิจความงาม
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 9 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6. สาขาวิชาสัตวรักษ์
2. สาขาวิชาพืชศาสตร์
7. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์
4. สาขาวิชาช่างกลเกษตร
9. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
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6. ประเภทวิชาประมง จานวน 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว จานวน
1. สาขาวิชาการโรงแรม
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า
4 สาขาวิชา
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
4. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ จานวน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ ทอ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
10.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จานวน 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย
2. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง
11. ประเภทวิชาพาณิชย์นาวี จานวน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการเดินเรือ
3. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล
2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรฯ จาก คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตร ฯ จาก คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน
2562
หลักสูตรดังกล่าวจะประกาศให้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 จานวน 11
ประเภทวิชา 93 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จานวน 33 สาขาวิชา
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
จานวน 13 สาขาวิชา
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
จานวน 12 สาขาวิชา
4. ประเภทวิชาคหกรรม
จานวน 7 สาขาวิชา
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จานวน 9 สาขาวิชา
6. ประเภทวิชาประมง
จานวน 2 สาขาวิชา
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวน 4 สาขาวิชา
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จานวน 3 สาขาวิชา
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 3 สาขาวิชา
10. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
จานวน 4 สาขาวิชา
11. ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
จานวน 3 สาขาวิชา
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ที่ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรฯ จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
นายจรูญ ชูลาภ ประธานอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวมีการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2562 มาแล้ว แต่ยังไม่ได้อนุมัติ และจะประกาศให้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มติที่ประชุม
เห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 จานวน 11 ประเภทวิชา
93 สาขาวิชา เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 และให้สานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพดาเนินการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไปเพื่อขออนุมัติประกาศใช้ให้
ทันก่อนเปิดภาคเรียน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.

นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
ผู้จดรายงานการประชุม
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก ญ
มติอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ภาคผนวก ฎ
บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน
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ภาคผนวก ฏ
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
1. เลขที่บัตรประชาชน
2. สังกัด
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544

นายเศรษฐาพันธ์ สุกใส
38097-00206-XXX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครูชานาญการพิเศษ

4. ตาแหน่งทางวิชาการ
5. ผลงานทางวิชาการ
เศรษฐาพันธ์ สุกใส และ กันตพิชญ์ ใยเสถียร. (2562). สมาร์ทฟาร์มตามรอยพ่อ (Smart Farm Following
in the Father’s Footsteps). การประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ ภู เก็ ต ครั้ งที่ 12 วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2562. ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ภู เก็ ต จั งหวั ด ภู เก็ ต :
หน้า 150-151
เศรษฐาพันธ์ สุกใส. (2562). หลักการเขียนโปรแกรม. นนทบุรี. บริษัทศูนย์หนังสือ เมืองไทย จากัด.
เศรษฐาพันธ์ สุกใส. (2561). พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. นนทบุรี. บริษัทศูนย์หนังสือ เมืองไทย
จากัด.
เศรษฐาพันธ์ สุกใส และคณะ. (2561). รายงานการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต.
6. ภาระงานสอน
21-4901-2101
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
21-4901-2402
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
21-4901-2502
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
21-4901-2503
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
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ชื่อ-สกุล
1. เลขที่บัตรประชาชน
2. สังกัด
3. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2548

นางสาวแสงเดือน ชูทอง
38101-00129-XXX
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครู

4. ตาแหน่งทางวิชาการ
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ชั้นปีที่ 1 :
มีความสามารถวิเคราะห์ และออกแบบ พัฒ นา ติดตั้ง ปรับแต่งระบบ ตรวจสอบอุปกรณ์ และแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น โปรแกรมประยุกต์เชิงโครงสร้างและโปรแกรมเชิงวัตถุ สร้าง เผยแพร่ สื่อสาร ติดตั้ง ใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต ออกแบบ สร้างงาน นาเสนอผลงานด้านมัลติมีเดีย วิเคราะห์ปัญหาและ
หาจุดเสียของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่าย ตรวจซ่อมและวัดค่าความสูญเสีย ใช้ซอฟต์แวร์
ต่างๆ ตรวจสอบหาจุดเสียในระบบเครือข่าย ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายแบบ Client/Server พัฒนา
ติดตั้ง เรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาในการทางานได้อย่างเป็นระบบ
ชั้นปีที่ 2 :
มีความสามารถ ออกแบบ วางแผน พัฒนาระบบงานสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาแอพพลิเค
ชันบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ทั่วไป แอพพลิ เคชันที่มีการใช้ฐานข้อมูล และ ระบบอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IOT)
ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมสาเร็จรูป ปรับแต่งระบบเพื่อการเชื่อมต่ อผ่านเครือข่าย
และใช้งานผ่านเครือข่าย ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ติดตั้ง Router, Remote
Access,Virtual Private Network และเทคโนโลยี ATM. Frame Relay ปฏิ บั ติ โครงการเพื่ อ บริ ก ารทาง
วิช าการ เขี ย นวิจั ย โครงการพั ฒ นาทั กษาวิช าชีพ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และสั ม มนาโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 240

