หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ปัจจุบันสาขาเทคโนโลยีได้มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาเทคโนโลยีย่อยหลายๆ ด้าน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบันจัดทา
หลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่างและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความ สามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงาน ด้านเทคโนโลยีในลักษณะสหวิทยาการ บัณฑิตมีความสามารถด้านปฏิบัติงานที่นาความรู้ด้าน
ทฤษฏีมาประยุกต์ และมีความสามารถพัฒนางานทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
ทั้ ง นี้ ส ถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคใต้ 2 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558 โดยได้นามา
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่ ว ไป หมวดที่ 2 ข้ อ มู ล เฉพาะของหลั ก สู ต ร หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา การด าเนิ น การและ
โครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร หมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผล หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒ นาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้
ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการประยุกต์สู่
งานอาชีพ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการผลิตกาลังคนที่มีความรู้ทักษะสามารถ
ยกระดับของการประกอบอาชีพได้ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจในสถานประกอบการต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญ หาต่าง ๆ ได้รวมทั้งเพื่อที่จะได้
นาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

วิทยำลัยเทคนิคกระบี่
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2

สำรบัญ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรและโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้ำ
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
5
6
7
7
8
9
9
11
15
24
25
26
26
27
36

สำรบัญ (ต่อ)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 กำรประเมิน และปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ภาคผนวก ง มติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ภาคผนวก จ มติที่ประชุมอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา

หน้ำ
47
47
47
48
49
49
49
50
50
51
51
52
54
55
58
60
60
60
61
61
63
64
81
84
107
131

สำรบัญ (ต่อ)
ภำคผนวก
ภาคผนวก ฉ มติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรฯ
ภาคผนวก ช บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน
ภาคผนวก ซ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ภาคผนวก ฌ ประวัติ สถานที่ทางาน ผลงานทางวิชาการและภาระงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ญ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

หน้ำ
147
179
198
200
346

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25582751102529
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Automotive Technology
(Continuing Program)
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)
ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)
Bachelor of Technology (Automotive Technology)
B.Tech. (Automotive Technology)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
75 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 1

5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 ที่ ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรี ย นสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ
กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้แก่
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จากัด
บริษัท อนุภาษฟอร์ดกระบี่ จากัด
บริษัท มิตซูชูเกียรติยนต์ กระบี่ จากัด
บริษัท โตโยต้าอันดามันกระบี่ จากัด
บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
6.1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558
6.1.2 ระยะเวลาที่เปิดดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.2.1 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6.2.2 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6.2.3 ได้รับพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2562
6.2.4 ได้รับอนุมัติใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2564
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการด้านยานยนต์
8.2 ช่างปฏิบัติการด้านบริการยานยนต์
8.3 ผู้ฝึกอบรม/ครูฝึกด้านยานยนต์
8.4 ผู้ประกอบการอิสระด้านยานยนต์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

1

นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
3-9299-00095-XX-X

2

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
อาจารย์

นายพัฒนา หมื่นศรี
3-9399-00066-XX-X

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ค.อ.ม วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์
วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3

นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง
3-9098-01032-XX-X

อาจารย์

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

4

5

นายอัสนัย วรรณพรหม
3-5605-00642-XX-X

นายศราวุธ เจียวก๊ก
3-8101-00468-XX-X

อาจารย์
(ตัวแทนจาก
สถาน
ประกอบการ)
อาจารย์
(ตัวแทนจาก
สถาน
ประกอบการ)

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

หมายเหตุ ประวัติ สถานที่ทางาน และผลงานทางวิชาการ อยู่ในภาคผนวก ฌ
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สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2543
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สถาบันราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2529

2555
2544
2546
2537
2546

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2560

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
10.2 สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา ได้แก่ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์
จากัด บริษัท อนุภาษฟอร์ดกระบี่ จากัด บริษัท มิตซูชูเกียรติยนต์ กระบี่ จากัด บริษัท โตโยต้าอันดามัน
กระบี่ จากัด บริษัท ดุสิตออโต้เซลส์ จากัด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางเเผน
หลั ก สู ต รขึ้น อยู่ กับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ กล่ าวถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาส
และภั ย คุ ก คามทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(Asean Economic Community-AEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานนาร่องในการพัฒนากาลังคนด้านอุตสาหกรรม
และธุ ร กิ จ ขนาดกลางขนาดย่ อ มและกลุ่ ม บริ ก าร ใน Thailand 4.0 ที่ ต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้า ง
เศรษฐกิจไปสู่“Value-Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก
คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เเละนวัตกรรมเเละเปลี่ยนจากเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมทั้งเเนวคิดเรื่อง “ทักษะเเห่งอนาคตใหม่:การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21” ทีเ่ น้นย้าถึงความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษา การเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ทาให้ เกิดพัฒ นานวัตกรรม และขยายตัวของภาคการผลิตและบริการอย่าง
รวดเร็ว และต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่ซึ่งต้องการนักเทคโนโลยีมี
ความรู้ ท างด้ า นทฤษฎี และปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถท างานได้ ส ร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ ได้ สามารถพั ฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถทาได้จากการ
เร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้เเละการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาค
การผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้องค์อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือ
สร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดเเข็งในสังคมไทยกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อพัฒ นา
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก
ตรงกับความต้องการสาหรับการพัฒนาประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยเป็ น สั งคมที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ยึดมั่นในสถาบันศาสนา พระมหา
กษัตริย์ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยน
แปลงในโลกโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การคมนาคมสะดวกสบาย และมีการเปลี่ยน
ค่านิยมในการบริโภค ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดาเนินชีวิตหลายประการทั้งในสังคมชุมชนเมือง
และชนบท ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากคือ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างก้าว
กระโดด การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและไร้พรมแดน วิธีการแสวงหาความรู้
แบบใหม่ ๆ ซึ่ งมี ทั้ งประโยชน์ ท างด้ า นบวกและด้ า นลบ ดั งนั้ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจึ ง
จาเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในงานอาชีพ เพื่อการดาเนินชีวิตด้วย
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อั นจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อ การพั ฒ นาหลั กสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ พั น ธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพ สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามวิวั ฒ นาการของเทคโนโลยี โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งสาขาวิ ช า
เทคโนโลยียานยนต์ และรองรับการแข่งขันการทางานด้านนี้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนหลักสูตร เพื่อ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงฝึกฝน
ทักษะต่างๆ ที่จาเป็นต่อการทางานในยุคปัจจุบันนี้อย่างเข้มงวดเพื่อรองรับการแข่งขันการทางานทั้งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ ในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์นี้ จาเป็นต้องมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และ
วิ ช าชี พ สามารถน าทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ม าใช้ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งสู ง สุ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน สั งคม และ
ประเทศชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ถือเป็นความ
จาเป็น เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ประเทศมีจานวนนักเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้เพิ่มมากขึ้น และกาลังคนที่มีมาก
ขึ้น ทาให้มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกาลังคนที่มีความรู้ในด้านนี้
โดยต้องปฏิบัติตนอย่าง มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันใน
ด้านการมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยี และการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมี
คุณธรรม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบั น การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นสถาบันแห่ งการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี และ
พัฒ นาสังคม มีพันธกิจด้านการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย และ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านการบริการวิชาการโดยทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน และสังคม จึงกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณการการ
วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงการ เพื่อนาผลงานของนักศึกษาไป
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพซึ่งเป็นไป
ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยี
และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ สังคมและประเทศชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หรือผู้มี
ความเชี่ยวชาญในสถานประกอบการ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอบ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางาน
ระดับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิช าชีพ และกิจนิ สั ย ที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม ชุมชน และสถาน
ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
สืบเนื่ องจากสาขาวิ ชาเทคโนโลยียานยนต์ ที่ได้เปิ ดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการ
บุคลากรด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยียานยนต์ ในการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกับการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการวางแผน
และตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขา
อาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.3.2 เพื่อผลิตบั ณฑิตที่ มีสมรรถนะในการบริห ารจัดการ การควบคุมการทางาน สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการได้
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยากรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่
เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1.แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยียานยนต์
ให้มีมาตรฐานตามที่
สกอ. กาหนด

2.2.กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานมา
จากหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ และติดตามประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

2.3.ตัวบ่งชี้/หลักฐาน
ตัวบ่งชี้
1.1 มีการทบทวนหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
1.3 สกอ.รับทราบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร
หลักฐาน
1.1 รายงานการประชุมทบทวนหลักสูตร
1.2 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
1.3 รายงานการประเมินหลักสูตร

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2.1 ติดตามความเปลีย่ นแปลงใน
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.2 สารวจภาวการณ์มีงานทาของ
บัณฑิต

3. พัฒนาบุคลากรสาย
3.1 สนับสนุนบุคลากรสายผูส้ อน
ผู้สอนให้มีคณ
ุ ภาพทั้งทาง ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ
วิชาการและวิชาชีพ
ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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ตัวบ่งชี้
2.1 การประเมินความพึงพอใจการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ ที่มีผลการประเมินไม่น้อยกว่า
3.51
2.2 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาภายในเวลา 1 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
หลักฐาน
2.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
บัณฑิตของสถานประกอบการ
2.2 รายงานการสรุปการมีงานทาของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
3.1 จานวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการ
และวิชาชีพ
3.2 จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
หลักฐาน
3.1 รายงานผลการฝึกอบรม
3.2 ผลงานทางวิชาการ

2.1.แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียน
การสอน

2.2.กลยุทธ์

2.3.ตัวบ่งชี้/หลักฐาน

4.1 จัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
เช่น วัสดุครุภณ
ั ฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
อาคารและห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
4.2 สารวจความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้
4.1 จานวนรายการสิ่งสนับสนุน
ตามเกณฑ์ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
4.2 ผลการประเมินความต้องการ
ของอาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษา
หลักฐาน
4.1 รายการสิ่งสนับสนุน
4.2 รายงานความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาระบบทวิภาค ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา โดยกาหนดให้ 1
ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคฤดูร้อน โดย 1 ภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 18 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ภาคละ 9 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคี (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาคี – ระบุรายละเอียด)
ไม่มีหน่วยการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1.4 การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
1.4.1 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ หรือ 18
ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์หรือ 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
4) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิ ภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
5) การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6) การทาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.2 การระบุจานวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ น (ท-ป-ศ)
น หมายถึง จานวนหน่วยกิต
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
ศ หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์
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1.4.3 การจัดชั่วโมงเรียน
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษา
ค้นคว้าทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยจาแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจารายวิชา รูปแบบและวิธีการคานวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้
1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์

น ( ท –ป – ศ )
วิธีคานวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา

=

(ชั่วโมงเรียนทฤษฎี × 2) + (ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ)

2.5
หากนาผลหารคานวณที่ได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้
- น้อยกว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง
- ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1
ทั้งนี้ในการกาหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มีการศึกษา
ค้นคว้านอกเวลา เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ วิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นต้น โดยให้ใช้
เลข 0 แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
หมายเหตุ

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.
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2.1.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้
- วันจันทร์ – เสาร์ ระหว่าง
เวลา 08.00 – 17.30 น.
และ/หรือ ให้ขนึ้ อยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ
2.1.3 การจัดการเรียนการสอนปกติหรือภาคฤดูร้อน กาหนดระยะเวลาการศึกษาดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม
ถึงเดือน กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม
ถึงเดือน มีนาคม
ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม
ถึงเดือน พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2.1.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์
ประยุกต์งานทางด้านอุตสาหกรรม จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เพียงพอ ประกอบกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึง่ มีกิจกรรมทั้ง
การเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษา จะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมรวมถึงการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการดังนั้นนักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาในการปรับตัวได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
ระบบทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ และอาจารย์นิเทศทุกคน ทาหน้าที่
สอดส่องดูแลตักเตือน ให้คาปรึกษา แนะนา
2.4.3 กิจกรรมสอนเสริมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มภาค
การศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ที่คาดว่าจะจบใน
แต่ละปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
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จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

จานวนนักศึกษา

2563
20
20
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2564
20
20
40
20

2565
20
20
40
20

2566
20
20
40
20

2567
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยค่าใช้จ่าย
เฉพาะงบดาเนินการในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ประมาณคนละ 35,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
รวมรายรับ

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

200,000
120,000
320,000
126,000
766,000

400,000
240,000
640,000
126,000
1,406,000

400,000
240,000
640,000
126,000
1,406,000

2566

2567

400,000
400,000
240,000
240,000
640,000
640,000
126,000
126,000
1,406,000 1,406,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานไม่(รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม (ก)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 13

2563

2564

150,000
54,000
20,000
10,000
274,000

300,000
180,000
40,000
10,000
478,000

ปีงบประมาณ
2565
300,000
180,000
40,000
10,000
478,000

2566

2567

300,000
180,000
40,000
10,000
478,000

300,000
180,000
40,000
10,000
478,000

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อปี

150,000
150,000
424,000
20
35,000

150,000
150,000
424,000
40
35,000

150,000
150,000
424,000
40
35,000
35,000

150,000
150,000
424,000
40
35,000

2.7 ระบบการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบชั้นเรียนและเรียนรู้ร่วมกันในสถานประกอบการ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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150,000
150,000
424,000
40
35,000

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
51 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
18 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
24 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
18 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับสถานประกอบการ
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนและหน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา ให้ใช้ตัวเลข 10 ตัว ในลักษณะ xx-xxxx-xxxx ตามคาชี้แจงการกาหนด
รหัสวิชาระดับปริญญาตรี
ชื่อวิชา ให้เขียนชื่อวิชาเป็นภาษาไทยในบรรทัดแรก และวงเล็บชื่อวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อไปหากมีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนให้ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชานั้นด้วย
เวลา-หน่วยกิต ให้ระบุจานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา น (ท-ป-ศ) โดยคิดค่าหน่วยกิตตามที่กาหนด
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ความหมายของรหัสวิชา รหัสหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2563-2567
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช 2563

21 หลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ให้เรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Report Writing)
21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3 (2-2-5)
(English for Communication and Study Skills)
1.2.

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)
21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Career)

1.3.

กลุ่มวิชาสังคมศึกษาและมนุษย์ศาสตร์
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 (2-2-5)
3 (3-0-6)

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
ให้เรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.1.1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4101-2101 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-2201 การคิดและการแก้ไขปัญหา
3 (3-0-6)
(Thinking and Problem Solving)
2.1.2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Information Technology and Computer)
21-4000-2302 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3 (2-2-5)
(Safety Health in Establishment)
21-4000-2303 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
(Personnel Development and Training in technology)
21-4000-2306 งานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
(Basic Technology and Industrial Materials)
2.2. วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
2.2.1. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4101-2401 เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์
3 (2-2-5)
(Automotive Air Condition Technology)
21-4101-2402 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน
3 (0-9-0)
(Automotive Hybrid Technology)
21-4101-2403 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
3 (0-9-0)
(Transmission and Suspension Technology)
21-4101-2404 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3 (0-9-0)
(Automotive Electrical and Electronic Technology)
21-4101-2405 การวินิจฉัยยานยนต์และการบารุงรักษา
3 (2-2-5)
(Automotive Diagnostics and Maintenance)
21-4101-2406 เทคโนโลยีควบคุมยานยนต์สมัยใหม่
3 (0-9-0)
(Next Generation Automotive)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 18

2.2.2. กลุ่มวิชาโครงงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4101-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1
(Professional Skill Development Project 1)
21-4101-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2
(Professional Skill Development Project 2)

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (0-9-0)

2.3.

วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการณ์ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4101-2601 เทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติยานยนต์
3 (0-9-0)
(Automotive Automatic Transmission Technology)
21-4101-2602 เทคโนโลยีบารุงรักษายานยนต์
3 (0-9-0)
(Automotive Maintenance Technology)
21-4101-2603 เทคโนโลยีเครื่องยนต์
3 (0-9-0)
(Engine Technology)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4101-3001 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
(Entrepreneurship)
21-4101-3002 พลังงานทดแทนสาหรับยานยนต์
3 (2-2-5)
(Renewable Energy for Automotive)
21-4101-3003 สัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์
3 (2-2-5)
(Seminar for Automotive Technology)
21-4101-3004 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเทคโนโลยียานยนต์
3 (2-2-5)
(Embedded System for Automotive Technology)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่กาหนดหรือรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรสถาบัน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แสดงรายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาจนครบตามโครงสร้างของแต่ละ
หลักสูตร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสมรรถนะในมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตาม
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร
แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
รหัสวิชา

21-4000-1601
21-4000-1302

21-4100-2101

21-4101-2404

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ)
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
3 (2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3 (0-9-0)

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
21-4101-2602 เทคโนโลยีบารุงรักษายานยนต์
3 (0-9-0)

หมายเหตุ

สถานศึกษา
สถานศึกษา

สถานศึกษา

สถาน
ประกอบการ
สถาน
ประกอบการ

หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4101-3001 การเป็นผู้ประกอบการ
รวม
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3 (2-2-5)
18 (10-22-22)

สถานศึกษา

รหัสวิชา

21-4000-1103
21-4000-1402

21-4000-2301
21-4000-2306

21-4101-2403

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (เรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ)
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
การเขียนรายงานในอาชีพ
3 (3-0-6)
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถิติเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
งานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
3 (0-9-0)

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
21-4101-2603 เทคโนโลยีเครื่องยนต์
3 (0-9-0)
รวม

ภาคฤดูร้อน (เรียนในสถานศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4101-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1
รวม
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หมายเหตุ

สถานศึกษา
สถานศึกษา

สถานศึกษา
สถานศึกษา

สถาน
ประกอบการ
สถาน
ประกอบการ

18 (10-22-22)

น (ท-ป-ศ)

หมายเหตุ

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

สถานศึกษา

รหัสวิชา

21-4000-1504

21-4000-2201

21-4101-2405
21-4101-2502

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ)
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคิดและการแก้ไขปัญหา
3 (3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
การวินิจฉัยยานยนต์และการบารุงรักษา
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาโครงงาน
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2**
3 (0-9-0)

หมายเหตุ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สถานศึกษา
สถาน
ประกอบการ+
สถานศึกษา

วิชาบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
21-4101-2601 เทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติยานยนต์
3 (0-9-0)
สถาน
ประกอบการ
หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4101-3002 พลังงานทดแทนสาหรับยานยนต์
3 (2-2-5)
สถานศึกษา
รวม
18 (10-22-22)
** พบอาจารย์ที่ปรึกษา 4 คาบ/สัปดาห์
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รหัสวิชา

21-4000-1201

21-4000-2302
21-4000-2303

21-4101-2401
21-4101-2402

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (เรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ)
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3 (2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3 (2-2-5)
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์
3 (2-2-5)
เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน
3 (0-9-0)

21-4101-2406 เทคโนโลยีควบคุมยานยนต์สมัยใหม่
รวม

3.1.5 สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
แสดงในภาคผนวก ก
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3 (0-9-0)
18 (8-26-20)

หมายเหตุ

สถานศึกษา

สถานศึกษา
สถานศึกษา

สถานศึกษา
สถาน
ประกอบการ
สถาน
ประกอบการ

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

1 นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
3-9299-00095-XX-X
2 นายพัฒนา หมื่นศรี
3-9399-00066-XX-X

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

5 นายศราวุธ เจียวก๊ก
3-8101-00468-XX-X

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2543

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

2529

ค.อ.ม วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555

ค.อ.ม วิศวกรรมเครื่องกล
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

4 นายอัสนัย วรรณพรหม
3-5605-00642-XX-X

จากสถาบัน

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3 นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง
3-9098-1032-XX-X

สาเร็จการศึกษา

อาจารย์
(ตัวแทนจากสถาน ค.อ.บ วิศวกรรมเครื่องกล
ประกอบการ)
อาจารย์
ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์
(ตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ)

สถาบันราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2544
2546
2537
2546

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2560

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ด้วยเป็นการศึกษาในระบบทวิภาคีซึ่งมีการฝึกอาชีพตามแผนการฝึ กอาชีพในสถานประกอบการให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพกับการทางานจริง โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกงาน ในหน่วยงานภาครัฐ
หรือ สถานประกอบการที่เกี่ย วข้องภายใต้ก ารดูแลของครูฝึ ก/ผู้ ควบคุ มการฝึ ก อาจารย์นิ เทศ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ตามความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ทางานและเห็นความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู้ ที่ เรี ย นมาใช้ วิ จ ารณญาณวิ เคราะห์ ปั ญ หา หรื อ แก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรมที่ มี อ ยู่ ในสถานประกอบการเพื่ อ น าไป
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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4.1.5 มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของปีการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1,2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 1,2 ของปี
การศึกษาที่ 2 ตามตารางสอนและแผนการฝึกอาชีพตามรายวิ ชาที่กาหนดให้ศึกษาในสถานประกอบการ
โดยจัดให้มีการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 4 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อการใช้งานจริงหรือ เพื่อการศึกษา หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยควรมี
องค์ กรที่ อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ มีรายงานที่ ต้ องนาส่ งตามรูป แบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางาน
เทคโนโลยียานยนต์ ตลอดจนการพัฒนา และแก้ปัญหาในสถานประกอบการในกระบวนการ การผลิต เพื่อ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับสถานประกอบการ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรือโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยียานยนต์ที่นักศึกษาสนใจสามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่
สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดพร้อมใช้กระบวนการวิจัย เข้ามาประกอบการจัดทาโครงงาน
เพื่อรายงานผลการวิจัย 5 บท ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการทา
โครงงาน และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี การกาหนดชั่ ว โมงการให้ ค าปรึก ษา จั ด ท าบั น ทึ กการให้ ค าปรึก ษา ให้ ข้ อ มู ล ข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลความก้ าวหน้ าของงานจากรายงานที่ ต้อ งน าเสนอต่ ออาจารย์ที่ ป รึก ษาตาม
ระยะเวลาที่ กาหนด อาจารย์ ที่ป รึกษาเห็ นสมควร การสอบเป็นการนาเสนองานต่อคณะกรรมการสอบ
พร้อมด้วยเล่มรายงาน โครงงานฉบับร่าง โดยคณะกรรมการสอบจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กรรมการไม่ต่ากว่า 5 คน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 25

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
(2) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม
(3) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ และเหมาะสม
(4) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการ และทางานเป็นหมู่คณะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบ
คณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
(5) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลรวบรวม
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือผู้สนใจภายนอก
(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้
บุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เทคโนโลยีได้ดี
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบทางด้าน
(เช่น วิชาโครงงานหรือโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ) ในการ
เทคโนโลยียานยนต์ ให้ตรงตามข้อกาหนด วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบทางด้าน
เทคโนโลยียานยนต์ ตามข้อกาหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
2.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.5 มี จรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพ และมีความรับ ผิ ดชอบในฐานะผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.2 ความรู้
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสร้ าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2.2 มีค วามรู้และความเข้าใจเกี่ย วกับ หลั กการที่ส าคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎี และปฏิ บัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
2.2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
2.2.4 สามารถบู รณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2.3.2 สามารถรวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี
2.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.3.4 มี จิ น ตนาการและมี ค วามยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
2.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยื นอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
2.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรั บ ตัว และทางานร่ว มกันผู้ อื่นทั้งในฐานะผู้ นาและผู้ตามได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักในองค์กร
2.4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2.5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
2.5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2.5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
2.5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชี พใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
2.6 ทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยียานยนต์
2.6.1 มีทั กษะปฏิบั ติการใช้เครื่องมือและอุป กรณ์ พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยียานยนต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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2.6.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
2.6.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
2.6.4 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
2.6.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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 มีภ าวะความเป็ นผู้ นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา ที่ ท าดี ท าป ระโยช น์ แก่
ส่วนรวม เสียสละ
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิน จากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการที่ส าคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและปฏิบั ติ 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 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
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มี จิ น ตนาการและมี ค วามยืด หยุ่ น ในการปรับ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ท างด้านเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยียานยนต์
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 อสารกับ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่ ว นรวมพร้ อ มทั้ งแสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จั กบทบาท หน้ าที่ และมีความรับผิ ดชอบในการทางานตามที่ม อบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
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4.1.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
4.2.1 สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.5 มีภาวะผู้นา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและการ
สื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่ องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
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 เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum mapping)
4.1. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมายดังนี้
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้ าใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มี วินั ย ตรงต่ อ เวลา รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
5) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
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2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน
4) สามารถบู รณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม 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
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสื บ ค้น ข้อมูล และแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่ มเติ มได้ ด้ว ย
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็ น ผู้ ริเริ่มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ เชิ งสร้างสรรค์ ทั้ ง
ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวมพร้ อมทั้ งแสดงจุ ดยื น อย่ างพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั น ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักในองค์กร
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
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4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทั นสมั ยได้ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่ อสาร การนาเสนอข้อมูล ทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์ อักษร
และการสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใช้ เครื่อ งมื อการค านวณและเครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี เพื่ อ ประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
21-4000-1103 การเขียนรายงานในงาน
อาชีพ
21-4000-1201 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารและทักษะการเรียนรู้
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ประยุกต
21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
21-4000-1504 การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในงานอาชีพ
21-4000-1601 การบริหารจัดการยุคใหม่
และภาวะผู้นา
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2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุ ณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา ที่ ท าดี ท าป ระโยช น์ แก่
ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรีย น การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิน จากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยียาน
ยนต์
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2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการที่ส าคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและปฏิบั ติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยียานยนต์
2.1.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ได้อย่างเหมาะสมใน
การทางาน
2.1.4 สามารถบู ร ณาการความรู้ด้ านเทคโนโลยี ย านยนต์ กั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
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
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และสรุป ประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการ
ทางด้านเทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มี จิ น ตนาการและมีความยืด หยุ่น ในการปรับ ใช้ องค์ความรู้ท างด้ านเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยียานยนต์
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.2.4 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
3.2.5 มอบหมายให้นักศึกษาบันทึกผลการปฏิบัติการหรือสรุปผลการปฏิบัติงาน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
3.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจากสภาพจริง
3.3.3 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
3.3.5 ประเมินจากแบบบันทกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่ ว นรวมพร้ อ มทั้ งแสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จั กบทบาท หน้ าที่ และมีความรับผิ ดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ่ 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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมู ลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หน้า 39

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
4.2.1 สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.5 มีภาวะผู้นา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและการ
สื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
5.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
6. ด้านทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยียานยนต์
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยียานยนต์
6.1.1 มีทักษะปฏิบั ติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
6.1.4 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยียานยนต์
6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
6.2.2 นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยียานยนต์ใน
หลากหลายสถานการณ์
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยียานยนต์
6.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยียาน
ยนต์ ที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
6.3.3 ประเมินจากทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยียานยนต์
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดทักษะวิชาชีพ ในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบ บคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2. ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่ างเหมาะสมในการ
ทางาน
4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได้
3.2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลื อ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
2) มีทัก ษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ห รือการแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและ
การสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
4) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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3.2.6 ด้านทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยียานยนต์
1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริห ารจัดการ การวางแผน การบริห ารความเสี่ ยง รวมทั้ งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
4 ) มี ทั ก ษ ะ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารท างาน รู ป แ บ บ โค รงงาน
(Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการปฏิบัติงาน

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2.หมวดวิชาวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21-4000-2101 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
21-4000-2201 การคิดและการแก้ไขปัญหา
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
21-4000-2302 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ
21-4000-2303 การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
21-4101-2304 งานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4101-2401 เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์
21-4101-2402 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน
21-4101-2403 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
21-4101-2404 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
21-4101-2405 การวินิจฉัยยานยนต์และการบารุงรักษา
21-4101-2406 เทคโนโลยีควบคุมยานยนต์สมัยใหม่
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการปฏิบัติงาน

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4101-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1
21-4101-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2
2.3 วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
21-4101-2601 เทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติยานยนต์
21-4101-2602 เทคโนโลยีบารุงรักษายานยนต์
21-4101-2603 เทคโนโลยีเครื่องยนต์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4101-3001 การเป็นผู้ประกอบการ
21-4101-3002 พลังงานทดแทนสาหรับยานยนต์
21-4101-3003 สัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช ามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โดยมี ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ท างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีที่ 2
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ เข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อ มและความรู้ จ าก
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สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็น จากผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย จานวนสิ ทธิบั ตร จ านวนรางวัล ทางสั ง คมและวิช าชีพ จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสั งคมและ
ประเทศชาติ จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 หมวดที่ 4
และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพดังต่อไปนี้
(1) ศึกษารายวิชาและจานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(2) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่หลักสูตรกาหนดไว้
(3) ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2556
(4) ผ่านการประเมินศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ตามที่สถาบันกาหนด
(5) เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาครบถ้วน ตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ใด้2ว่าด้วยกิจกรรมและการข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
(6) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สิ้นผูกพันต่อสถาบัน
(7) ต้องยื่นคาขอสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภายใน30วันนับ
แต่วันเปิดภาคเรียนนั้น ตามประกาศของสถาบัน
(8) นักศึกษาที่ไม่ดาเนินการตามข้อ (7) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในแต่ละ
ภาคเรียนนั้น และต้องช าระรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน 5 คน
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยมีการวางแผน
มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (คอศ.6) และนาข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 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 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาเรียนในสถานศึกษาและรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาเรียนในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ. 4 และ คอศ. 5 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
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2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้
คุณภาพของบัณฑิตพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรภายหลังผ่านการเรียนรู้ครบทั้ง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณา 5 ด้านและหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณา 6 ด้าน ซึ่งเป็นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
นักศึกษาสาเร็จ การศึกษาได้งานทาภายใน 1 ปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับ
เงิน 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 ได้ รั บ คั ด เลื อ กแล้ ว โดยสถาน
ประกอบการก็สามารถทางานต่อเนื่องได้เลยภายใต้เงื่อนไขของสถานประกอบการ
หากพบว่ าผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะด้ านภาษาต่ า งประเทศและด้ า นทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงก็ทาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ มี ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บั ณฑิตต่อคุณ ภาพบั ณฑิตในภาพรวมที่มีผลการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
2.3 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงานวิจัยให้ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้
พัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพหรือแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการหรือเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ โดยนักศึกษา
ทุกคนต้องมีผลงานวิจัย อย่างน้อยหนึ่งเรื่องไม่เกินสองคน ซึ่งเป็นงานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการที่
ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการ
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ดาเนินการรับนักศึกษาภายในกาหนดของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติในวันรับสมัคร เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบที่คณะกรรมการ
ประจ าหลั ก สู ตรร่ ว มกั น จั ดท า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รร่ว มกัน พิ จารณาผลการสอบและประกาศผลการ
คัดเลือกโดยวิทยาลัยส่งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันเพื่อประกาศผลต่อไป
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ก่อนการเข้าศึกษามีการตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์โดยพิจารณาจากผลสอบคัดเลือกตรวจพบว่าพื้น
ฐานความรู้ ไม่พอก็จะจัดกิจกรรมสอนเสริม ส่วนการปรับตัวของนักศึกษาจะจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ทาง
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สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ได้เตรียมไว้เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนาและนานักศึกษาจากเข้าร่วมปฐมนิเทศ
ครบทุกคน
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของ
สาขาวิชาทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมง
ให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้ นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3 กระบวนการและผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา
ระหว่างการศึกษาสาขาวิชาโดยผู้รับชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอน
ร่วมกันดูแลและจัดระบบดูแลนักศึกษาผ่านครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศเพื่อรับทราบปัญหาและ
ช่วยแก้ปัญหาลดการออกกลางคันของนักศึกษา
3.3.2 การสาเร็จการศึกษา
ผู้จะสาเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ ก าหนด และต้ องผ่ านการประเมิ น มาตรฐานวิช าชีพ อาจารย์ที่ ป รึก ษาจะพิ จ ารณาแนะน าแนว
ดาเนินการตามข้อบังคับของสถาบันหากพบว่านักศึกษามีปัญหาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษา
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านเพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับ
ผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน
และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
4. อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติความรู้
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการหลักสูตรของภาควิชาจะร่วมกันพิจารณาความจาเป็นและความต้องการขอรับ
เสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อเห็นชอบและพิจารณาประกาศรับสมัครอาจารย์ตามระเบียบ
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ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กอาจารย์ ใหม่ ฝ่ า ยต่ างๆ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ รับสมัคร จัดทาข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ควบคุมห้องสอบ พิจารณาผลการสอบ
ประกาศผลสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ ง การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยทุกขั้นตอนจะกระทาอย่าง
โปร่งใสสามารรถร้องขอตรวจสอบได้ ตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4.3 คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
4.3.1 อาจารย์ ป ระจ าต้องมีคุ ณ วุฒิ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามข้อบังคับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
4.3.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.3.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
เฉพาะด้ านหรื อ ในกรณี ข าดแคลนอาจารย์ ผู้ ส อนภาคปฏิ บั ติ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในบางรายวิช าตามความ
เหมาะสมดังนั้น สาขาวิชาฯ กาหนดนโยบายว่าการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย โดยจะต้อง
เป็ น ผู้ มีคุณ สมบั ติต ามข้อบั งคั บ ของสถาบั น การอาชีว ศึก ษาภาคใต้ 2 ว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีแต่ งตั้ ง
อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2559 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดจ้างของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4.4 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ดาเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอาจารย์ดังนี้
4.4.1 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการให้อาจารย์ฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ
4.4.2 กระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
โดยตรง
4.4.3 ส่งเสริมงานวิจัยตามลาดับหลักและรองดังนี้ งานวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
4.4.4 สนับสนุน ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในการบริห ารหลั กสูตรจะมีคณะกรรมการประจาหลั กสู ตร อัน ประกอบด้ว ยรองฝ่ ายวิช าการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีประธานหลักสูตรหรือ
หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้กากับดูแล และคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนเริ่มดาเนินการตามกระบวนการดังนี้
5.1 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
5.2 การพิจ ารณากาหนดผู้สอนกระจายไปยังกลุ่มวิ ชา ทั้งกลุ่มวิช าบังคับและกลุ่มวิชาเลือก
สถาบันฯกาหนด หากพิจารณาแล้วยังมีชั่วโมงการสอนเหลือจึงค่อยเพิ่มให้ อาจารย์แต่ละท่าน โดยให้ชั่วโมง
สอนเพิ่มเฉลี่ยเท่ากันทุกคน
5.3 กาหนดให้ผู้สอนมีรายวิชาสอนกระจายไปยังทุกกลุ่มรายวิชา ทั้งกลุ่มวิชาบังคั บและกลุ่ม
วิชาเลือก เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาถึงความรู้ ความ
ชานาญในเนื้อหารายวิชาและประสบการณ์ทางานหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ
5.4 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง คอศ. 2 และ คอศ. 3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาอย่าง
น้อย 15 วัน และให้นา คอศ. 2 และ คอศ. 3 ทุกรายวิชาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
คาอธิบ ายรายวิชา เนื้อหาที่สอนและการจัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชาให้ส อดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.5 ภายหลังจากจบภาคเรียนในแต่ละภาคเรียน จะจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรเพื่อพิ จารณาผลการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษาของอาจารย์ทุ กท่านและ
รั บ ทราบปั ญ หาในกระบวนการเรี ย นการสอนรวมทั้ งร่ ว มกั น แก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น และอาจพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนวิชาสอนให้อาจารย์ผู้สอนหากมีความจาเป็น
5.6 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องส่ง คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30 วัน นับจากวันปิด
ภาคเรียน และให้ นั กศึกษาทาแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และนาผลที่ได้เข้าที่ประชุม เพื่อ
พิจารณาและร่วมกันแก้ไขปัญหาขึ้น
5.7 หลังจากปิดภาคเรียน 30 วัน สาขาวิชาฯ โดยประธานหลักสูตรจะจัดประชุมเพื่อร่วมกัน
พิจารณา คอศ.4 และ คอศ.5 เพื่อสรุป แบบทบทวนสอบผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบ ค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการดาเนินงานของสาชาวิชา/
วิทยาลัย/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุง ตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
6.1 ด้านงบประมาณ
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 2 จะด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง
งบประมาณแผ่น ดิน และเงิน รายได้ สาขาวิช าเทคโนโลยียานยนต์ โดยอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรจะ
ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษาให้เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา โดยใช้งบประมาณคนละ 45,000 บาท/ปี
ดังนี้
1. ค่าวัสดุ
8,000 บาท
2. ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
1,000 บาท
3. ค่าตอบแทน
27,000 บาท
4. ค่าบริการสถานศึกษา
2,000 บาท
5. ค่าสาธารณูปโภค
3,000 บาท
6. รายจ่ายอื่นๆ
4,000 บาท
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 อาคารสถานที่ในสถานศึกษา
การสอนการปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย
อาคารอานวยการ
พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
พื้นที่ 80 ตารางเมตร
อาคารเรียนรายวิชาพื้นฐาน
พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
อาคารปฏิบัติการกลาง
พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร
หอประชุมกลาง
พื้นที่ 800 ตารางเมตร
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6.2.2 อาคารสถานที่ เฉพาะการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ขนาดพื้นที่ 1,000 ตาราง
เมตร ภายในประกอบด้วย
6.2.2.1 ห้องบรรยาย/ประชุมสัมมนา ขนาด 40 ที่นงั่ จานวน 2 ห้อง
6.2.2.2 ห้องบรรยาย ขนาด 20 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง
6.2.2.3 ห้องปะลองต้นแบบทางวิศวกรรม ขนาด 40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
6.2.2.4 ห้องสาหรับบริหารงาน
ห้องผู้บริหาร/ห้องพักอาจารย์ พื้นที่ 40 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติงานธุรการ พื้นที่ 20 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง
6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ชุดทดลองภายในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ได้แก่
1) ชุดทดลองหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง
จานวน 1 ชุด
2) ชุดทดลองหาค่าความหนืดจลย์
จานวน 1 ชุด
3) ชุดทดลองหาค่าแรงบิดของวัสดุ
จานวน 1 ชุด
4) ชุดทดลองหาค่าแรงดึง อัด เฉือน ของวัสดุ
จานวน 2 ชุด
5) ชุดทดลองหาค่า Bending Moment in beam
จานวน 2 ชุด
6) ชุดทดลองหาค่าสมรรถนะเครื่องยนต์
จานวน 1 ชุด
7) ชุดทดลองนิวแมติคส์และไฮดรอลิกส์
จานวน 1 ชุด
8) ชุดทดลองหาค่าการสูญเสียกาลังในระบบท่อ
จานวน 1 ชุด
9) ชุดทดลองหาค่าแรงและตาแหน่งแรง ภายใต้ของเหลว จานวน 1 ชุด
10) เครื่องวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ยานยนต์
จานวน 1 ชุด
11) เครื่องวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ จานวน 1 ชุด
12) เครื่องทดสอบระบบแอร์คอนดิชั่นรถยนต์
จานวน 1 ชุด
13) เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์
จานวน 2 ชุด
14) เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 1 ชุด
15) เครื่องช่วยสตาร์ทรถยนต์
จานวน 1 ชุด
16) เครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบ 3D
จานวน 1 ชุด
17) เครื่องถอดยางรถยนต์
จานวน 1 ชุด
18) เครื่องถ่วงล้อรถยนต์
จานวน 1 ชุด
19) เครื่องเจียรจานเบรก
จานวน 1 ชุด
20) เครื่องบริการทดสอบและล้างหัวฉีดแก๊สโซลีน
จานวน 1 ชุด
21) เครื่องทดสอบหัวฉีดดีเซล
จานวน 2 ชุด
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22) เครื่องทดสอบเบรกและช่วงล่าง
จานวน 1 ชุด
23) เครื่องทดสอบ Chassis Dynamometer 200 แรงม้า จานวน 1 ชุด
6.2.2.6 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและครุ ภั ณ ฑ์ ในสถานประกอบการที่ ล งนามความร่ ว มมื อ
จานวน 11 สถานประกอบการ
6.2.3 ห้องสมุด
ใช้ห้องสมุด/วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ และ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ซึ่งมีหนังสือ ตาราเรียน วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
ตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และการให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ โดยมีสิ่งตีพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
6.2.3.1 หนังสือและตาราเรียนภาษาไทย
จานวน 7,800 เล่ม
6.2.3.2 หนังสือและตาราเรียนภาษาอังกฤษ
จานวน 1,500 เล่ม
6.2.3.3 วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 3,000 เล่ม
6.2.3.4 รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย จานวน 300 เล่ม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ประสานงานกับห้องสมุดและอาคารวิทยบริการกลางในการ
จัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือสาหรับให้ห้องสมุดและวิทยบริการกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยประธานหลักสูตรจะประสานงานการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดและวิทยบริการกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา
นอกจากนี้สาขาวิชายังมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ทาหน้าที่อานวย
ความสะดวกในการใช้สื่ อของอาจารย์ และประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อการสอนของ
อาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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เป้าหมาย
ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การทดลอง
ทรัพยากรและช่องทางการ
เรียนรู้ที่เพียบพร้อมเพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน –
นอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง อย่างมีเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มี
ความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้าง สื่อ
สาหรับการทบทวนการเรียน
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลอง
ที่มีเครื่องมือทันสมัยและเป็น
เครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
3. จัดให้มีระบบเครือข่ายและ
ห้องปฏิบัติการทดลองโดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษา
ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง ด้วยจานวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม เพียงพอ
4. จัดให้มีห้องสมุดบริการทั้ง
หนังสือ ตาราและสื่อดิจิทัล เพื่อการ
เรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ
และทางระบบเสมือนจริง

การประเมินผล
- รวมรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใช้งาน ห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือข่ายต่อจานวนนักศึกษา
- จานวนนักศึกษาเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
- สถิติของจานวนหนังสือตาราและ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือตาราสื่อดิจิทัล
- ผลสารวจความพึงพอใจ ของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีดังนี้

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 58

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 1 หรือ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา และรายละเอียดของรายวิชา
ในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา และรายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ. 4 และ
คอศ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดในแบบ คอศ. 2 และคอศ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการผลการประเมิน การดาเนินงาน ที่รายงานใน
แบบ คอศ. 6 หรือ มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ คาแนะนาด้าน
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทา ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ก.พ.กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการด้านการวางแผนและการสอนที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้นพิจารณา
จากตัวผู้ เรีย นโดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้องประเมิ นผู้ เรียนในทุ กๆ หั วข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
คาถามจากนั กศึกษาในชั้น เรีย นซึ่งเมื่ อรวบรวมข้อมูล จากที่ กล่ าวข้างต้น แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิ น
เบื้ องต้น ได้ว่าผู้เรีย นมีความเข้าใจหรือไม่ห ากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ ผู้ เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดย
ทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วง
หลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของ
นักศึกษา
ส่วนกระบวนการด้านการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุงและกาหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาได้โดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถานศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
1. นักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่
2. ผู้ใช้บัณฑิต
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. สถานประกอบการ
รวมทั้งสารวจผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตและความต้องการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิช าเทคโนโลยี ย านยนต์ และตัว บ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากผลการประเมินจะทาให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร ทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาในการดาเนินการหลักสูตรจะทาการพัฒนาปรับปรุง โดย
อาจจ าแนกออกเป็ น 2 รู ป แบบ คื อ การปรับ ปรุงย่ อย และการปรับ ปรุงใหญ่ โดยที่ การปรับ ปรุงย่อ ย
หมายถึง กรณี ที่พบปั ญ หาในระดับ รายวิชา สาขาวิช าสามารถดาเนิ นการปรับปรุงรายวิช านั้นได้ทัน ที
ตลอดเวลาที่พบปัญหาส่วนการปรับปรุงใหญ่ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะดาเนินการทุก 5
ปี ตามรอบการดาเนินการหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
แบบ คอศ.6 หรือ มคอ.7
4.2 วิเคราะห์บททวนข้อมู ลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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เอกสารแนบ : ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
ข. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
ค. รายงานการประชุมอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ง. รายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการประชุม ครั้งที่
2/2562 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
จ. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อ วันที่ 20 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ฉ. รายงานการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ช. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ซ. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ฌ. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ญ. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-1103
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Report Writing)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู อ่าน และเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และนาไปประยุกต์ใช้
3. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง ดู อ่านและเขียน สรุปความสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศที่สอดคล้องกับงานอาชีพ การเขียนรายงานเชิง
วิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
รหัสวิชา
21-4000-1201

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Communication and Study Skills)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่กาหนด
2. อ่าน เขียน เนื้อหาทางวิชาชีพ
3. บูรณาการใช้ ICTเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง
4. กาหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาของตน
5. แสดงการใช้กลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
6. เลือกวิธีนาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของตน
7. เขียนบันทึกการเรียนรู้
8. รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังการพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนใจและความจาเป็นของตน
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนตามความต้องการจาเป็น และ
กาหนดแผนการฝึกฝนทักษะทางภาษา การจดบันทึกการเรียนรู้ แสดงหลักฐาน นาเสนอ รายงาน
การศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษาของตน
2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
รหัสวิชา
21-4000-1302

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีสารและสมบัติของสารปริมาณสารสัมพันธ์
กรดเบส เกลือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพอลิเมอร์สารเคมีในชีวิตประจาวัน
และงานอาชีพสารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพและการอนุรักษ์พลังงาน
2. สารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา
3. สารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี
4. สารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร
5. สารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์
6. สารวจตรวจสอบกรดเบสและเกลือบพอลิเมอร์
7. สารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
8. สารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล
9. สารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน
10. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร
ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ สารเคมีในชีวิต
ประจาวันและงานอาชีพ สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์
พลังงาน
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รหัสวิชา
21-4000-1402

ชื่อวิชา
สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Careers)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการคิดคานวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้
พื้นฐานทางสถิติ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการตั้งและทดสอบสมมติฐาน
4. เลือกใช้วิธีทางสถิติเพื่อการวิจัยในงานอาชีพ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปรผล
6. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้ทางสถิติ
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทาง
สถิติเพื่อการวิจัยในงานอาชีพ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มวิชาสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-1504
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Environmental Development in Careers)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
2. วิเคราะห์ นาความรู้ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4. ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ มีความรัก ความ
ภาคภูมิใจและศรัทธาต่อองค์กร
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้และผลกระทบของ
การใช้สารเคมีในการดารงชีวิต พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และ
ผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา
21-4000-1601

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นาต่อการบริหารจัดการยุคใหม่
4. นาหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
5. บูรณการการใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
องค์ประกอบของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การ
สื่อสาร การจูงใจ บริหารจัดการใน ภาวการณ์ เป็นผู้นาและผู้ตาม การปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4101-2101
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคานวณของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
2. ประยุกต์สูตรทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้คานวณของเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการคานวณของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการทางานของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยใช้วัฏจักรอ๊อตโต
วัฏจักรดีเซล การผสมและการจ่ายเชื้อเพลิง การสันดาป วัฏจักรอากาศมาตรฐานทางอุดมคติที่ใช้
เชื้อเพลิงอากาศเป็นสารตัวกลาง การประจุอากาศและการกวาดล้างไอเสีย สมรรถนะของ
เครื่องยนต์และการทดสอบ การหล่อลื่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-2201
การคิดและการแก้ไขปัญหา
3 (3-0-6)
(Thinking and Problem Solving)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับคิด และการแก้ปัญหา
2. วิเคราะห์การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
3. ประยุกต์ใช้วิธีการคิดแบบต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทางสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยใช้กระบวนการ STEM
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย หลักการ คุณค่าแนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด ฝึกทักษะในการ
คิดเชิงบวก พัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดวิพากษ์ การวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM การนาเสนอผลการคิดที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา โดยมีการทากรณีศึกษาโดยการนาวิธีการคิดเชิงระบบ มาใช้ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
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2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-2301
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Information Technology and Computer)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ
ผลงานและ เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
พื้นฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือในงานเทคโนโลยี
3. ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กราฟ แผนภู มิแผนผังเป็นต้น เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องคัดกรอง แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลที่สืบค้นได้ และสรุปองค์ความรู้จากข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการในงานอุตสาหกรรมเลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
พื้นฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือในงานเทคโนโลยีต่างๆประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4000-2302 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3 (2-2-5)
(Safety Health in Establishment)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล
2. วิเคราะห์แผนงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3. ประยุกต์ใช้วิธีการในการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ
4. มีเจตคติที่ดีต่องานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ และมีกิจนิสัยใน
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ขยัน และอดทน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิธีการ รูปแบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน วิเคราะห์และวางแผนงานตามระเบียบและกฎหมายในระบบมาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้องกับ อาชีวะ อนามัยและความปลอดภัย ประยุกต์และเลือกใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยทางวิชาชีพในสถานประกอบการ ปัญหา ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทางวิชาชีพในสถานประกอบการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-2303 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
(Personnel Development and Training in technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหางานในสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์งานในสถานประกอบการ
3. สร้างเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม
4. จัดฝึกอบรมการสอนงานในสถานประกอบการ
5. ประเมินผลการสอนงานในสถานประกอบการ

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจาเป็นในการ
จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การกาหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุด
ฝึกอบรมการวางแผนการฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
รหัสวิชา
21-4000-2306

ชื่อวิชา
งานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรม
(Basic Technology and Industrial Materials)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรมเบื้องต้นและเทคโนโลยี
สานักงาน ใช้อุปกรณ์เครื่องมือสานักงาน วางแผน ซ่อมบารุงและประมาณการการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์สานักงานเบื้องต้น
2. ประยุกต์ใช้วัสดุอุตสาหกรรม เครื่องมืออุตสาหกรรมพื้นฐานและอุปกรณ์สานักงานได้
เหมาะสมกับประเภทของงานเทคโนโลยี
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3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่าง
พื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด
งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทา เกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
เทคโนโลยีสานักงาน ใช้อุปกรณ์เครื่องมือสานักงาน วางแผนและประมาณการการใช้อุปกรณ์
สานักงาน ซ่อมบารุงอุปกรณ์เครื่องมือสานักงานเบื้องต้น วัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติ
ของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4101-2401
เทคโนโลยีปรับอากาศยานยนต์
3 (2-2-5)
(Automotive Air Conditioning Technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. มีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบปรับอากาศยานยนต์
2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ
3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ
4. บารุงรักษาระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและ ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต์ ระบบควบคุม วัฏจักรระบบปรับ
อากาศ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง การตรวจซ่อมและออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศยาน
ยนต์ด้วยหลักการทางวิศวกรรม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 72

รหัสวิชา
21-4101-2402

ชื่อวิชา
เทคโนโลยียานยนต์์พลังงานผสมผสาน
(Automotive Hybrid Technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. มีทักษะเกี่ยวกับหลักการทางานของยานยนต์ที่ใช้พลังงานผสมผสาน
2. ตรวจสอบข้อขัดข้องและบารุงรักษาเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานผสมผสาน
3. วิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานผสมผสาน
4. ปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานผสมผสานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้พลังงาทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้า น้ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และ
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงในยานยนต์สมัยใหม่ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องยนต์พลังงานทางเลือก ทดสอบวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้อง ระบบยาน
ยนต์ผสมผสาน
รหัสวิชา
21-4101-2403

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
(Transmission and Suspension Technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. มีทักษะเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
2. ตรวจสอบข้อขัดข้องและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
3. วิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
4. ปรับแต่งระบบเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกีย่ วกับ การทางานของเทคโนโลยีระบบเครือ่ งล่างและระบบส่งกาลังยานยนต์
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องออกแบบพัฒนาระบบเครื่องล่าง ระบบส่งกาลังและ
ออกแบบพัฒนาเครื่องมือพิเศษระบบเครื่องล่างและระบบส่งกาลังโดยยึดหลักความปลอดภัย
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รหัสวิชา
21-4101-2404

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

น(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

(Automotive Electrical and Electronic Technology)

วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
2. ตรวจสอบและบารุงรักษายานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
3. วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง ของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
4. ปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไข
ข้อขัดข้องของระบบ ทดสอบระบบและออกแบบพัฒนาระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ยานยนต์ ในยานยนต์สมัยใหม่
รหัสวิชา
21-4101-2405

ชื่อวิชา
การวินิจฉัยยานยนต์์และการบารุงรักษา
(Automotive Diagnostics and Maintenance)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. มีทักษะเกี่ยวกับการวินิจฉัยยานยนต์์และการบารุงรักษา
2. ตรวจสอบและวินิจฉัยข้อขัดข้องของยานยนต์
3. วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของยานยนต์
4. สรุปรายงานการวินิจฉัยยานยนต์์และขั้นตอนการบารุงรักษาและประมาณราคา
ค่าบริการยานยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์์สภาพเครื่องยนต์์ โดยใช้้ประสาทสัมผัสและเครื่อง
ทดสอบและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์์ ทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์์หลังการตรวจซ่อมและพัฒนาแล้้ว การบารุงรักษาตลอดจนการประมาณราคา
ค่าบริการ
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รหัสวิชา
21-4101-2406

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีควบคุมยานยนต์สมัยใหม่
(Next Generation Automotive)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของ
ระบบยานยนต์สมัยใหม่
2. ตรวจสอบและบารุงรักษายานยนต์สมัยใหม่
3. วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง ของระบบยานยนต์สมัยใหม่
4. ปรับแต่งยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
5. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของระบบ
ยานยนต์สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ในการควบคุม ระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่างและส่ง
กาลัง ระบบความปลอดภัยในยานยนต์ ระบบอานวยความสะดวก ตลอดจนการปรับแต่งและการ
บารุงรักษายานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. กลุ่มวิชาโครงงาน
รหัสวิชา
21-4101-2501

ชื่อวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1
(Professional Skill Development Project 1)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ปัญญาและการเสนอหัวข้อโครงการ ด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์
2. วางแผนการสร้างโครงการ ออกแบบเพื่อสร้างโครงการตามแบบ ตลอดจน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทาโครงการ
3. จัดพิมพ์เล่มโครงการ นาผลงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบหัวข้อ
โครงการ
4. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเสนอหัวข้อโครงการทางด้านเทคโนโลยียานยนต์
ศึกษาปัญหาเพื่อทาโครงการ การหาหัวข้อโครงการ การเสนอหัวข้อโครงการเพื่อจัดทาโครงการ
วิธีการจัดพิมพ์โครงการ
นาผลงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบโครงการ
โดยจะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงการ การออกแบบ
เพื่อสร้างโครงการตามแบบ ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทาโครงการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับแต่ละสถาบันฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
รหัสวิชา
21-4101-2502

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2
3 (0-9-0)
(Professional Skill Development Project 2)
(ต้องเรียนรายวิชา 21-4101-2501 - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 ก่อน)
สมมรรถนะรายวิชา
1. จัดทาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมตามหัวข้อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1
2. จัดทารายงานโครงการฉบับสมบูรณ์
3. นาเสนอโครงการ
4. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
จัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นประโยชน์หรือ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อนามาใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพตามหัวข้อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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5. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
รหัสวิชา
21-4101-2601

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
เทคโนโลยีเกียร์อัตโนมัติยานยนต์
3 (0-9-0)
(Automotive Automatic Transmission Technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

สมรรถนะรายวิชา
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาข้อขัดของเกียร์อัตโนมัติของยานยนต์
2 ปฏิบัติการซ่อมเกียร์อัตโนมัติ
3. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง การบริการเกียร์อัตโนมัติ
ตลอดจนระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติต่าง ๆ
รหัสวิชา
21-4101-2602

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีบารุงรักษายานยนต์
(Automotive Maintenance Technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดการวางแผนการซ่อมบารุงรักษายานยนต์ตามคู่มือ
2. การประมาณราคาค่าบริการ
3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องระบบต่าง ๆ เพื่อการบารุงรักษายานยนต์
4. บารุงรักษายานยนต์ตามคู่มือ
5. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การวิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง การบริการเพื่อการ
บารุงรักษาระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบส่งกาลัง ระบบน้ามันเชื้อเพลิง ระบบ
เครื่องล่าง ระบบไฟฟ้า ยานยนต์ และการประมาณราคาค่าบริการ
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รหัสวิชา
21-4101-2603

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีเครื่องยนต์
(Engine Technology)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อวิเคราะห์แก้ไข
ข้อขัดข้องระบบของเครื่องยนต์ สมัยใหม่
2. ถอด ประกอบ ตรวจสอบ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์์ดเี ซล เครื่องยนต์์แก๊๊สโซลีน และ
เครื่องยนต์พลังงานผสมผสานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ห้องเผาไหม้ ระบบบรรจุอากาศและการ
ไล่ไอเสีย
4. ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์์ดเี ซล เครื่องยนต์์แก๊๊สโซลีน และเครื่องยนต์
พลังงานผสมผสานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
5. วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์์ดเี ซล เครื่องยนต์์แก๊๊สโซลีน และเครื่องยนต์
พลังงานผสมผสานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
6. ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
7. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นามาใช้กับของเครื่องยนต์์ดเี ซล เครื่องยนต์์แก๊๊สโซลีน
และเครื่องยนต์พลังงานผสมผสาน ในระบบเชื้อเพลิง ระบบการเผาไหม้ ห้องเผาไหม้ การประจุ
อากาศ และการคายไอเสีย ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อ
วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องระบบของเครื่องยนต์ สมัยใหม่
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ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
21-4101-3001

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ
2. ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทางการเงิน และบัญชี รูปแบบธุรกิจ แผน
ธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาแผนธุรกิจอย่างง่ายตามรูปแบบธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนินการ
5. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็น
สาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การอ่านและการทาบัญชี การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การ
จัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ การจัดทาแผนธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายและภาษีที่
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็น
ผู้ประกอบการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
21-4101-3002
พลังงานทดแทนสาหรับยานยนต์
3 (2-2-5)
(Renewable Energy for Automotive)
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
พลังงาน หลักการนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ใน
ยานยนต์
2.
ปฏิบัติการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ กับยานยนต์สมัยใหม่
3. ประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ
กับยานยนต์สมัยใหม่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่าง
ๆ สาหรับยานยนต์ เช่น ไบโอดีเซล
เอธานอล แก๊สธรรมชาติ ไฮโดรเจน โพเพน อนุกรมเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ ไฟฟ้า และพลังงานเซลล์
เชื้อเพลิง การประยุกต์ ใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่
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รหัสวิชา
21-4101-3003

ชื่อวิชา
สัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์
(Seminar for Automotive Technology )
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ
กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา
2. จัดการวางแผนการสัมมนา
3. จัดการสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านยานยนต์
4. จัดทาสรุปและรายงานผลการสัมมนา
5. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ
กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห์และวิจารณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ ฝึกจัดการสัมมนาในสถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์จริง การสรุปและจัดทารายงานการสัมมนา
รหัสวิชา
21-4101-3004

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับ เทคโนโลยียานยนต์ 3 (2-2-5)
(Embedded System for Automotive Technology )
วิชาบังคับก่อน (ไม่ม)ี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเทคโนโลยียานยนต์
2. ออกแบบและทดสอบการทางานของอุปกรณ์และวงจรที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัว
3. วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเทคโนโลยียานยนต์
4. แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับระบบสมองกลฝังตัวสาหรับงานยานยนต์ เซนเซอร์ทีใ่ ช้งานในยาน
ยนต์ เช่น ความดัน อุณหภูมิ ความเอียง ของเหลว และตาแหน่งของมุม เป็นต้น ออกแบบ สร้าง
วงจรขับ วงจรควบคุม ระบบการทางาน วงจรควบคุมมอเตอร์ แบบดีซีมอเตอร์ สเต็ปเปอร์มอเตอร์
ดีซีบรัชเลสมอเตอร์ เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานมอเตอร์ ควบคุมตาแหน่ง และปรับความเร็ว
ออกแบบประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยียานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า
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ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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ภาคผนวก ค
มติเห็นชอบหลักสูตรของอนุกรรมการวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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ภาคผนวก ง
มติเห็นชอบหลักสูตรของกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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ภาคผนวก จ
มติที่ประชุมอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา
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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
*******************
ผู้มาประชุม
๑. นายจรูญ ชูลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ
2. เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายชัยพัฒน์พันธุ์รัตนสกุล (แทน)
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (แทน)
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นางสาวโกสุม สุรเสด (แทน)
5. นายถาวร ชลัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
6. พลตรีหญิงกฤติยา บัวหลวงงาม ผู้แทนองค์กรเอกชน อนุกรรมการ
7 .นายสุนทร ทองใส ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
9. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
10. นายอินทร์ จันทร์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
11. นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
12. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
13. ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ อนุกรรมการ
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร (แทน) และเลขานุการ
14. หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ อนุกรรมการ
นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
และ
15. หัวหน้ากลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ อนุกรรมการ
นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ศรินทิพย์ แทนธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
5.นายสมเกีบรติ ชอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์นายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
7. นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 132

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1.
นางสาวจุติมา เกรียงเดชาสันติ
2.
นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
3.
นายศรัทธา บุญรอด
4.
นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร์
5.
นางสาวธัญญภา ยศพลพิพัฒน์
6.
นายพงษ์ประพันษ์ ตันพงษ์
7.
นายรัตนะ รัตนพรหม
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.
35.

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ
นางสาววรัญญา เฮงเจริญ
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายฮาซัน มะยีแต
นางสาวชุติมณฑน์ นุ่มดี
นายเศรษฐาพันธุ์ 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
นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 133

หน่วยงาน
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนนิคลาพูน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
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
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ลาดับ
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.
69.
70.
71.

ชื่อ-สกุล
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
นางสาวสุมณฑ์มาศ บุตรรัก
นายฐิติพล พงวิรัตน์สุข
นางสาวศิริพร คงเสรีดารง
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หน่วยงาน
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
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที5/2562
่
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
อนุกรรมการและเลขานุการ นาเสนอว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการนั้น ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
(เพิ่มเติม)
วาระที่ 5.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชา
พาณิชยนาวี
สาขาวิชาการเดินเรือ
รายละเอียดที่เสนอ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ
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(สาขาวิชาใหม่) โดยได้ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ โครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562
และจัดทาคาอธิบายรายวิชา ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
พุทธศักรา ช2562 ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการเน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
(เพิ่มเติม) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือตามที่เสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต ดังนี้ อาชีวศึกษาเคยมีหลักสูตร
การเดินเรือ และมีความสอดคล้องอย่างไรกับหลักสูตรนี้ เน้นในเรื่องของการศึกษาเครื่องมือในการใช้ การ
กาหนดทิศ การกาหนดความเร็ว ระยะทาง เรดาห์ ฯลฯ และการเดินเรือในที่นี้ คือ เรือเดินทะเล เรือเดิน
ระหว่างประเทศหรือเรือเดินระหว่างเมือง
ผู้ชี้แจง เป็นการเดินเรือระหว่างประเทศ ซึ่งการเดินเรือจะมีสมรรถนะหลัก ๆ 3 ส่วน คือ การ
นาเรือเข้าสู่ที่หมาย การถือท้าย คือการปฏิบัติตามคาสั่ง และการบารุงรักษาเรือ
นายถาวร ชลัษเฐียร อนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ใครเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ มีบริษัท
ใดบ้าง ประเด็นหลักคือ ต้องการที่มาของที่ปรึกษา เพราะจะได้แนวทางที่ถูกต้องในการเดินเรือ จะสามารถทา
ให้เกิดความเชื่อมั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ควรจะเป็นระบบที่เป็นทางการ ผู้เรียนจะทางานอะไร ต้องทาให้เป็น
มาตรฐานในระดับสากล ไม่ใช่แค่มาตรฐานกรมเจ้าท่า ควรทาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล การเดินเรือทะเล
ไม่ใช่เรื่องเล็ก อีกทั้งการเดินเรือระหว่างประเทศต้องมีกฎหมายระหว่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ประเภทวิชาพณิชยนาวี
เคยทาหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อที่จะได้ LICENSE ถ้าทาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ควรจะต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสาขานี้จะขาดแคลนแต่ผู้เรียนควรจะได้
LICENSE และควรเน้นภาษาอังกฤษ ถ้าหลักสูตรเชื่อมกันจะสามารถรับต่อกันได้ ผู้เรียนจะได้มีทิศทางที่แน่นอน
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต คณะกรรมการที่ปรึกษามีใคร
บ้าง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ อยากจะเห็นวิธีการทาหลักสูตรตรงต่อความต้องการ ในเรื่อง
ของภาษา วิชาชีพ สมรรถนะ ต้องระบุให้ชัดเจน และมีเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่
นายชัยพัฒน์ พันธุ์รัตนสกุล คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ควรจะมีการตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความต้องการของสถานประกอบการซึ่งควรจะมีตัวเลขเชิงหลักฐานที่เป็นความต้องการ
จริง คณะกรรมการชุดนี้ต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรหรือรายวิชาของหลักสูตรได้มาโดยวิธีการ
อย่างไร มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ต่อมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเดินเรือกาหนดในเชิงนานาชาติ มีการกาหนด
สมรรถนะของรายวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเกิดขึ้น นอกจากนี้ LEARNING OUTCOME ของผู้เรียนที่จบไปต้องการให้
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ปฏิบัติหน้าที่อะไรที่มีความแตกต่างจาก ปวส. และปริญญาตรี ต้องจาแนกและกาหนดเกณฑ์ให้มีความชัดเจน
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต หลักสูตรต้องมีที่มาที่ไปชัดเจน
ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักสูตร
โดยการสรรหาผู้ชานาญการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการเฉพาะกิจ
รองศาสตราจารย์มงคล
มงคลวงศ์โรจน์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ซึ่งจะมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ประสาน
มหาวิทยาลัยเพื่อหารือ
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ประสานรอง
ศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจในเรื่องของความต้องการต้องเกิดจากความต้องการจริง จะได้รู้ว่า
ในตอนนี้ขาดแคลนในส่วนใด ซึ่งทางสถานประกอบการต้องการและอยากให้มีการสอนในวิชาชีพนั้นๆ
อยากจะเห็นวิธีการจัดทาหลักสูตรด้วยว่าเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อทาหลักสูตร
คณะกรรมการจะต้องค้นหาเนื้อหาที่บรรจุลงไปในหลักสูตร สมรรถนะต่าง ๆ ที่ต้องการบรรจุลงไปในหลักสูตรมี
อะไรบ้างตั้งเป็นเป้าหมาย ถ้าหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการจะคาดหวัง ให้เข้าทางานคงยากขึ้น สิ่งที่
ต้องการคือ ในเรือขาดผู้ที่ที่สมรรถนะด้านนี้จริงๆ ในเรื่องของภาษา วิชาชีพ ระบุให้ชัดเจน จะพัฒนาผู้เรียน
อย่างไร มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาหรือไม่ เป็นประเด็นที่จาเป็นถ้าจะเปิดหลักสูตรจะต้องมีความพร้อมใน
เรื่องนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้นาไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และให้นาเข้าที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
เรื่องที่ 5.1.2หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า
รายละเอียดที่เสนอ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า โดยได้ดาเนินการร่วมกับ
สถานประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ โครงสร้างตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 และจัดทาคาอธิบายรายวิชา ซึ่งได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช2562
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
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ประเด็นที่เสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
(เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า ตามที่เสนอ
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
นายถาวร ชลัษเฐียร คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า คาว่า แปรรูปสัตว์น้ากับแปรรูป
สัตว์บก ต่อไปถ้าเป็นแปรรูปหมู เนื้อ จะอยู่ในสาขาวิชาใด การแปรรูปสัตว์ควรอยู่ในสาขาการแปรรูปอาหาร
มากกว่า อาหารแบ่งเป็นพืชกับสัตว์ สัตว์แบ่งเป็นสัตว์น้า สัตว์บก แต่พอมาเป็นประมงควรจะเป็นการจับสัตว์
น้า ประมงน้าลึก ประมงน้าจืด ประมงทะเลน้าลึก
ผู้ชี้แจง การแปรรูปพืช สัตว์ จะอยู่ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาแปรรูป
สัตว์น้าใช้ความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่ง
สัตว์น้าจะมีตั้งแต่การเลี้ยงและการจับสัตว์น้าจากทะเล
มติที่ประชุม ที่ประชุมีมติเห็นชอบและให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ และนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา
เรื่องที่ 5.2
การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช
2563
จานวน 49 หลักสูตร
ในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในการเปิดสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แจ้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมจะขอเปิดสอน นาเสนอ
หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว แจ้งความประสงค์มาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 10 สถาบัน ได้แจ้งความประสงค์ขอเปิด
สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 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
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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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

8. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
จานวน 4 หลักสูตร
9. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 10 หลักสูตร
10. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
จานวน 1 หลักสูตร
ทั้งนี้ สาระสาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา มีประเด็น
หลัก 3 ประการ คือ
1. ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเดิมให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และพัฒนารายวิชาใหม่เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรให้ เป็นไป
ตามความต้องการของสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่
โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสถานประกอบการ รวมทั้งการ นาผลจากการประเมินหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตรไป
ใช้ในการปรับปรุง เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จาเป็นเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระได้
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และสาขาที่เกี่ยวข้อง ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซึ่งกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2562
3. ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยทุก 5 ปี
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีแห่
วศึกงชาติ
ษา พ.ศ. 2562
-ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562
ฝ่ายเลขานุการจึงได้นาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบันโดยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต พุทธศักราช 2563เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์รายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1) และ
ประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน โดยการประเมินจากสภาพจริงตามรายละเอียดของหลักสูตรที่
สถาบันเสนอ ซึ่งมีองค์ประกอบในการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ด้านอาจารย์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วจานวน49หลักสูตรจาแนกตามประเภทวิชา ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
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4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
12. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
13. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร
14. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
15. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
16. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
17. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
18. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
19. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
20. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
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7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
12. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
13. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประเภทวิชาประมง
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ประเภทวิชาคหกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟฟิก (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ทั้งนี้ เพื่อให้การเห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน
49 หลักสูตร เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ฝ่ายเลขานุการจึงขอนาเสนอรายละเอียด
ของหลักสูตรต่อ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา เพื่อ พิจารณา เห็นชอบให้นาเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน
49 หลักสูตร ตามที่เสนอ
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ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า สาขาเทคโนโลยี
ยานยนต์ให้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ก้านเทคโนโลยีไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐในส่วนที่เป็นหลักสูตรใหม่ที่
นาเสนอเข้ามา หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รายวิชาที่เป็น Robotic, PCL ควรจะเป็น Micro
Controller ชุดทดลองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทาวิจัยไปพร้อมกัน
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ
ว่า
ชื่อ “เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์” Robot Programing จะต้องมีสมรรถนะในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้ได้ แต่วิชาที่เขียนโปรแกรมเพื่อการควบคุมคือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชชีน อยู่
ในเลือกเสรี ควรเป็นวิชาหลักเพราะสมรรถนะหลักจะไม่เกิดถ้าอยู่ในเลือกเสรี ผู้เรียนจะเลือกเรียนหรือไม่ก็ได้
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า สาขาวิชานี้ตลาดกาลัง
ขาดแคลน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เรียนให้รู้ว่าหุ่นยนต์ทางานอย่างไร ตอนนี้กาลังขาดผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเรื่อง Robot ควรจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
นายชัยพัฒน์ พันธุ์รัตนสกุลผู้แทน เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการตลาด ให้ดูความต้องการของตลาดแรงงานว่าอยู่ในระดับใด
อยากเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล ผู้เรียนการตลาดต้องเรียนเพื่อนาไปใช้ มอง E-Market เป็น
หลัก
รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้เพิ่มเติมวิชา
เลือกเสรี
นายบุญส่ง จาปาโพธิ์อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า หลังจากผ่านคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาแล้วจะต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนควรจะต้องสรุป
เป็นประเภทวิชา ในแต่ละประเภทวิชาให้นาเสนอรวมกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สถาบันใดที่แตกต่าง
แตกต่างอย่างไร โดยทาสรุปให้กระชับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563
จานวน 49 หลักสูตร
เรื่องที่ 5.3
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีชัพ้นสูงพุทธศักราช 2562
(หลักสูตรปรับปรุง) จานวน 11 ประเภทวิชา 93 สาขาวิชา ที่จะประกาศให้ใช้ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัวิตชราชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
รายละเอียดที่เสนอ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2562จานวน 11 ประเภทวิชา 93 สาขาวิชาประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมจานวน 33 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล18. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต19. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
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3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
20. สาขาวิชาโยธา
4. สาขาวิชาไฟฟ้า21. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 22. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง23. สาขาวิชาปิโตรเคมี
7. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 24. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 25. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
9. สาขาวิชาสารวจ26. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 27. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและ
11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมควบคุมงานปิโตรเลียม
12. สาขาวิชาการพิมพ์
28. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
13. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน29. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก 30. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบารุงเรือ
15. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ 31. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ32. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร
17. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย 33. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจจานวน 13 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบัญชี
8. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2. สาขาวิชาการตลาด
9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
10. สาขาวิชาการจัดการ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล11. สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
5. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา
6. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 13. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3. ประเภทวิชาศิลปกรรมจานวน 12 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
7. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
2. สาขาวิชาการออกแบบ8. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก9. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถม
10. สาขาวิชาช่างทองหลวง
และเครื่องประดับ11. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
5. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย12. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4. ประเภทวิชาคหกรรมจานวน 7 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่5.
งกายสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 6. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
7. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
4. สาขาวิชาธุรกิจความงาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 144

5. ประเภทวิชาเกษตรกรรมจานวน 9 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6. สาขาวิชาสัตวรักษ์
2. สาขาวิชาพืชศาสตร์
7. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4. สาขาวิชาช่างกลเกษตร
9. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6. ประเภทวิชาประมง จานวน 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจานวน 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการโรงแรม
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอจานวน 3 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจานวน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
10.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรีจานวน4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย
2. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง
11. ประเภทวิชาพาณิชย์นาวีจานวน 3 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาการเดินเรือ3. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล
2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตฯร จาก คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรฯ 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
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5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จานวน 9 สาขาวิชา
6. ประเภทวิชาประมง
จานวน 2 สาขาวิชา
7. ประเภท วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวน 4 สาขาวิชา
8.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จานวน 3 สาขาวิชา
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 3 สาขาวิชา
10. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
จานวน 4 สาขาวิชา
11. ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
จานวน 3 สาขาวิชา
ที่ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรฯ จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน
2562 เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
นายจรูญ ชูลาภ ประธานอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวมีการพิจารณา
เห็นชอบจาก คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562มาแล้ว แต่ยังไม่ได้อนุมัติ และจะประกาศให้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563
มติที่ประชุม
เห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 จานวน 11 ประเภท
วิชา 93 สาขาวิชา เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 และให้สานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพดาเนินการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไปเพื่อขออนุมัติ
ประกาศใช้ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
ระเบียบวาระที่ ๖เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.

นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ ผู้จดรายงานการประชุม
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 146

ภาคผนวก ฉ
มติที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรฯ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

หน้า 147

ภาคผนวก ช
บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน
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ภาคผนวก ซ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
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เอกลักษณ์ของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียานยนต์
ผู้ผลิตนักเทคโนโลยีด้านยานยนต์ พัฒนาอาชีพบริการด้านยานยนต์สมัยใหม่
อัตลักษณ์ของผู้เรียนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียานยนต์
นักเทคโนโลยีด้านยานยนต์ นักบริการด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล
ความสอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด /ชาติ
เป็นการจัดการเรียนรู้และฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนด้านแรงงาน
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อตอบสนองการบริการด้านยานยนต์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริการ
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ภาคผนวก ฌ.
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2529 ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สถานที่ทางานปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เลขที่ 94 ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย อาเภอเมือ จังหวัดกระบี่ 81000
ผลงานทางวิชาการ
ชาติ พีรสุขประเสริฐ, เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล. รีโมทรถยนต์ควบคุมด้วย Application. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
: รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2559 ระดับดี. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล. การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ร่วมกับสื่อเสริมออนไลน์ผ่านระบบ QR Code. วารสาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559. หน้า 77-88.
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล. การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชาโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรม
นาสู่ชุมชน. วารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2560.
หน้า 31 – 40.
ณรงค์ เผือกแสง, เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล, ณรงค์ ตั้งถึงถิ่น. เตาชีวมวลแบบเติมเชื้อเพลิงได้ต่อเนื่อง.
ประเทศไทย. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13441 เลขที่คาขอ 1603001747. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์. ออกให้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561.
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เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล, พัฒนา หมื่นศรี, ศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง. การพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามัน
ปาล์มดิบ. บทความวิชาการ. งานประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้. จังหวัดระยอง. หน้า 96-103.
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รถบดเกลือพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องวัดดัชนีมวลกาย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก
จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ชุดจาลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วย PLC
การหาประสิทธิภาพเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดดาผ่านระบบ IoT
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การติดตั้งจานดาวเทียม
การพัฒนาชุดทดลองออปแอมป์ในวิชาการออกแบบวงจรอิ เล็กทรอนิก ส์
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยาน
ออกกาลังกาย
การพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
แหนบเสริมพลังรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก
มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ
การวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทน้ามัน
การพัฒนาเครื่องกาจัดความชื้นด้วยวิธีสุญญากาศ
วงจรกาเนิดสัญญาณความถี่อันดับสาม ที่สามารถควบคุมแอมพลิจูดของเอ้าต์พุต
แบบกระแสได้
การออกแบบอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
การวิเคราะห์ทิศทางอาซิมุธที่มีผลต่อศักยภาพพลังงานบนหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าของดิน ร่วนและดิน
เหนียว
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การพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
DEVELOPMENT OF THE DEVICE FOR CRUDE PLAM OIL QUALITY IMPROVEMENT
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ด อุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ และหา
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบขึ้น ประกอบด้วยอุปกรณ์แยกน้าออกจากน้ามัน อุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge)
และอุปกรณ์กรองละเอียดแบบใช้ร ะบบลมอัด ซึ่งระบบเดิมนั้นต้องใช้ปั๊มลม และเป็นระบบปิดที่ทาความ
สะอาดภายในถังได้ยาก จึงได้ทาการพัฒนาในส่วนของระบบกรองละเอียดโดยใช้ปั๊มอัดน้ามันและเป็นระบบ
เปิด เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบและแบบ
บันทึกข้อมูลการทางานของเครื่องยนต์ โดยการนาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดมาผ่านชุดอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพน้ามันปาล์ มดิบนี้ ทดสอบโดยนาไปเติมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ ก KOBUTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘
แรงม้า ที่ผ่านการพัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับ อุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพน้ามัน
ปาล์มดิบแบบเดิม
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ประสิทธิภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔๒ เครื่องยนต์สามารถทางานได้ตามปกติทั้ง
ในสภาวะและรอบการท างานต่ า ง ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชุ ด อุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ
มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับ การใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ กใช้น้ามันปาล์มดิบที่ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้น
รวมทั้งยังสามารถบารุงรักษาชุดกรองละเอียดได้โดยง่ายกว่าระบบเดิม
คาสาคัญ: เครื่องยนต์ดีเซล ปรับปรุงคุณภาพ น้ามันปาล์มดิบ
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Abstract
The objective of this research were to 1) develop a device for improving crude palm
oil quality, and 2) test the efficiency of the device. The device was developed by the
researcher consisting of a device for separating water from oil, centrifuge and compressed air
filtration equipment, While the original system require an air pump and is a closed system
that made it difficult to clean inside the tank, this development provides the fine filter system
using oil pump and open system. The research tools were the quality evaluation form for the
device and the record form for collecting engine data. The research was operated by filling
the extracted crude palm oil in the device and tested by filling it to a small diesel engine,
KOBUTA model RT 80 size 8 HP, which had been developed to be visible with crude palm oil
as fuel and then compared the result with the original device.
The research found that the overall quality in every aspect is very good. The
efficiency of equipment for crude palm oil quality improvement with an average efficiency
increase of 0. 42 percent. The engine can operate normally both in various conditions and
working cycles. This showed that the crude palm oil device had sufficient quality for using
with small diesel engines using crude palm oil. It was able to maintain the fine filter set more
easily than the original system.
Keywords: Diesel Engine Quality Improvement Crude Palm Oil
บทนา
จากการที่มนุษย์ได้นาเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิลมาใช้เป็ นพลังงานหลักของโลกติดต่อกันเป็นเวลานาน
ได้ก่อให้เกิดปัญหาการวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ตามมาอย่างมากในปัจจุบัน เช่น ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษของไอ
เสียจากเครื่องยนต์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น
ราคาที่ผันผวนทาให้ต้องมีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย สาหรับประเทศไทยจึงได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมในการวิจัยและพัฒนาหาแนวทางนาน้ามันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงชนิดเดิมแต่ปัญหาที่
สาคัญคือน้ามันพืชมีค่าความหนืดสูงกว่าน้ามันดีเซลหลายเท่า เช่นน้ามันปาล์มดิบมีค่าความหนืด สูงกว่าน้ามัน
ดีเซลประมาณ ๒๐ เท่าที่อุณหภูมิปกติ [๑] ดังนั้นได้มีการศึกษาหาวิธีการลดความหนืดของน้ามันด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่นการนาน้ามันพืชมาผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ การนามาใช้โดยตรงแต่ต้องอุ่นน้ามัน
ให้ร้อน และการนามาผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าพืช
น้ามันทุกชนิด จึงควรส่งเสริมให้มีการนามาใช้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยควร
จะหาวิธีการน าน้ามันปาล์มที่สามารถปลู กได้เองมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนกับเครื่องยนต์ด้วยการปรับปรุง
คุณภาพน้ามันปาล์มดิบให้มีความเหมาะสมกับการทางานของเครื่องยนต์
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องยนต์
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ดีเซลขนาดเล็กให้สามารถใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง [๒] ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการนาน้ามันปาล์มมาใช้
กับเครื่องยนต์ รวมทั้งได้รับทุนในการวิจัยตามโครงการ IRVE ในการประดิษฐ์เครื่องสกัดน้ามันปาล์มสาหรับ
ครัวเรือนซึ่งสามารถผลิตน้ามันปาล์มดิบ (CPO) ได้แล้ว แต่น้ามันที่ได้จะต้องนามาปรับปรุงคุณภาพโดยการ
แยกน้า กากตะกอนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนอยู่เพื่อให้สามารถนามาใช้กับเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นได้ จึงได้
ต่อยอดโดยการวิจัยชุดอุป กรณ์ปรั บปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ มดิบให้ มีคุณภาพเหมาะสมกับการนาไปใช้ กับ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ กที่ได้พัฒนาขึ้น แต่จากการนาไปใช้พบว่าในส่วนของชุดอุปกรณ์กรองละเอีย ดที่
ออกแบบไว้เดิมเป็ น ระบบลมอัดซึ่งเป็ น ถังระบบปิดร่ว มกับไส้ กรองละเอียดทาให้ ไม่ส ะดวกในการใช้ ง าน
เนื่องจากต้องมีปั๊มอัดอากาศรวมทั้งทาความสะอาดภายในถังได้ยากด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดอุปกรณ์
ปรั บ ปรุ งคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ ในส่ วนของอุปกรณ์กรองละเอีย ดเพื่อให้ สามารถทางานได้ง่ายขึ้น โดยที่
คุณภาพของน้ามันต้องไม่ลดลงจากเดิม
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
๒. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม (สานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร,๒๕๖๑)
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม มีกระบวนการผลิต ๔ ขั้นตอน คือ
๑. การอบทะลายด้ว ยไอน้า (Sterilization) โดยการอบที่อุณหภูมิ ๑๓๐ ถึง ๑๓๕ oC ใช้
ความดัน ๒.๕ ถึง ๓ Bars ใช้ระยะเวลานาน ๕๐ ถึง ๗๕ นาที การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิกิริยาไลโปไล
ซีส ที่ก่อให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์ม และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากขั้วผลได้ง่าย
๒. การแยกผล (Stripping) เป็นการส่งทะลายปาล์มเข้าเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย
สาหรับทะลายเปล่าจะถูกแยกออกไป จากนั้นนาผลปาล์มที่ได้ไปย่อยด้วยเครื่องย่อยผลปาล์ม เพื่อให้ส่วน
เปลือกแยกออกจากเมล็ด
๓. การสกั ด น้ ามั น (Oil Extraction) อบโดยการน าส่ ว นเปลื อ กมาอบที่ อุ ณ หภูมิ ๙๐ ถึ ง
๑๐๐ oC ใช้ระยะเวลานาน ๒๐ ถึง ๓๐ นาที หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่องหีบแบบเกลียวอัดคู่ จะได้น้ามัน
ปาล์มดิบที่มีองค์ประกอบคือ น้ามัน ๖๖ % น้า ๒๔ % และของแข็ง ๑๐ %
๔. การทาความสะอาดน้ามันปาล์มดิบ (Clarification) เป็นการนาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จาก
การสกัด ส่งไปยังถังกรองเพื่อแยกน้าและของแข็งออกจากกัน จากนั้นนาเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อทาความสะอาด
อี ก ครั้ ง ท าการไล่ น้ าออกเพื่ อ ท าให้ ป าล์ ม แห้ ง และส่ ง เข้ า ถั ง เก็ บ น้ ามั น ส าหรั บ รอการกลั่ น หรื อ จ าหน่ า ย
ต่อไป น้ามันปาล์มดิบที่ได้ จะแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีส้มแดง (Crude Palm
Oil Olein) ปริมาณประมาณ ๓๐ ถึง ๕๐ % ส่วนล่างมีลักษณะเป็นไขสีเหลืองส้ม (Crude Palm Oil Stearin)
ปริมาณประมาณ ๕๐ ถึง ๗๐ % สาหรับกากผลปาล์มจะถูกนามาแยกเส้นใยออกจากเมล็ด และนาเมล็ดที่
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ได้มาอบแห้งและทาความสะอาด จากนั้นนาเข้าเครื่องกะเทาะเพื่อแยกกะลาออก และนาเมล็ดในมาอบแห้ง
โดยให้มีความชื้นไม่เกิน ๗ % จากนั้นบรรจุลงในกระสอบเพื่อรอจาหน่าย หรือหีบน้ามันต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
๑. พัฒนาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดจากเดิมที่ใช้ระบบลมอัดลงในถังระบบปิด เพื่อดันน้ามันปาล์มดิบ
ให้ออกจากถังพักส่งไปยังไส้กรองละเอียด โดยการติดตั้งถังพักน้ามันปาล์มดิบที่เป็นระบบเปิด ติดตั้งปั๊มอัด
น้ามันแทนแรงดันลม และให้อัดน้ามันเข้าไปยังไส้กรองละเอียด
๒. ทาการทดลองเพื่อทดสอบการทางาน ดังนี้
๒.๑ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
๒.๑.๑ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดลอง
ถังน้ามันปาล์มดิบดิบ
ชุดถังอุ่นน้ามันขัน้ ที่ 1
ชุดท่ออุ่นน้ามันขันที
้ ่2

วาล์วเลือกใช้น้ามัน

รูปที่ ๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘ แรงม้า
ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง
๒.๑.๒ ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการพัฒนา
๒.๒ วิธีการทดลอง
๒.๒.๑ การแยกน้าออกจากน้ามันขั้นที่ 1
นาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดไปกรองหยาบด้วยตะแกรงกรอง แล้วนาไปต้ม
เพื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ ๗๐ oC เปิดสวิตช์ปั้มน้ามันเพื่อดูดน้ามันส่งขึ้นไปยังถังแยกน้ากับน้ามัน
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที เพื่อให้น้ามันแยกตัวออกจากน้าโดยส่วนของน้ามันจะอยู่ด้านบนและส่วนของ
น้ากับตะกอนบางส่วนจะอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นให้เปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้าในส่วนล่างทิ้ง สังเกตเมื่อน้ามัน
ปาล์มเริ่มปนออกมาให้ปิดวาล์ว
๒.๒.๒ การหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกกากตะกอนและน้าที่เหลือ
เปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูงและค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้ามัน
จากถังแยกน้ากับน้ามัน ให้น้ามันไหลลงสู่ส่วนกลางของชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ามัน ดังรูปที่ ๒
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รูปที่ ๒ การปล่อยน้ามันลงสู่ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ามัน รูปที่ ๓ สิ่งสกปรก กากตะกอน น้าที่หลงเหลือบน
ผนังของจานหมุนเหวี่ยง
สิ่งสกปรก กากตะกอน น้าบางส่วนที่หลงเหลือบนอยู่ในน้ามัน จากคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของน้าที่มี
ความหนาแน่นสูงกว่าน้ามัน น้าจะถูกหมุนเหวี่ยงออกไปติดกับผนังของจานหมุนบริเวณขอบนอก น้ามันซึ่งเบา
กว่าจะอยู่ด้านในสุดและค่อยๆล้นออกมาด้านนอก กระทบกับฝาครอบและไหลลงไปยังช่องทางออกเข้าไปเก็บ
ในถังพักน้ามัน เมื่อน้ามันในถังแยกน้ากับน้ามันถูกปล่อยออกจนหมดให้ทาการปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์ห มุน
เหวี่ยง น้ามันและสิ่งสกปรกที่เหลือจะไหลลงในช่องกลางไปยังถังเก็บเพื่อนาไปรวบรวมสาหรับการปรับปรุง
คุณภาพในรอบต่อไป
๒.๒.๓ การกรองละเอียด
เปิดสวิตช์ปั๊มอัดน้ามันเพื่ออัดเข้าถังไส้กรองละเอียด น้ามันปาล์มดิบจะไหลผ่านไส้
กรองละเอียดจนหมดดังแสดงในรูปที่ ๔
รูปที่ ๖ แสดงการกรองละเอียด

รูปที่ ๔ แสดงการกรองละเอียด
๒.๒.๔ การทดสอบคุณภาพน้ามัน
นาน้ามันปาล์มดิบที่ได้ไปวัดค่าความเป็นกรด และเปอร์เซ็นของน้าที่หลงเหลือ โดย
การชั่งน้ามันปาล์มดิบตัวอย่างจานวน ๕๐๐ กรัม แล้วนาไปต้มที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาที เพื่อให้
น้าที่หลงเหลือระเหยออกไป หลังจากนั้นจึงนาน้ามันมาชั่งใหม่เพื่อหามวลของน้าส่วนที่หายไป พบว่าน้ามัน
ตัวอย่างมีมวลลดลง ๓ กรัม คิดเป็น ๐.๖ % หรือมีส่วนผสมของน้าที่หลงเหลืออยู่ ๐.๖ % จากนั้นจึงนาน้ามัน
ที่เหลือทั้งหมดไปต้มเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาที
๒.๒.๕ การนาน้ามันไปทดสอบกับเครื่องยนต์
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น าน้ ามัน ปาล์ มดิบที่ผ่ านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ามันแล้ ว ไปทดสอบกั บ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงตามรูปที่ ๑ เพื่อ
เปรียบเทียบกับน้ามันชนิดต่าง ๆ
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. แบบประเมินคุณภาพ จัดทาเป็นแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ๕ ระดับ โดยผ่านการหาความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ
๒ แบบประเมินประสิทธิภาพใช้เป็นแบบทดสอบเก็บข้อมูลการเปรียบเทียบความเร็ว รอบ
เครื่องยนต์ โดยเปรียบเทียบระหว่างน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบเดิม
และชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ












รูปที่ ๕ ระบบการท้า
งานชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ




















รูปที่ ๖ ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น จากรูปที่ ๕ และ ๖ ประกอบด้วยถังแยก
น้าออกจากน้ามัน ปั๊มดูดน้ามันปาล์มดิบ ชุดหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง วาล์วถ่ายน้าและปล่อยน้ามัน
 มอเตอร์ ถังพักน้ามันปาล์มดิบ กรองละเอียด
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ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ด้านที่ประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X̅
1. ด้านการออกแบบ
๔.๖๐
๐.๕๕
ดีมาก
2. ด้านการใช้งาน
๔.๖๐
๐.๕๕
ดีมาก
3. ด้านการบารุงรักษา
๔.๘๐
๐.๔๕
ดีมาก
เฉลี่ยรวม
๔.๗๖
๐.๔๙
ดีมาก
จากตารางที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๕ ท่าน มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (X̅ =๔.๖๗) เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่ า ด้ า นการ
บารุงรักษา อยู่ในระดับดีมาก (X̅ =๔.๘๐) รองลงมาคือด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน (X̅ =๔.๖๐)
๒. ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบความเร็วรอบเครื่องยนต์จากการใช้น้ามันปาล์มดิบ
ครั้งที่
๑
๒
๓
เฉลี่ย

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (rpm)
น้ามันดีเซล น้ามันปาล์มดิบผ่านกรอง
น้ามันปาล์มดิบผ่าน
ทั่วไป
และต้มไล่น้าแบบเดิม
ชุดวิจัยแบบใหม่
๑,๔๒๙
๑,๔๒๖
๑,๔๓๐
๑,๔๐๐
๑,๔๐๔
๑,๔๐๗
๑,๔๓๐
๑,๔๓๕
๑,๔๔๗
๑,๔๒๐
๑,๔๒๒
๑,๔๒๘

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
๐.๒๘
๐.๒๘
๐.๘๓
๐.๔๒

จากตารางที่ ๒ จะเห็ น ว่าน้ ามัน ปาล์ มดิบที่ผ่ านชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ มดิบ เมื่อ
นามาใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดี เซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในรอบการใช้
งานปกติ ที่ตาแหน่งคันเร่งเดียวกันแต่เปลี่ยนน้ามันแต่ละชนิด พบว่าการเดินเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันผ่านชุด
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันจะมีรอบเครื่องยนต์เฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย โดยรอบเครื่องยนต์ที่ ใช้น้ามันดีเซล
ทั่วไปอยู่ที่ ๑,๔๒๐ rpm น้ามันปาล์มดิบผ่านกรองและต้มไล่น้าแบบเดิมอยู่ที่ ๑.๔๒๒ rpm และน้ามันปาล์ม
ดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘ rpm คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๐.๔๒
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย พบว่า ผลการพัฒ นาชุดอุป กรณ์ปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ามัน ปาล์ มดิ บ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ
มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับดีมาก
(X̅ =๔.๖๗) และในด้านการบารุงรักษาจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด (X̅ =๔.๘๐) ทั้งนี้เพราะว่าได้มีการปรับปรุงระบบ
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กรองละเอี ย ดจากเดิ ม ที่ เ ป็ น ระบบปิ ด ให้ เ ป็ น ระบบเปิ ด จึ ง ง่ า ยต่ อ การท าความสะอาด ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ น้ามันปาล์มดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘
rpm คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๐.๔๒ จากแบบเดิม เมื่อทดลองใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น
คุณภาพของน้ามันที่ได้จะดีกว่าในการปรับปรุงคุณภาพแบบเดิมที่มีหลายขั้นตอน ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณน้ามันปาล์มดิบครั้งละมาก ๆ นอกจากนั้น จากผล
การทดลองยังพบว่ากระบวนการกรองละเอียดน้ามันปาล์มดิบทาได้ ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าระบบเดิม รวมทั้ง
สามารถบารุงรักษาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นระบบเปิด และน้ามันปาล์มดิบที่ได้ยังสามารถ
นาไปใช้เติมเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. การพัฒ นาขั้น ต่ อ ไปควรออกแบบระบบการไล่ ความชื้น ที่เหลื อ ในน้ามันปาล์ มดิ บให้ อ ยู่ ใ นชุ ด
เดียวกันและพัฒนาให้สามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม
และการใช้งาน
๒. ควรพัฒนาการต้มให้ความร้อนแก่ผลปาล์มสดก่อนนาสู่กระบวนการสกัดน้ามันให้สามารถทาได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับกระบวนการสกัดน้ามันและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ม
ดิบ
เอกสารอ้างอิง
[๑] ทวิช จิตรสมบูรณ์. (๒๕๔๖). คุณสมบัติเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ามัน
ปาล์มดิบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.
[๒] เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล. (๒๕๕๑). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง
ทดแทน: กรณีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กใช้น้ามันปาล์มดิบ. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่. กระบี่
[3] สานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม คลังข้อมูลสารสนเทศ
ระดับภูมิภาค ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/used/
01-02.php.
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การพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
DEVELOPMENT OF THE DEVICE FOR CRUDE PLAM OIL QUALITY IMPROVEMENT
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล1 ศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง2 พัฒนา หมื่นศรี3 ดวงใจ งามศิริ4
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ด อุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ และหา
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบขึ้น ประกอบด้วยอุปกรณ์แยกน้าออกจากน้ามัน อุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge)
และอุปกรณ์กรองละเอียดแบบใช้ร ะบบลมอัด ซึ่งระบบเดิมนั้นต้องใช้ปั๊มลม และเป็นระบบปิดที่ทาความ
สะอาดภายในถังได้ยาก จึงได้ทาการพัฒนาในส่วนของระบบกรองละเอียดโดยใช้ปั๊มอัดน้ามันและเป็นระบบ
เปิด เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบและแบบ
บันทึกข้อมูลการทางานของเครื่องยนต์ โดยการนาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดมาผ่านชุดอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพน้ามันปาล์ มดิบนี้ ทดสอบโดยนาไปเติมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ ก KOBUTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘
แรงม้า ที่ผ่านการพัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับ อุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพน้ามัน
ปาล์มดิบแบบเดิม
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ประสิทธิภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔๒ เครื่องยนต์สามารถทางานได้ตามปกติทั้ง
ในสภาวะและรอบการท างานต่ า ง ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชุ ด อุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ
มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับ การใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ กใช้น้ามันปาล์มดิบที่ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้น
รวมทั้งยังสามารถบารุงรักษาชุดกรองละเอียดได้โดยง่ายกว่าระบบเดิม
คาสาคัญ: เครื่องยนต์ดีเซล ปรับปรุงคุณภาพ น้ามันปาล์มดิบ
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Abstract
The objective of this research were to 1) develop a device for improving crude palm
oil quality, and 2) test the efficiency of the device. The device was developed by the
researcher consisting of a device for separating water from oil, centrifuge and compressed air
filtration equipment, While the original system require an air pump and is a closed system
that made it difficult to clean inside the tank, this development provides the fine filter system
using oil pump and open system. The research tools were the quality evaluation form for the
device and the record form for collecting engine data. The research was operated by filling
the extracted crude palm oil in the device and tested by filling it to a small diesel engine,
KOBUTA model RT 80 size 8 HP, which had been developed to be visible with crude palm oil
as fuel and then compared the result with the original device.
The research found that the overall quality in every aspect is very good. The
efficiency of equipment for crude palm oil quality improvement with an average efficiency
increase of 0. 42 percent. The engine can operate normally both in various conditions and
working cycles. This showed that the crude palm oil device had sufficient quality for using
with small diesel engines using crude palm oil. It was able to maintain the fine filter set more
easily than the original system.
Keywords: Diesel Engine Quality Improvement Crude Palm Oil
บทนา
จากการที่มนุษย์ได้นาเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิลมาใช้เป็ นพลังงานหลักของโลกติดต่อกันเป็นเวลานาน
ได้ก่อให้เกิดปัญหาการวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ตามมาอย่างมากในปัจจุบัน เช่น ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษของไอ
เสียจากเครื่องยนต์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น
ราคาที่ผันผวนทาให้ต้องมีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย สาหรับประเทศไทยจึงได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมในการวิจัยและพัฒนาหาแนวทางนาน้ามันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงชนิดเดิมแต่ปัญหาที่
สาคัญคือน้ามันพืชมีค่าความหนืดสูงกว่าน้ามันดีเซลหลายเท่า เช่นน้ามันปาล์มดิบมีค่าความหนืด สูงกว่าน้ามัน
ดีเซลประมาณ ๒๐ เท่าที่อุณหภูมิปกติ [๑] ดังนั้นได้มีการศึกษาหาวิธีการลดความหนืดของน้ามันด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่นการนาน้ามันพืชมาผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ การนามาใช้โดยตรงแต่ต้องอุ่นน้ามัน
ให้ร้อน และการนามาผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าพืช
น้ามันทุกชนิด จึงควรส่งเสริมให้มีการนามาใช้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยควร
จะหาวิธีการน าน้ามันปาล์มที่สามารถปลู กได้เองมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนกับเครื่องยนต์ด้วยการปรับปรุง
คุณภาพน้ามันปาล์มดิบให้มีความเหมาะสมกับการทางานของเครื่องยนต์
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องยนต์
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ดีเซลขนาดเล็กให้สามารถใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง [๒] ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการนาน้ามันปาล์มมาใช้
กับเครื่องยนต์ รวมทั้งได้รับทุนในการวิจัยตามโครงการ IRVE ในการประดิษฐ์เครื่องสกัดน้ามันปาล์มสาหรับ
ครัวเรือนซึ่งสามารถผลิตน้ามันปาล์มดิบ (CPO) ได้แล้ว แต่น้ามันที่ได้จะต้องนามาปรับปรุงคุณภาพโดยการ
แยกน้า กากตะกอนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนอยู่เพื่อให้สามารถนามาใช้กับเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นได้ จึงได้
ต่อยอดโดยการวิจัยชุดอุป กรณ์ปรั บปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ มดิบให้ มีคุณภาพเหมาะสมกับการนาไปใช้ กับ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ กที่ได้พัฒนาขึ้น แต่จากการนาไปใช้พบว่าในส่วนของชุดอุปกรณ์กรองละเอีย ดที่
ออกแบบไว้เดิมเป็ น ระบบลมอัดซึ่งเป็ น ถังระบบปิดร่ว มกับไส้ กรองละเอียดทาให้ ไม่ส ะดวกในการใช้ ง าน
เนื่องจากต้องมีปั๊มอัดอากาศรวมทั้งทาความสะอาดภายในถังได้ยากด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดอุปกรณ์
ปรั บ ปรุ งคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ ในส่ วนของอุปกรณ์กรองละเอีย ดเพื่อให้ สามารถทางานได้ง่ายขึ้น โดยที่
คุณภาพของน้ามันต้องไม่ลดลงจากเดิม
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
๒. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม (สานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร,๒๕๖๑)
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม มีกระบวนการผลิต ๔ ขั้นตอน คือ
๑. การอบทะลายด้ว ยไอน้า (Sterilization) โดยการอบที่อุณหภูมิ ๑๓๐ ถึง ๑๓๕ oC ใช้
ความดัน ๒.๕ ถึง ๓ Bars ใช้ระยะเวลานาน ๕๐ ถึง ๗๕ นาที การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิกิริยาไลโปไล
ซีส ที่ก่อให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์ม และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากขั้วผลได้ง่าย
๒. การแยกผล (Stripping) เป็นการส่งทะลายปาล์มเข้าเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย
สาหรับทะลายเปล่าจะถูกแยกออกไป จากนั้นนาผลปาล์มที่ได้ไปย่อยด้วยเครื่องย่อยผลปาล์ม เพื่อให้ส่วน
เปลือกแยกออกจากเมล็ด
๓. การสกั ด น้ ามั น (Oil Extraction) อบโดยการน าส่ ว นเปลื อ กมาอบที่ อุ ณ หภูมิ ๙๐ ถึ ง
๑๐๐ oC ใช้ระยะเวลานาน ๒๐ ถึง ๓๐ นาที หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่องหีบแบบเกลียวอัดคู่ จะได้น้ามัน
ปาล์มดิบที่มีองค์ประกอบคือ น้ามัน ๖๖ % น้า ๒๔ % และของแข็ง ๑๐ %
๔. การทาความสะอาดน้ามันปาล์มดิบ (Clarification) เป็นการนาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จาก
การสกัด ส่งไปยังถังกรองเพื่อแยกน้าและของแข็งออกจากกัน จากนั้นนาเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อทาความสะอาด
อี ก ครั้ ง ท าการไล่ น้ าออกเพื่ อ ท าให้ ป าล์ ม แห้ ง และส่ ง เข้ า ถั ง เก็ บ น้ ามั น ส าหรั บ รอการกลั่ น หรื อ จ าหน่ า ย
ต่อไป น้ามันปาล์มดิบที่ได้ จะแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีส้มแดง (Crude Palm
Oil Olein) ปริมาณประมาณ ๓๐ ถึง ๕๐ % ส่วนล่างมีลักษณะเป็นไขสีเหลืองส้ม (Crude Palm Oil Stearin)
ปริมาณประมาณ ๕๐ ถึง ๗๐ % สาหรับกากผลปาล์มจะถูกนามาแยกเส้นใยออกจากเมล็ด และนาเมล็ดที่
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ได้มาอบแห้งและทาความสะอาด จากนั้นนาเข้าเครื่องกะเทาะเพื่อแยกกะลาออก และนาเมล็ดในมาอบแห้ง
โดยให้มีความชื้นไม่เกิน ๗ % จากนั้นบรรจุลงในกระสอบเพื่อรอจาหน่าย หรือหีบน้ามันต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
๑. พัฒนาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดจากเดิมที่ใช้ระบบลมอัดลงในถังระบบปิด เพื่อดันน้ามันปาล์มดิบ
ให้ออกจากถังพักส่งไปยังไส้กรองละเอียด โดยการติดตั้งถังพักน้ามันปาล์มดิบที่เป็นระบบเปิด ติดตั้งปั๊มอัด
น้ามันแทนแรงดันลม และให้อัดน้ามันเข้าไปยังไส้กรองละเอียด
๒. ทาการทดลองเพื่อทดสอบการทางาน ดังนี้
๒.๑ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
๒.๑.๑ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดลอง
ถังน้ามันปาล์มดิบดิบ
ชุดถังอุ่นน้ามันขัน้ ที่ 1
ชุดท่ออุ่นน้ามันขันที
้ ่2

วาล์วเลือกใช้น้ามัน

รูปที่ ๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘ แรงม้า
ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง
๒.๑.๒ ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการพัฒนา
๒.๒ วิธีการทดลอง
๒.๒.๑ การแยกน้าออกจากน้ามันขั้นที่ 1
นาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดไปกรองหยาบด้วยตะแกรงกรอง แล้วนาไปต้ม
เพื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ ๗๐ oC เปิดสวิตช์ปั้มน้ามันเพื่อดูดน้ามันส่งขึ้นไปยังถังแยกน้ากับน้ามัน
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที เพื่อให้น้ามันแยกตัวออกจากน้าโดยส่วนของน้ามันจะอยู่ด้านบนและส่วนของ
น้ากับตะกอนบางส่วนจะอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นให้เปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้าในส่วนล่างทิ้ง สังเกตเมื่อน้ามัน
ปาล์มเริ่มปนออกมาให้ปิดวาล์ว
๒.๒.๒ การหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกกากตะกอนและน้าที่เหลือ
เปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูงและค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้ามัน
จากถังแยกน้ากับน้ามัน ให้น้ามันไหลลงสู่ส่วนกลางของชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ามัน ดังรูปที่ ๒

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

หน้า 100

รูปที่ ๒ การปล่อยน้ามันลงสู่ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ามัน รูปที่ ๓ สิ่งสกปรก กากตะกอน น้าที่หลงเหลือบน
ผนังของจานหมุนเหวี่ยง
สิ่งสกปรก กากตะกอน น้าบางส่วนที่หลงเหลือบนอยู่ในน้ามัน จากคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของน้าที่มี
ความหนาแน่นสูงกว่าน้ามัน น้าจะถูกหมุนเหวี่ยงออกไปติดกับผนังของจานหมุนบริเวณขอบนอก น้ามันซึ่งเบา
กว่าจะอยู่ด้านในสุดและค่อยๆล้นออกมาด้านนอก กระทบกับฝาครอบและไหลลงไปยังช่องทางออกเข้าไปเก็บ
ในถังพักน้ามัน เมื่อน้ามันในถังแยกน้ากับน้ามันถูกปล่อยออกจนหมดให้ทาการปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์ห มุน
เหวี่ยง น้ามันและสิ่งสกปรกที่เหลือจะไหลลงในช่องกลางไปยังถังเก็บเพื่อนาไปรวบรวมสาหรับการปรับปรุง
คุณภาพในรอบต่อไป
๒.๒.๓ การกรองละเอียด
เปิดสวิตช์ปั๊มอัดน้ามันเพื่ออัดเข้าถังไส้กรองละเอียด น้ามันปาล์มดิบจะไหลผ่านไส้
กรองละเอียดจนหมดดังแสดงในรูปที่ ๔
รูปที่ ๖ แสดงการกรองละเอียด

รูปที่ ๔ แสดงการกรองละเอียด
๒.๒.๔ การทดสอบคุณภาพน้ามัน
นาน้ามันปาล์มดิบที่ได้ไปวัดค่าความเป็นกรด และเปอร์เซ็นของน้าที่หลงเหลือ โดย
การชั่งน้ามันปาล์มดิบตัวอย่างจานวน ๕๐๐ กรัม แล้วนาไปต้มที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาที เพื่อให้
น้าที่หลงเหลือระเหยออกไป หลังจากนั้นจึงนาน้ามันมาชั่งใหม่เพื่อหามวลของน้าส่วนที่หายไป พบว่าน้ามัน
ตัวอย่างมีมวลลดลง ๓ กรัม คิดเป็น ๐.๖ % หรือมีส่วนผสมของน้าที่หลงเหลืออยู่ ๐.๖ % จากนั้นจึงนาน้ามัน
ที่เหลือทั้งหมดไปต้มเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาที
๒.๒.๕ การนาน้ามันไปทดสอบกับเครื่องยนต์
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น าน้ ามัน ปาล์ มดิบที่ผ่ านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ามันแล้ ว ไปทดสอบกั บ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงตามรูปที่ ๑ เพื่อ
เปรียบเทียบกับน้ามันชนิดต่าง ๆ
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. แบบประเมินคุณภาพ จัดทาเป็นแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ๕ ระดับ โดยผ่านการหาความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ
๒ แบบประเมินประสิทธิภาพใช้เป็นแบบทดสอบเก็บข้อมูลการเปรียบเทียบความเร็ว รอบ
เครื่องยนต์ โดยเปรียบเทียบระหว่างน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบเดิม
และชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ












รูปที่ ๕ ระบบการท้า
งานชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ




















รูปที่ ๖ ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น จากรูปที่ ๕ และ ๖ ประกอบด้วยถังแยก
น้าออกจากน้ามัน ปั๊มดูดน้ามันปาล์มดิบ ชุดหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง วาล์วถ่ายน้าและปล่อยน้ามัน
 มอเตอร์ ถังพักน้ามันปาล์มดิบ กรองละเอียด
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ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ด้านที่ประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X̅
1. ด้านการออกแบบ
๔.๖๐
๐.๕๕
ดีมาก
2. ด้านการใช้งาน
๔.๖๐
๐.๕๕
ดีมาก
3. ด้านการบารุงรักษา
๔.๘๐
๐.๔๕
ดีมาก
เฉลี่ยรวม
๔.๗๖
๐.๔๙
ดีมาก
จากตารางที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๕ ท่าน มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (X̅ =๔.๖๗) เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่ า ด้ า นการ
บารุงรักษา อยู่ในระดับดีมาก (X̅ =๔.๘๐) รองลงมาคือด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน (X̅ =๔.๖๐)
๒. ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบความเร็วรอบเครื่องยนต์จากการใช้น้ามันปาล์มดิบ
ครั้งที่
๑
๒
๓
เฉลี่ย

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (rpm)
น้ามันดีเซล น้ามันปาล์มดิบผ่านกรอง
น้ามันปาล์มดิบผ่าน
ทั่วไป
และต้มไล่น้าแบบเดิม
ชุดวิจัยแบบใหม่
๑,๔๒๙
๑,๔๒๖
๑,๔๓๐
๑,๔๐๐
๑,๔๐๔
๑,๔๐๗
๑,๔๓๐
๑,๔๓๕
๑,๔๔๗
๑,๔๒๐
๑,๔๒๒
๑,๔๒๘

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
๐.๒๘
๐.๒๘
๐.๘๓
๐.๔๒

จากตารางที่ ๒ จะเห็ น ว่าน้ ามัน ปาล์ มดิบที่ผ่ านชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ มดิบ เมื่อ
นามาใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดี เซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในรอบการใช้
งานปกติ ที่ตาแหน่งคันเร่งเดียวกันแต่เปลี่ยนน้ามันแต่ละชนิด พบว่าการเดินเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันผ่านชุด
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันจะมีรอบเครื่องยนต์เฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย โดยรอบเครื่องยนต์ที่ ใช้น้ามันดีเซล
ทั่วไปอยู่ที่ ๑,๔๒๐ rpm น้ามันปาล์มดิบผ่านกรองและต้มไล่น้าแบบเดิมอยู่ที่ ๑.๔๒๒ rpm และน้ามันปาล์ม
ดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘ rpm คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๐.๔๒
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย พบว่า ผลการพัฒ นาชุดอุป กรณ์ปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ามัน ปาล์ มดิ บ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ
มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับดีมาก
(X̅ =๔.๖๗) และในด้านการบารุงรักษาจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด (X̅ =๔.๘๐) ทั้งนี้เพราะว่าได้มีการปรับปรุงระบบ
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กรองละเอี ย ดจากเดิ ม ที่ เ ป็ น ระบบปิ ด ให้ เ ป็ น ระบบเปิ ด จึ ง ง่ า ยต่ อ การท าความสะอาด ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ น้ามันปาล์มดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘
rpm คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๐.๔๒ จากแบบเดิม เมื่อทดลองใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น
คุณภาพของน้ามันที่ได้จะดีกว่าในการปรับปรุงคุณภาพแบบเดิมที่มีหลายขั้นตอน ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณน้ามันปาล์มดิบครั้งละมาก ๆ นอกจากนั้น จากผล
การทดลองยังพบว่ากระบวนการกรองละเอียดน้ามันปาล์มดิบทาได้ ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าระบบเดิม รวมทั้ง
สามารถบารุงรักษาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นระบบเปิด และน้ามันปาล์มดิบที่ได้ยังสามารถ
นาไปใช้เติมเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. การพัฒ นาขั้น ต่ อ ไปควรออกแบบระบบการไล่ ความชื้น ที่เหลื อ ในน้ามันปาล์ มดิ บให้ อ ยู่ ใ นชุ ด
เดียวกันและพัฒนาให้สามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม
และการใช้งาน
๒. ควรพัฒนาการต้มให้ความร้อนแก่ผลปาล์มสดก่อนนาสู่กระบวนการสกัดน้ามันให้สามารถทาได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับกระบวนการสกัดน้ามันและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ม
ดิบ
เอกสารอ้างอิง
[๑] ทวิช จิตรสมบูรณ์. (๒๕๔๖). คุณสมบัติเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ามัน
ปาล์มดิบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.
[๒] เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล. (๒๕๕๑). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง
ทดแทน: กรณีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กใช้น้ามันปาล์มดิบ. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่. กระบี่
[3] สานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม คลังข้อมูลสารสนเทศ
ระดับภูมิภาค ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/used/
01-02.php.
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การพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
DEVELOPMENT OF THE DEVICE FOR CRUDE PLAM OIL QUALITY IMPROVEMENT
เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล1 ศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง2 พัฒนา หมื่นศรี3 ดวงใจ งามศิริ4
Chalermsak Meepaiboonsakul1 Sakda Khimbourtong2 Pattana Muensri3 Doungjai Ngarmsiri4

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ด อุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ และหา
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบขึ้น ประกอบด้วยอุปกรณ์แยกน้าออกจากน้ามัน อุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge)
และอุปกรณ์กรองละเอียดแบบใช้ร ะบบลมอัด ซึ่งระบบเดิมนั้นต้องใช้ปั๊มลม และเป็นระบบปิดที่ทาความ
สะอาดภายในถังได้ยาก จึงได้ทาการพัฒนาในส่วนของระบบกรองละเอียดโดยใช้ปั๊มอัดน้ามันและเป็นระบบ
เปิด เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบและแบบ
บันทึกข้อมูลการทางานของเครื่องยนต์ โดยการนาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดมาผ่านชุดอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพน้ามันปาล์ มดิบนี้ ทดสอบโดยนาไปเติมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ ก KOBUTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘
แรงม้า ที่ผ่านการพัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับ อุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพน้ามัน
ปาล์มดิบแบบเดิม
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ประสิทธิภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔๒ เครื่องยนต์สามารถทางานได้ตามปกติทั้ง
ในสภาวะและรอบการท างานต่ า ง ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชุ ด อุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ
มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับ การใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ กใช้น้ามันปาล์มดิบที่ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้น
รวมทั้งยังสามารถบารุงรักษาชุดกรองละเอียดได้โดยง่ายกว่าระบบเดิม
คาสาคัญ: เครื่องยนต์ดีเซล ปรับปรุงคุณภาพ น้ามันปาล์มดิบ
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Abstract
The objective of this research were to 1) develop a device for improving crude palm
oil quality, and 2) test the efficiency of the device. The device was developed by the
researcher consisting of a device for separating water from oil, centrifuge and compressed air
filtration equipment, While the original system require an air pump and is a closed system
that made it difficult to clean inside the tank, this development provides the fine filter system
using oil pump and open system. The research tools were the quality evaluation form for the
device and the record form for collecting engine data. The research was operated by filling
the extracted crude palm oil in the device and tested by filling it to a small diesel engine,
KOBUTA model RT 80 size 8 HP, which had been developed to be visible with crude palm oil
as fuel and then compared the result with the original device.
The research found that the overall quality in every aspect is very good. The
efficiency of equipment for crude palm oil quality improvement with an average efficiency
increase of 0. 42 percent. The engine can operate normally both in various conditions and
working cycles. This showed that the crude palm oil device had sufficient quality for using
with small diesel engines using crude palm oil. It was able to maintain the fine filter set more
easily than the original system.
Keywords: Diesel Engine Quality Improvement Crude Palm Oil
บทนา
จากการที่มนุษย์ได้นาเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิลมาใช้เป็ นพลังงานหลักของโลกติดต่อกันเป็นเวลานาน
ได้ก่อให้เกิดปัญหาการวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ตามมาอย่างมากในปัจจุบัน เช่น ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษของไอ
เสียจากเครื่องยนต์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น
ราคาที่ผันผวนทาให้ต้องมีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย สาหรับประเทศไทยจึงได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมในการวิจัยและพัฒนาหาแนวทางนาน้ามันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงชนิดเดิมแต่ปัญหาที่
สาคัญคือน้ามันพืชมีค่าความหนืดสูงกว่าน้ามันดีเซลหลายเท่า เช่นน้ามันปาล์มดิบมีค่าความหนืด สูงกว่าน้ามัน
ดีเซลประมาณ ๒๐ เท่าที่อุณหภูมิปกติ [๑] ดังนั้นได้มีการศึกษาหาวิธีการลดความหนืดของน้ามันด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่นการนาน้ามันพืชมาผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ การนามาใช้โดยตรงแต่ต้องอุ่นน้ามัน
ให้ร้อน และการนามาผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าพืช
น้ามันทุกชนิด จึงควรส่งเสริมให้มีการนามาใช้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยควร
จะหาวิธีการน าน้ามันปาล์มที่สามารถปลู กได้เองมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนกับเครื่องยนต์ด้วยการปรับปรุง
คุณภาพน้ามันปาล์มดิบให้มีความเหมาะสมกับการทางานของเครื่องยนต์
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องยนต์
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ดีเซลขนาดเล็กให้สามารถใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง [๒] ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการนาน้ามันปาล์มมาใช้
กับเครื่องยนต์ รวมทั้งได้รับทุนในการวิจัยตามโครงการ IRVE ในการประดิษฐ์เครื่องสกัดน้ามันปาล์มสาหรับ
ครัวเรือนซึ่งสามารถผลิตน้ามันปาล์มดิบ (CPO) ได้แล้ว แต่น้ามันที่ได้จะต้องนามาปรับปรุงคุณภาพโดยการ
แยกน้า กากตะกอนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนอยู่เพื่อให้สามารถนามาใช้กับเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นได้ จึงได้
ต่อยอดโดยการวิจัยชุดอุป กรณ์ปรั บปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ มดิบให้ มีคุณภาพเหมาะสมกับการนาไปใช้ กับ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ กที่ได้พัฒนาขึ้น แต่จากการนาไปใช้พบว่าในส่วนของชุดอุปกรณ์กรองละเอีย ดที่
ออกแบบไว้เดิมเป็ น ระบบลมอัดซึ่งเป็ น ถังระบบปิดร่ว มกับไส้ กรองละเอียดทาให้ ไม่ส ะดวกในการใช้ ง าน
เนื่องจากต้องมีปั๊มอัดอากาศรวมทั้งทาความสะอาดภายในถังได้ยากด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดอุปกรณ์
ปรั บ ปรุ งคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ ในส่ วนของอุปกรณ์กรองละเอีย ดเพื่อให้ สามารถทางานได้ง่ายขึ้น โดยที่
คุณภาพของน้ามันต้องไม่ลดลงจากเดิม
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
๒. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม (สานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร,๒๕๖๑)
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม มีกระบวนการผลิต ๔ ขั้นตอน คือ
๑. การอบทะลายด้ว ยไอน้า (Sterilization) โดยการอบที่อุณหภูมิ ๑๓๐ ถึง ๑๓๕ oC ใช้
ความดัน ๒.๕ ถึง ๓ Bars ใช้ระยะเวลานาน ๕๐ ถึง ๗๕ นาที การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิกิริยาไลโปไล
ซีส ที่ก่อให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์ม และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากขั้วผลได้ง่าย
๒. การแยกผล (Stripping) เป็นการส่งทะลายปาล์มเข้าเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย
สาหรับทะลายเปล่าจะถูกแยกออกไป จากนั้นนาผลปาล์มที่ได้ไปย่อยด้วยเครื่องย่อยผลปาล์ม เพื่อให้ส่วน
เปลือกแยกออกจากเมล็ด
๓. การสกั ด น้ ามั น (Oil Extraction) อบโดยการน าส่ ว นเปลื อ กมาอบที่ อุ ณ หภูมิ ๙๐ ถึ ง
๑๐๐ oC ใช้ระยะเวลานาน ๒๐ ถึง ๓๐ นาที หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่องหีบแบบเกลียวอัดคู่ จะได้น้ามัน
ปาล์มดิบที่มีองค์ประกอบคือ น้ามัน ๖๖ % น้า ๒๔ % และของแข็ง ๑๐ %
๔. การทาความสะอาดน้ามันปาล์มดิบ (Clarification) เป็นการนาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จาก
การสกัด ส่งไปยังถังกรองเพื่อแยกน้าและของแข็งออกจากกัน จากนั้นนาเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อทาความสะอาด
อี ก ครั้ ง ท าการไล่ น้ าออกเพื่ อ ท าให้ ป าล์ ม แห้ ง และส่ ง เข้ า ถั ง เก็ บ น้ ามั น ส าหรั บ รอการกลั่ น หรื อ จ าหน่ า ย
ต่อไป น้ามันปาล์มดิบที่ได้ จะแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีส้มแดง (Crude Palm
Oil Olein) ปริมาณประมาณ ๓๐ ถึง ๕๐ % ส่วนล่างมีลักษณะเป็นไขสีเหลืองส้ม (Crude Palm Oil Stearin)
ปริมาณประมาณ ๕๐ ถึง ๗๐ % สาหรับกากผลปาล์มจะถูกนามาแยกเส้นใยออกจากเมล็ด และนาเมล็ดที่
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ได้มาอบแห้งและทาความสะอาด จากนั้นนาเข้าเครื่องกะเทาะเพื่อแยกกะลาออก และนาเมล็ดในมาอบแห้ง
โดยให้มีความชื้นไม่เกิน ๗ % จากนั้นบรรจุลงในกระสอบเพื่อรอจาหน่าย หรือหีบน้ามันต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
๑. พัฒนาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดจากเดิมที่ใช้ระบบลมอัดลงในถังระบบปิด เพื่อดันน้ามันปาล์มดิบ
ให้ออกจากถังพักส่งไปยังไส้กรองละเอียด โดยการติดตั้งถังพักน้ามันปาล์มดิบที่เป็นระบบเปิด ติดตั้งปั๊มอัด
น้ามันแทนแรงดันลม และให้อัดน้ามันเข้าไปยังไส้กรองละเอียด
๒. ทาการทดลองเพื่อทดสอบการทางาน ดังนี้
๒.๑ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
๒.๑.๑ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดลอง
ถังน้ามันปาล์มดิบดิบ
ชุดถังอุ่นน้ามันขัน้ ที่ 1
ชุดท่ออุ่นน้ามันขันที
้ ่2

วาล์วเลือกใช้น้ามัน

รูปที่ ๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘ แรงม้า
ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง
๒.๑.๒ ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการพัฒนา
๒.๒ วิธีการทดลอง
๒.๒.๑ การแยกน้าออกจากน้ามันขั้นที่ 1
นาน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดไปกรองหยาบด้วยตะแกรงกรอง แล้วนาไปต้ม
เพื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ ๗๐ oC เปิดสวิตช์ปั้มน้ามันเพื่อดูดน้ามันส่งขึ้นไปยังถังแยกน้ากับน้ามัน
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที เพื่อให้น้ามันแยกตัวออกจากน้าโดยส่วนของน้ามันจะอยู่ด้านบนและส่วนของ
น้ากับตะกอนบางส่วนจะอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นให้เปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้าในส่วนล่างทิ้ง สังเกตเมื่อน้ามัน
ปาล์มเริ่มปนออกมาให้ปิดวาล์ว
๒.๒.๒ การหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกกากตะกอนและน้าที่เหลือ
เปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูงและค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้ามัน
จากถังแยกน้ากับน้ามัน ให้น้ามันไหลลงสู่ส่วนกลางของชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ามัน ดังรูปที่ ๒
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รูปที่ ๒ การปล่อยน้ามันลงสู่ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ามัน รูปที่ ๓ สิ่งสกปรก กากตะกอน น้าที่หลงเหลือบน
ผนังของจานหมุนเหวี่ยง
สิ่งสกปรก กากตะกอน น้าบางส่วนที่หลงเหลือบนอยู่ในน้ามัน จากคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของน้าที่มี
ความหนาแน่นสูงกว่าน้ามัน น้าจะถูกหมุนเหวี่ยงออกไปติดกับผนังของจานหมุนบริเวณขอบนอก น้ามันซึ่งเบา
กว่าจะอยู่ด้านในสุดและค่อยๆล้นออกมาด้านนอก กระทบกับฝาครอบและไหลลงไปยังช่องทางออกเข้าไปเก็บ
ในถังพักน้ามัน เมื่อน้ามันในถังแยกน้ากับน้ามันถูกปล่อยออกจนหมดให้ทาการปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์ห มุน
เหวี่ยง น้ามันและสิ่งสกปรกที่เหลือจะไหลลงในช่องกลางไปยังถังเก็บเพื่อนาไปรวบรวมสาหรับการปรับปรุง
คุณภาพในรอบต่อไป
๒.๒.๓ การกรองละเอียด
เปิดสวิตช์ปั๊มอัดน้ามันเพื่ออัดเข้าถังไส้กรองละเอียด น้ามันปาล์มดิบจะไหลผ่านไส้
กรองละเอียดจนหมดดังแสดงในรูปที่ ๔
รูปที่ ๖ แสดงการกรองละเอียด

รูปที่ ๔ แสดงการกรองละเอียด
๒.๒.๔ การทดสอบคุณภาพน้ามัน
นาน้ามันปาล์มดิบที่ได้ไปวัดค่าความเป็นกรด และเปอร์เซ็นของน้าที่หลงเหลือ โดย
การชั่งน้ามันปาล์มดิบตัวอย่างจานวน ๕๐๐ กรัม แล้วนาไปต้มที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาที เพื่อให้
น้าที่หลงเหลือระเหยออกไป หลังจากนั้นจึงนาน้ามันมาชั่งใหม่เพื่อหามวลของน้าส่วนที่หายไป พบว่าน้ามัน
ตัวอย่างมีมวลลดลง ๓ กรัม คิดเป็น ๐.๖ % หรือมีส่วนผสมของน้าที่หลงเหลืออยู่ ๐.๖ % จากนั้นจึงนาน้ามัน
ที่เหลือทั้งหมดไปต้มเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาที
๒.๒.๕ การนาน้ามันไปทดสอบกับเครื่องยนต์
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น าน้ ามัน ปาล์ มดิบที่ผ่ านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ามันแล้ ว ไปทดสอบกั บ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงตามรูปที่ ๑ เพื่อ
เปรียบเทียบกับน้ามันชนิดต่าง ๆ
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. แบบประเมินคุณภาพ จัดทาเป็นแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ๕ ระดับ โดยผ่านการหาความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ
๒ แบบประเมินประสิทธิภาพใช้เป็นแบบทดสอบเก็บข้อมูลการเปรียบเทียบความเร็ว รอบ
เครื่องยนต์ โดยเปรียบเทียบระหว่างน้ามันปาล์มดิบที่ได้จากชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบเดิม
และชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ












รูปที่ ๕ ระบบการท้า
งานชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ




















รูปที่ ๖ ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น จากรูปที่ ๕ และ ๖ ประกอบด้วยถังแยก
น้าออกจากน้ามัน ปั๊มดูดน้ามันปาล์มดิบ ชุดหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง วาล์วถ่ายน้าและปล่อยน้ามัน
 มอเตอร์ ถังพักน้ามันปาล์มดิบ กรองละเอียด
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ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ด้านที่ประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X̅
1. ด้านการออกแบบ
๔.๖๐
๐.๕๕
ดีมาก
2. ด้านการใช้งาน
๔.๖๐
๐.๕๕
ดีมาก
3. ด้านการบารุงรักษา
๔.๘๐
๐.๔๕
ดีมาก
เฉลี่ยรวม
๔.๗๖
๐.๔๙
ดีมาก
จากตารางที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๕ ท่าน มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (X̅ =๔.๖๗) เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่ า ด้ า นการ
บารุงรักษา อยู่ในระดับดีมาก (X̅ =๔.๘๐) รองลงมาคือด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน (X̅ =๔.๖๐)
๒. ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบความเร็วรอบเครื่องยนต์จากการใช้น้ามันปาล์มดิบ
ครั้งที่
๑
๒
๓
เฉลี่ย

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (rpm)
น้ามันดีเซล น้ามันปาล์มดิบผ่านกรอง
น้ามันปาล์มดิบผ่าน
ทั่วไป
และต้มไล่น้าแบบเดิม
ชุดวิจัยแบบใหม่
๑,๔๒๙
๑,๔๒๖
๑,๔๓๐
๑,๔๐๐
๑,๔๐๔
๑,๔๐๗
๑,๔๓๐
๑,๔๓๕
๑,๔๔๗
๑,๔๒๐
๑,๔๒๒
๑,๔๒๘

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
๐.๒๘
๐.๒๘
๐.๘๓
๐.๔๒

จากตารางที่ ๒ จะเห็ น ว่าน้ ามัน ปาล์ มดิบที่ผ่ านชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ มดิบ เมื่อ
นามาใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดี เซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในรอบการใช้
งานปกติ ที่ตาแหน่งคันเร่งเดียวกันแต่เปลี่ยนน้ามันแต่ละชนิด พบว่าการเดินเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันผ่านชุด
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันจะมีรอบเครื่องยนต์เฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย โดยรอบเครื่องยนต์ที่ ใช้น้ามันดีเซล
ทั่วไปอยู่ที่ ๑,๔๒๐ rpm น้ามันปาล์มดิบผ่านกรองและต้มไล่น้าแบบเดิมอยู่ที่ ๑.๔๒๒ rpm และน้ามันปาล์ม
ดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘ rpm คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๐.๔๒
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย พบว่า ผลการพัฒ นาชุดอุป กรณ์ปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ามัน ปาล์ มดิ บ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ
มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับดีมาก
(X̅ =๔.๖๗) และในด้านการบารุงรักษาจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด (X̅ =๔.๘๐) ทั้งนี้เพราะว่าได้มีการปรับปรุงระบบ
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กรองละเอี ย ดจากเดิ ม ที่ เ ป็ น ระบบปิ ด ให้ เ ป็ น ระบบเปิ ด จึ ง ง่ า ยต่ อ การท าความสะอาด ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ น้ามันปาล์มดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘
rpm คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๐.๔๒ จากแบบเดิม เมื่อทดลองใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น
คุณภาพของน้ามันที่ได้จะดีกว่าในการปรับปรุงคุณภาพแบบเดิมที่มีหลายขั้นตอน ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณน้ามันปาล์มดิบครั้งละมาก ๆ นอกจากนั้น จากผล
การทดลองยังพบว่ากระบวนการกรองละเอียดน้ามันปาล์มดิบทาได้ ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าระบบเดิม รวมทั้ง
สามารถบารุงรักษาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นระบบเปิด และน้ามันปาล์มดิบที่ได้ยังสามารถ
นาไปใช้เติมเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. การพัฒ นาขั้น ต่ อ ไปควรออกแบบระบบการไล่ ความชื้น ที่เหลื อ ในน้ามันปาล์ มดิ บให้ อ ยู่ ใ นชุ ด
เดียวกันและพัฒนาให้สามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม
และการใช้งาน
๒. ควรพัฒนาการต้มให้ความร้อนแก่ผลปาล์มสดก่อนนาสู่กระบวนการสกัดน้ามันให้สามารถทาได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับกระบวนการสกัดน้ามันและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ามันปาล์ม
ดิบ
เอกสารอ้างอิง
[๑] ทวิช จิตรสมบูรณ์. (๒๕๔๖). คุณสมบัติเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ามัน
ปาล์มดิบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.
[๒] เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล. (๒๕๕๑). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง
ทดแทน: กรณีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กใช้น้ามันปาล์มดิบ. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่. กระบี่
[3] สานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). กระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม คลังข้อมูลสารสนเทศ
ระดับภูมิภาค ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/palm/used/
01-02.php.
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ภาคผนวก ญ.
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
1

2

รายละเอียด
สามารถวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานผสมผสาน วิเคราะห์
ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องระบบต่าง ๆ เพื่อการบารุงรักษายานยนต์ ทดสอบสมรรถนะ
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์พลัง งานผสมผสานที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ วิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบเครื่องล่างและส่งกาลังยานยนต์
สามารถวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ วิเคราะห์
ปัญหาข้อขัดข้องของยานยนต์สมัยใหม่ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบปรับ
อากาศยานยนต์ ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติ
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