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คานา
แบบเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดาเนินการจัดทา
ขึ้นโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6
“การจัดการอาชีว ศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น การจัดการศึกษาในด้านวิช าชีพที่ส อดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับ
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติ หรือประกอบอาชีพโดยอิส ระได้ ” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
อาชีว ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 กรอบคุณวุฒ ิการศึกษาวิช าชีพระดับปริญญาตรีส ายเทคโนโลยีห รือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ.2556 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)วัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบ และรับรองหลักสูตรสาหรับใช้
ในการจัดการเรีย นการสอนในสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ หรือ
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาการตลาด รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์ภูมิภาคและ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการตลาด เป็นการผลิตกาลังคนสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญาอันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่ว ไป และสมรรถนะอาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้ าน
เทคโนโลยีการตลาด สามารถประกอบอาชีพในลักษณะนักเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมทั้งในระดับชุมชน ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และสถานที่ทางาน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/วิทยาลัยอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

1
1
1
1
1
2
3
3
5
5
5
6
7
8
9
11
13
16
29
30

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดทักษะชีวิต)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
ข. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ค. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากอนุคณะกรรมการวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ง. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการประชุม
สภาสถาบันครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จ. ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2562
ฉ. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ใช้หลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ช. บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาร่วมกัน
ซ. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ฌ. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ญ. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Marketing
(Continuing Program)
เทคโนโลยีบัณฑิต (การตลาด)
ทล.บ. (การตลาด)
Bachelor of Technology (Marketing)
B. Tech. (Marketing)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
75 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยทาความร่วมมือกับสถานประกอบการดังนี้ คือ
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากระบี่
- บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
- บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาตรีเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
- ระยะเวลาที่เปิดดาเนินการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากอนุคณะกรรมการวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการประชุม สภาสถาบัน
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ใช้หลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
ในปี 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- นักบริหารธุรกิจขนาดย่อม
- นักการตลาด
- นักการตลาดดิจิทัล ( Digital Marketer)
- นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)
- นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด ( Content Marketing )
- นักจัดกิจกรรมทางการตลาด ( Event Marketing)
- กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME : Small and Medium sized Enterprise)
- ที่ปรึกษาด้านการตลาด ( Marketing Consultant )
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุลเลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่
1.

2.

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสิริบูรณ์ ไร่ใหญ่
3-8099-00089-xxx
นางวรรณรัตน์ เพชรถาวร

ตาแหน่ง
อาจารย์

4.

นายธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
3-9201-00845- xxx

นางสาวจุรีรตั น์ นาครมณ์
1-8011-00095- xxx

5.

นางสาวจันจิรา พรามณี
1-8101-00318- xxx

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

ปีการศึกษา
สาเร็จ
2549
2527

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ม.

การตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2544

บธ.บ.

การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2526

บธ.ม.

การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

บธ.บ.

การตลาด

อาจารย์
(ผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ)

บธ.บ.

อาจารย์
(ผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ)

บธ.บ.

อาจารย์

3-8301-00305- xxx
3.

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
บธ.ม.

อาจารย์

การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช

2542
2550

การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2548

หมายเหตุ ประวัติ สถานที่ทางานและผลงานทางวิชาการ อยู่ในภาคผนวก ฌ
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2551

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
- สถานประกอบการ ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากระบี่
- บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
- บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กาหนดเป้าหมาย ด้านต่าง
ๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13, 14 และ 15 เพื่อให้เกิด
ผลสั ม ฤทธิ ์ ต ามเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 12 ได้ ต ั ้ ง เป้ า หมายในมิ ต ิ ห ลั ก ๆ
ประกอบด้วย
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มี
ความเป็นไทย
2. การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ภายในปี 2563
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

-5-

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพื่อความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีส่วนในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพื่อมี
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี
อิสระขึ้น
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด นับเป็น
ส่ว นหนึ่งที่ก่อให้เ กิ ดทั ้งโอกาสและภัย คุ กคามทางด้า นเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องเตรี ยมพร้ อ มให้ทั นต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งต้องการบุคลากรทางด้านการตลาดที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 4.0 บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรมการบริโภคของผู้บริโภค ในรูปแบบทันเวลา (Real time)
มากขึ้น นาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่เชื่อถือได้ องค์กรใดที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและสนองตอบความต้องการได้ถูกต้องที่สุดถือว่ามีชัยในการดาเนินธุรกิจไป
กว่าครึ่ง ดังนั้นทุกหน่วยงานองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจาเป็นต้องใช้นักการตลาดที่มีความเป็นมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่ช่วยชี้นาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องกระท าในเชิงรุก โดยพัฒนา
หลักสูตรนี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมี
ศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจาเป็นต้องมีคว ามพร้อมที่
สามารถปฏิบ ัติงานได้ทันที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมี
คุณธรรม จริยธรรม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นสถาบันแห่งการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี และพัฒนาสังคม
มีพันธกิจด้านการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมใหม่ และสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย และถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านการ
บริการวิชาการโดยทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเป็น หลักสูตรได้ร่วมมือการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการ
คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปั ญหาให้กับชุมชน และสังคม จึงกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่างๆ ในลักษณะโครงการ เพื่อนาผลงานของ
นักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพซึ่ง
เป็นไปตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ สังคมและประเทศชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิชาพื้นฐาน
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในหมวดวิชาๆ อื่น ที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นที่จะผลิตนักการตลาด ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ ด้านการตลาด พัฒนางาน
ระดับเทคโนโลยีด้านการตลาด สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัย ที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิส ระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพตามความสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาการอุดมศึกษา ปรัชญาอุดมศึกษา และตามปรัชญาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
1.2 ความสาคัญ
การจัดการเรีย นการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิช าการตลาด สถาบันการอาชีว ศึกษา
ภาคใต้2 ได้นาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการศึกษาเป็น
การศึกษาในระบบทวิภาค แบบเน้นสมรรถนะอาชีพ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะ
ทางสังคม (Generic Skills) ทักษะทางการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะทางอาชีพ (Professional Skills) และ
ทักษะทางด้านโครงงาน (Project Skills) ด้ว ยแนวทางการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภ าคี ผ่านการฝึก
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการทางานให้กั บนักศึกษา และยังเป็นการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชานาญ ด้านการตลาดเป็นอย่างดีสามารถจัดการ และควบคุมการ
ทางาน บูรณาการความรู้ทักษะและการคิดนอกกรอบ นาไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการตลาด
โดยคานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการตลาด ตระหนักถึง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
1.3.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษาด้านการตลาด
1.3.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการตลาดและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาด
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง
1) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
2) กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2562

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการสถานประกอบการ
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการตลาด

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการนาความรู้
ทางเทคโนโลยีทางการตลาดไป
ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล ที่
ทันสมัย
- ติดตามประเมินหลักสูตร อย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
1.1 มีการทบทวนหลักสูตร อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
1.3 มีการวิพากษ์หลักสูตร
1.4 สกอ.รับทราบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
หลักฐาน
1.1 รายงานการประชุมทบทวนหลักสูตร
1.2 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
1.3 รายงานการประเมินหลักสูตร
1.4 เอกสารการวิพากษ์หลักสูตร
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ ตัวบ่งชี้
ต้องการของผู้ประกอบการ และ 2.1 การประเมินความพึงพอใจการใช้
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี บัณฑิตของสถานประกอบการ ที่มีผลการ
ทางการตลาด
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51
- สารวจการมีงานทาของบัณฑิต 2.2 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาภายในเวลา
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- สนับสนุนบุคลากรสายผู้สอน
ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ
ได้แก่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การศึกษาดูงานการฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศและการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
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หลักฐาน
2.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
2.2 รายงานสรุปการมีงานทาของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ
- จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
หลักฐาน
- รายงานผลการฝึกอบรม
- ผลงานทางวิชาการ

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน

กลยุทธ์
-จัดหางบประมาณเพื่อปรับ ปรุ ง
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
เช่น วัสดุครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
อาคารและห้ อ งสมุ ด ให้ ม ี ค วาม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
-สารวจความต้องการของอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
- จานวนรายการสิ่งสนับสนุน ตามเกณฑ์
ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ผลการประเมินความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
หลักฐาน
- รายการสิ่งสนับสนุน
- รายงานความต้องการของอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบทวิภาค โดยกาหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ
ใน 1 ภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับภาคเรียนฤดูร้อน การกาหนดระยะเวลา
และจานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาคเรียน ภาคละ 9 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
1.4 การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
1.4.1 การคิดหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือ 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
4) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อ ภาคเรียน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
5) การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิช าชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่ า 54
ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6) การทาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อ ภาคเรียน รวม
เวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.4.2 การระบุจานวนหน่วยกิต ให้ระบุตามความหมายของ 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 ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอกเวลา
เรียน โดยจัดเวลาเรียนรู้ประจารายวิชา รูปแบบและวิธีการคานวณชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้
1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
จานวนหน่วย
กิต

จานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงเรีนปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์

น ( ท –ป – ศ )
วิธีคานวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา = (ชั่วโมงเรียนทฤษฎี × 2) + (ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ)
2.5
หมายเหตุ : หากนาผลหารคานวณที่ได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษ ดังนี้
1. น้อยกว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง
2. ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1
ในการกาหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มีการศึกษาค้นคว้า
นอกเวลา เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ วิชาโครงการ เป็นต้น โดยให้ใช้เลข 0 แทนชั่วโมง
ศึกษาค้นคว้านอกเวลา
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้
- วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่าง เวลา 17.00 – 21.00 น.
และ/หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
2.1.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการจัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้
- วันจันทร์ – เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 – 17.00 น.หรือ ตามแผนการฝึกอาชีพที่จัดร่วมกับ
สถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับวิชาที่กาหนด
2.1.3 การกาหนดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
เดือน พฤษภาคม – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือน ตุลาคม – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร จากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ที่สาเร็จ
การศึกษามาหลายปีและเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ดังนั้นจึงมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการน้อยกว่า
นักศึกษาที่จบใหม่ แต่มีความรู้ด้านทักษะที่ดีกว่านักศึกษาที่จบใหม่ โดยนักศึกษาที่จบใหม่จะมีสมรรถนะไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน (อันเนื่องมาจากเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ในการฝึ กไม่ ตรงกั บที่ ใช้ จริ งในสถาน
ประกอบการ) ขาดทักษะด้านการคิดเชิงวิกฤต ความคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร อันได้แก่ การพูดและการเขียน
(ทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ทักษะการคานวณ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

-

ปรับพื้นฐานวิชากลุ่มวิชาการคานวณ การสื่อสาร ในปีการศึกษาแรก
- สอนเติมเต็มในกลุ่มวิชาที่ให้สมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษา

2563
20
20
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวมทั้งหมด
คาดว่ามีผู้สาเร็จการศึกษา

2564
20
20
40
20

ปีการศึกษา
2565
20
20
40
20

2566
20
20
40
20

2567
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จะด าเนินการในเรื่องงบประมาณให้เพียงพอต่อการผลิตบั ณ ฑิต
สาขาวิชาการตลาด โดยใช้งบประมาณคนละ 32,600 บาท/ปี ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท)
จานวนนักศึกษา
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2563
140,000
480,000
32,000
652,000

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
280,000
280,000
280,000
960,000
960,000
960,000
64,000
64,000
64,000
1,304,000 1,304,000 1,304,000

2567
280,000
960,000
64,000
1,304,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

ค่าวัสดุ
ค่าราคาครุภัณฑ์
ค่าตอบแทน
ค่าบริการสถานศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายอื่นๆ
รวม
จานวนนักศึกษา*

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2563
96,000
100,000
288,000
48,000
50,000
70,000
652,000
20
32,600

2564
192,000
150,000
600,000
112,000
100,000
150,000
1,304,000
40
32,600

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อปี
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ปีการศึกษา
2565
2566
192,000
192,000
150,000
150,000
600,000
600,000
112,000
112,000
100,000
100,000
150,000
150,000
1,304,000 1,304,000
40
40
32,600
32,600
32,600

2567
192,000
150,000
600,000
112,000
100,000
150,000
1,304,000
40
32,600

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและเรียนรู้ร่วมกันในสถานประกอบการ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการอาชีวศึกษา (ถ้ามี)
การขอโอนผลการศึกษาหรือขอประมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) ทักษะภาษาและการสื่อสาร (กลุ่มวิชาภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2) ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3) ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3)วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน

75 หน่วยกิต
18
6
6
6
51
18
6
12
24
18
6
9

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน และหน่วยกิตดังนี้
รหัส วิช า ให้ใช้ตัว เลข 10 ตัว ในลักษณะ XX-XXXX-XXXX ตามค าชี้แจงก าหนดรหัสวิช าระดับ
ปริญญาตรี
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขประจารายวิชา ประกอบด้วยเลข 10 ตัว หน้าชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้
ลาดับที่ 1 และ 2 หมายถึง รหัสสถาบันการอาชีวศึกษา
ลาดับที่ 3
หมายถึง หลักสูตรปริญญาตรี
ลาดับที่ 4
หมายถึง ประเภทวิชา
ลาดับที่ 5 และ 6 หมายถึง สาขาวิชา
ลาดับที่ 7 และ 8 หมายถึง หมวดวิชา
ลาดับที่ 9 และ 10 หมายถึง ลาดับรายวิชา
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ความหมายของรหัสวิชารหัสหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562

21 หลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) ทักษะภาษาและการสื่อสาร (กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา
21-4000-1103

ชื่อวิชา
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
(Report Writing)
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
21-4000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Communication and Study Skills)
1.2) ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-1302
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)
1.2.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-1402
สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Careers)
1.3) ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
1.3.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000–1504
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Deveelopment in Careers)
1.3.2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
รหัสวิชา
21-4000–1601

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)
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น(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

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

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

น(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ

51 หน่วยกิต

2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน

18 หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4000-2101
ทักษะการเรียนรู้และการจัดการความรู้
(Learning Skills and Knowledge Management)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
รหัสวิชา

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

การคิดและการแก้ปัญหา
(Thinking and Problem Solving)
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

3 (3-0-6)

21-4000-2201

รหัสวิชา
21-4000-2301

12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

น (ท-ป-ศ)

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

3 (2-2-5)

(Information Technology and Computer)
21-4000-2302

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

3 (2-2-5)

(Basic Comercial Technology and Industrial materials)
21-4000-2304

การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

3 (2-2-5)

(Strategic Management Industrial and Training)
21-4000-2308

งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางพาณิชยกรรมและ อุตสาหกรรม
(Basic Commercial Technology and Industrial materials)

-19-

3 (2-2-5)

2.2) วิชาชีพเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4202-2401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานการตลาด
(Technology for Modern Marketing)
21-4202-2402 การวิจัยการตลาดและการจัดการสารสนเทศ
(Marketing Research and Information Management)
21-4202-2403 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environment Marketing)
21-4202-2404 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)
21-4202-2405 การบริหารการจัดจาหน่าย
(Distribution Management)
21-4202-2406 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21-4202-2501
โครงการวิชาชีพการตลาด 1
(Marketing Project 1)
21-4202-2502
โครงการวิชาชีพการตลาด 2
(Marketing Project 2)
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
21-4202-2601

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

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)
3 (1-6-4)
9 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

3 (0-9-0)

(Field Experience in Marketing )
21-4202-2602

การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล

3 (0-9-0)

21-4202-2603

(Digital Marketing Mavagement Strategy)
การตลาดออนไลน์
(Online Marketing)

3 (0-9-0)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4202-3001

6 หน่วยกิต
การตลาดสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ

3 (0-9-0)

(Marketing for Entrepreneur)
21-4202-3002

สัมมนาปัญหาการตลาด

3 (2-2-5)

(Seminar in Maketing Problems)
21-4202-3003

จริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Ethics)

3 (3-0-6)

21-4202-3004

การตลาดอาเซียน

3 (3-0-6)

(ASEAN Marketing)
21-4202-3005

มนุษย์สัมพันธ์กับการบริหาร

3 (3-0-6)

(Human Relationship and Management)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนในสถานศึกษา)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
21-4000-1103

การเขียนรายงานในงานอาชีพ

3 (3-0-6)

21-4000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้

3 (2-2-5)

1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
21-4000-1402

สถิติเพื่องานอาชีพ

3 (3-0-6)

1.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
21-4000-1504

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

3 (3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2301

งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางพาณิชยกรรมและวัสดุอุตสาหกรรม

3 (2-2-5)

21-4000-2302

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

3 (2-2-5)

2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4202-2401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานการตลาด

3 (2-2-5)

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
-

รวมหน่วยกิต

21(17-8-38)
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ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (เรียนในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุม่ ภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4202-2403

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3 (0-9-0)

21-4202-2404

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3 (0-9-0)

21-4202-2405

การบริหารการจัดจาหน่าย

3 (0-9-0)

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
21-4202-2601

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

3 (0-9-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

21-4202-3001

การตลาดสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ

3 (0-9-0)

รวมหน่วยกิต

15 (0-45-0)
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ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (เรียนในสถานศึกษา)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุม่ ภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4202-2304

การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

3 (2-2-5)

2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4202-2402

การวิจัยการตลาดและการจัดการสารสนเทศ

3 (2-2-5)

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

6 (4-4-10)
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนในสถานประกอบการ)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุม่ ภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
1.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4202-2406

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

3 (0-9-0)

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4202-2501

โครงการวิชาชีพการตลาด 1
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3 (0-9-0)

21-4202-2602

การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจทิ ัล

3 (0-9-0)

21-4202-2603

การตลาดออนไลน์

3 (0-9-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
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12 (0-36-0)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (เรียนในสถานศึกษา)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.(ท-ป-ศ)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มภาษาไทยและต่างประเทศ)
1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
21-4000 - 1302

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์

3 (2-2-5)

1.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (กลุ่มสังคมและมนุษย์ศาสตร์)
21-4000 – 1601

การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา

3 (3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
214000-2201

การคิดและการแก้ปัญหา

3 (3-0-6)

21-4000-2101 ทักษะการเรียนรู้และการจัดการความรู้

3 (2-2-5)

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2303 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

3 (2-2-5)

2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4202-2501 โครงการวิชาชีพการตลาด 2

3 (1-6-4)

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
21-4202-3002 สัมมนาปัญหาการตลาด

3 (2-2-5)
รวมหน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
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21(15-18-36)

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ลาดับที่
1.

2.

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางสิริบูรณ์ ไร่ใหญ่
3-8099-00089-xxx
นางวรรณรัตน์ เพชรถาวร

ตาแหน่ง
อาจารย์

4.

นายธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
3-9201-00845- xxx

นางสาวจุรีรตั น์ นาครมณ์
1-8011-00095- xxx

5.

นางสาวจันจิรา พรามณี
1-8101-00318- xxx

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

ปีการศึกษา
สาเร็จ
2549
2527

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ม.

การตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2544

บธ.บ.

การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2526

บธ.ม.

การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

บธ.บ.

การตลาด

อาจารย์
(ผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ)

บธ.บ.

อาจารย์
(ผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ)

บธ.บ.

อาจารย์

3-8301-00305- xxx
3.

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
บธ.ม.

อาจารย์
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2551

การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช

2542
2550

การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2548

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
เป็นการศึกษาในระบบทวิภาคีซึ่งมีการฝึกอาชีพตามแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพกับการทางานจริง โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกงาน ในหน่วยงานภาครัฐ
หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก อาจารย์นิเทศ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ตามความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
4.1 มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องฝึ ก อาชี พ หรื อ การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าในสถาน
ประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ความคาดหวังในการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูร ณาการความรู้ที่เรียนมาใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ปัญหา หรือแก้ปัญหาโดยใช้
เทคโนโลยีการตลาดได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 เรีย นรู้วิธีการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานประกอบการเพื่อน าไปประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องได้
4.1.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.5 มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 (ทวิภาค)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้จัดในวันและเวลาดังต่อไปนี้
- วันจันทร์ – เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 – 17.00 น.
และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ
การใช้งานจริง หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทานุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ควรมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะนาไปใช้งานหากโครงการส าเร็จ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน ไม่เกิน
3 คน ต่อ 1 โครงงานและมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการตลาด ตลอดจนการพัฒนา และ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการประเภทธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจบริการ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน
อาชีพ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานหรืองานวิจัยด้านการตลาด ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทา
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดพร้อมใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาประกอบในการจัดทาโครงงานเพื่อรายงานผลการวิจัย 5 บท ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดในการ
ทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางการตลาด และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลกระทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและคณะกรรมการสอบโครงการ โดยในระหว่างการท าโครงการ นักศึกษาจะต้องมีก าร
รายงานความก้าวหน้าตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และจะมีการสอบโครงการ โดยพิจารณาจากรายงาน
โครงการ และการนาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสอบพร้อมด้วยเล่มรายงาน โดยคณะกรรมการสอบ
จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ั ต ิ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
(2) มีความรู้ทันสมัยใฝ่รู้และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม
(3) คิดเป็นทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
(4) มีความสามารถท างานร่ว มกับ ผู้อื่น มี
ทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่
คณะ
(5) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปรับพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื ่ อ มโยงระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บ ั ต ิ มี ป ฏิ บ ั ต ิ ก าร แบบฝึ ก หั ด
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับ
ปัญหาจริง
รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ และ
ปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้
ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบคณะทางาน
แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางาน
เป็นหมู่คณะ
ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ ส ื บ ค้ น ข้ อ มู ล หาความรู ้ ที่
นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอ ในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
มี ร ะบบเพื ่ อ สื ่ อ สารแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น ในหมู ่ น ั ก ศึ ก ษาหรื อ
บุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ต้องมีว ิช าที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการการวางแผน
จัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง อนุรักษ์พลังงาน และออกแบบพัฒนาระบบ
ทางด้านเทคโนโลยีการตลาด ตามข้อกาหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ

(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยแล
ภาษาต่ า งประเทศในการสื ่ อ สารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
วางแผน จัดการปรับปรุงดัดแปลง อนุรักษ
พลังงาน และออกแบบพัฒนาระบบทางด้าน
เทคโนโลยีการตลาด
(8) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทา
ส่งเสริมสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพเคารพในสิทธิ
หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง ทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่
วิชาชีพและสังคม
ถูกต้อง
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2. พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
2.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับ ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.2 ความรู้
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
2.2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
2.2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2.3.2 สามารถรวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี
2.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.4 มีจ ิน ตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
2.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 สามารถสื่ อสารกั บ กลุ ่ม คนที่ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
2.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกันผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักในองค์กร
2.4.5 มีจิตส านึก ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2.5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
2.5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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2.5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
2.5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
2.6 ทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการตลาด
2.6.1 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพทางการตลาดได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.6.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะออกแบบ พัฒนากระบวนการวิจัยทางการตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม
2.6.3 บริหารจัดการ วางแผน รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนา และแก้ปัญหาระบบการทางาน
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.6.4 มี ท ั ก ษะปฏิ บ ั ต ิ แ ละความสามารถในการสร้ า งนวัต กรรมหรื อ ต่ อ ยอดการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์
2.6.5 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีด้านการตลาดในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2
1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา ที ่ ท าดี ท าประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
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1.3.3 ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้ านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
2.1.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น 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 มีจ ิน ตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีการตลาด
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 สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ ่ ม คนที ่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ การตลาดทางด้านเทคโนโลยี
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่ว นรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน อย่างพอเหมาะทั ้ง ของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้งให้ความช่ว ยเหลื อ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพการตลาดอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ทั ้ ง ในฐานะผู ้ น าและผู ้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
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4.1.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยี การตลาด
และการรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิ ดชอบ
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 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ว น
ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด ้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การตลาดได้
เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและการ
สื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
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5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี ด้านการตลาด เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง
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
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum mapping)
4.1. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมายดังนี้
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มีว ิน ัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ 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
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีไ ด้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน
4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได้
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4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้ว ย
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับ ตัว และท างานร่วมกันผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักในองค์กร
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
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3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
และการสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา



ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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21-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ



















































21-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและ
ทักษะการเรียนรู้



















































21-4000-1302 วิทยาศาตร์เทคโนโลยีประยุกต์



















































21-4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ



















































21-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ



















































21-4000-1601 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า



















































1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ข. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่า ของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรวิชาชีพทางการตลาดและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4)สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการตลาดต่อ
บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
(5)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาดและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพการตลาด
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา
(2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสานึก ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
(4) อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการสอนทุ ก ราย
วิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่ องนักศึกษา ที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียส
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านพื้นฐานงานอาชีพทางการตลาด
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
เฉพาะด้านทางเทคโนโลยีของสาขาวิชาการตลาด
(3) สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของสาขาอาชีพการตลาดได้
อย่างเหมาะสมในการทางาน
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน
การตลาด รวมทั้งนาไปปรับใช้ในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีการตลาด
(3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการตลาดได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาการตลาดได้อย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
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(5) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการตลาดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
(4) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
(5) มอบหมายให้นักศึกษาบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
(2) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
(3) ประเมินจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
(4) ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือใบสรุปผลการปฏิบัติงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ ่ ม คนที ่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพการตลาดอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
(5) มีจ ิตส านึ ก ความรั บ ผิ ดชอบด้า นความปลอดภั ยในการท างานด้ านเทคโนโลยี ด้ า น
การตลาดและการรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตั วเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการตลาดได้เป็น
อย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและการสื่อ
ความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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5.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ส ถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
(2) น าเสนอการแก้ปั ญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี การตลาด
ได้หลากหลายตามสถานการณ์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
6. ด้านทักษะวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ
(1) ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพทางการตลาดได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะออกแบบ พัฒนากระบวนการวิจัยทางการตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม
(3) บริหารจัดการ วางแผน รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนา และแก้ปัญหาระบบการท างาน
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้อย่างสร้างสรรค์
(5) ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีด้านการตลาดในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์จริง
(2) นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ความรู้ทางการตลาด
ทีห่ ลากหลายตามสถานการณ์
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6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางทางการตลาด
หรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) ประเมินจากทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางการตลาด
3.2 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1)เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรวิชาชีพทางการตลาดและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4)สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
(5)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาดและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
3.2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านพื้นฐานงานอาชีพทางการตลาด
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
เฉพาะด้านทางเทคโนโลยีของสาขาวิชาการตลาด
(3) สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของสาขาอาชีพการตลาดได้
อย่างเหมาะสมในการทางาน
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน
การตลาด รวมทั้งนาไปปรับใช้ในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้
3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีการตลาด
(3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการตลาดได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาการตลาดได้อย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการตลาดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ ่ ม คนที ่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพการตลาดทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
3.2.5 ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการตลาดได้เป็น
อย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
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(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและการ
สื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพ
ทางการตลาดในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
3.2.6 ด้านทักษะวิชาชีพ
(1) ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพทางการตลาดได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะออกแบบ พัฒนากระบวนการวิจัยทางการตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม
(3) บริหารจัดการ วางแผน รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนา และแก้ปัญหาระบบการท างาน
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้อย่างสร้างสรรค์
(5) ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีด้านการตลาดในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ต่อ)
ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21-4000-2101 ทักษะการเรียนรู้และการจัดการความรู้
21-4000-2202 การคิดและการแก้ปัญหา
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2301 งานเทคโนโลยีพื้นฐาน
ทางพาณิชยกรรมและวัสดุอุตสาหกรรม
21-4000-2302 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ
21-4000-2303 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
21-4000-2304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรม
และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

2

3

 

4

5

1







 












2. ความรู้



2



4





 

 
 



















3. ทักษะทางปัญญา

5

1







2

3

4































 
 

 
 



3





















 









5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5

1

2

3

4

 






 


















5

1





 







3




4

5

1









 








2


















6. ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี
การตลาด

2

3

4

5








 

 
 































วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา


21-4202-2401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานการตลาด
21-4202-2402 การวิจัยการตลาดและการจัดการสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ต่อ)
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

2. ความรู้

4

5

1

2











3

3. ทักษะทางปัญญา
4

5





1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
4
5

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

6. ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยี
การตลาด
1

2

3

4

5

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะสาขา
21-4202-2403 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



21-4202-2404 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์



21-4202-2405 การบริหารการจัดจาหน่าย





21-4202-2406 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ





21-4202 – 2501 โครงการวิชาชีพการตลาด 1







21-4202 – 2502 โครงการวิชาชีพการตลาด 2
วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
9 หน่วยกิต
21-4202-2601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
21-4202-2602 การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตัล







21-4202-2603 การตลาดออนไลน์






 




 

   
 
 




 













 

 

 










 



 





 


  



 
 




 
 





 


 


 





























 






 

 

 


 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี


 








 

 




 

 


 
























 




 









 







 






 

 

 

 
















 







 




 




6 หน่วยกิต

21-4202-3001 การตลาดสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ

 

 






 


21-4202-3002 การสัมมนาปัญหาการตลาด



21-4202-3003 จริยธรรมทางธุรกิจ





 


 




21-4202-3004 การตลาดอาเซียน





 


 




21-4202-3005 มนุษย์สัมพันธ์กับการบริหาร
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการส าเร็จ การศึ กษาให้เ ป็น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ การว่าด้ว ยการจั ด
การศึกษาและประเมิน ผลการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
2.1.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแบบ
คอศ. 2 และ คอศ 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม5.0
2.2.2 นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ว ยการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 หมวดที่ 4 และ
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษารายวิชาและจานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(2) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่หลักสูตรกาหนดไว้
(3) ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
(4) ผ่านการประเมินศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ตามที่สถาบันกาหนด
(5) เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาครบถ้วน ตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ว่าด้วยกิจกรรมและการข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
(6) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สิ้นผูกพันต่อสถาบัน
(7) ต้องยื่นคาขอสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภายใน 30 วันนับ
แต่วันเปิดภาคเรียนนั้น ตามประกาศของสถาบัน
(8) นักศึกษาที่ไม่ดาเนินการตามข้อ (7) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในแต่ละภาค
เรียนนั้นและต้องชาระรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) มีการสารวจความต้องการพัฒนาความรู้ในวิทยาการใหม่กับอาจารย์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒ นาอาจารย์ผู้ส อนอย่างต่อเนื่องโดยการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางการตลาดยุคใหม่
(3) ส่งเสริมอาจารย์มีพัฒนาการด้านการวิจัย การศึกษาดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือสร้างสมประสบการณ์ และ
สามารถนามาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มีการสารวจความต้องการพัฒนาความรู้ในวิทยาการใหม่กับอาจารย์ เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญวิทยากร
ผู ้ เ ชี ่ย วชาญมาบรรยายให้ ค วามรู้ ตลอดจนส่ง เสริ ม ให้อ าจารย์ ไ ด้ เข้ า รั บการฝึ ก ประสบการณ์จ ากสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางการตลาดยุคใหม่
(2) ส่งเสริมอาจารย์มีพัฒนาการด้านการวิจัย การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือสร้างสมประสบการณ์และสามารถนามาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการตลาด
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัยให้กับคณาจารย์
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสาขาวิชาและสถาบัน
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จานวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 วางแผน พัฒนา และประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผนมีการ
ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (คอศ.6) และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 และกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษา ดังนี้
1.3.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มี ร ายละเอีย ดของหลักสูตรตามแบบ คอศ.1 ที่ส อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชาเรียนในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาเรียนในสถาน
ประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิช าเรียนในสถานศึกษาและรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาเรียนในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ. 4 และ คอศ. 5 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้
คุณภาพของบัณฑิตพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรภายหลังผ่านการเรียนรู้ครบทั้งหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พิจารณา 5 ด้านและหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณา 6 ด้าน ซึ่งเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2.2 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
นักศึกษาส าเร็จ การศึกษาได้งานท าภายใน 1 ปี ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 บัณฑิตที่ได้งานท าได้ รับ
เงินเดือนเริ่มต้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด ส่วนบัณฑิตอีกส่วนที่ได้รับคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบการ
ก็สามารถทางานต่อเนื่องได้เลยภายใต้เงื่อนไขของสถานประกอบการ
หากพบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้จริงก็ทาการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ มีระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.3 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นโครงงานและผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้พัฒนาด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ และชุมชน
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 การรับและคัดเลือกนักศึกษา เป็นไปตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3.1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3.1.3 ปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ก่อนเริ่มภาคการศึกษา
แล้วแต่กรณีหรือดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้
3.3 กระบวนการและผลการด าเนิ น งาน (การคงอยู ่ ข องนั ก ศึ ก ษา การส าเร็ จ การศึ ก ษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา
ระหว่างการศึกษาสาขาวิชาฯโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันดูแลและ
จัดระบบดูแลนักศึกษาผ่านครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศเพื่อรับทราบปัญหาและช่วยแก้ปัญหาลด
การออกกลางคันของนักศึกษา
3.3.2 การสาเร็จการศึกษา
ผู้จะสาเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามหลักสูตร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าเกณฑ์
กาหนด แต่ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
พิจารณาแนะน าแนวด าเนินการตามข้อบังคับของสถาบันหากพบว่านักศึกษามีปัญหาที่ไม่สามารถส า เร็จ
การศึกษา
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3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านเพื่อนาปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการ
ประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้โดยให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน
4. อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ
ความรู้ ความเชี่ย วชาญทางสาขาวิช าและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิช าการของอาจารย์ มี
กระบวนการดังต่อไปนี้
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการหลักสูตรของสาขาวิชาจะร่ว มกันพิจารณาความจ าเป็นและความต้องการขอ รับ
อาจารย์ใหม่เสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เพื่อเห็นชอบและพิจารณาประกาศรับสมัครอาจารย์ตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
คณะกรรมการรับสมัคร จัดทาข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ควบคุมห้องสอบ พิจารณาผลการสอบ ประกาศผลสอบ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยทุกขั้นตอนจะกระทาอย่างโปร่งใสสามารถร้องขอ
ตรวจสอบได้ ตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
4.3 คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
4.3.1 อาจารย์ป ระจ าต้องมีคุณวุฒ ิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามข้อบังคับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
4.3.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.3.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเฉพาะ
ด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาตามความเหมาะสม ดังนั้น
สาขาวิชาฯ กาหนดนโยบายว่าการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย โดยจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561
โดยสาขาวิช าฯ เสนอขอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พ ิเ ศษและด าเนิน การตามกระบวนการจั ดจ้า ง ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้2
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4.4 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สาขาวิชาการตลาดดาเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอาจารย์ดังนี้
4.4.1 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการให้อาจารย์ฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือ
4.4.2 กระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการตลาดโดยตรง
4.4.3 ส่งเสริมงานวิจัยตามลาดับหลักและรองดังนี้ งานวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
4.4.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเป็นไป ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกรอบ 5 ปี โดยกาหนดแนวทางในการพัฒนา หลักสูตรให้มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องในระดับสากล
5.2 สถาบันฯ กาหนดปฏิทินการศึกษาทุกปีการศึกษา
5.3 สถาบันฯ อนุมัติอาจารย์ผู้สอน ตารางสอน ตารางเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน
5.4 จัดทา คอศ.2 และ คอศ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
5.5 สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
5.6 หลังจากปิดภาคเรีย น 30 วัน สาขาวิช าฯ โดยประธานหลักสูตรจะจัดประชุมเพื่อร่วมกัน
พิจารณา คอศ. 4 และ คอศ.5 เพื่อสรุปแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.7 จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตรตามเจตนารมณ์ของการจัดทา คอศ.6 ภายใน 60 วัน
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีร ะบบการด าเนินงานของสาชาวิชา/
วิทยาลัย/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
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6.1 การบริหารงบประมาณ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีความพร้อมด้านหนังสือ ตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะบริหารธุรกิจก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้ สถาบันฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 และสถานประกอบการ
6.2.1.1 ความพร้อมด้านสถานที่
- ห้องเรียนทฤษฏี
จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องแลกเปลี่ยน เรียนรู้
จานวน 1 ห้อง
- สถานที่ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ แยกตามแผนก จานวน 20 แผนก
6.2.1.2 ความพร้อมด้านครุภัณฑ์
- โต๊ะสาธิตของครูพร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
- เก้าอี้บุนวม
จานวน 40 ตัว
- ชุดเครื่องเสียงพร้อมลาโพงขนาด 100 วัตต์
จานวน 1 ชุด
- ไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 2 ตัว
- ไมโครโฟนชนิดมีสาย
จานวน 2 ตัว
- โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเล่น วีซีดี
จานวน 1 เครื่อง
- จอรับภาพ ชนิดมือดึง ขนาด 70 x 70 นิ้ว
จานวน 1 จอ
- ตู้ใส่ชุดเครื่องเสียง
จานวน 1 ตู้
- ตู้สาหรับวางโทรทัศน์และเครื่องเล่น วีซีดี
จานวน 1 ตู้
- ตู้จัดนิทรรศการ
จานวน 2 ตู้
- ตู้บานเลื่อนกระจก ชั้นล่างทึบ
จานวน 1 ตู้
- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก
จานวน 1 ตู้
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- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลทั่วไป
จานวน 8
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จานวน 8
- เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด (Inkjet)
จานวน 1
- โต๊ะวางเครื่องพิมพ์
จานวน 1
- สแกนเนอร์ (SCANNER)
จานวน 1
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ SVGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens
จานวน 1
- กล้องดิจิตอล
จานวน 1
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
จานวน 4
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง
จานวน 4
- พัดลมแบบระบายอากาศ
จานวน 2

ชุด
ชุด
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
กล้อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง

6.2.2 ห้องสมุด
ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ซึ่งให้บริการ
รวมสาหรับทุกสาขาวิชา มีจานวนหนังสือโดยประมาณ ดังนี้
2.2.2.1 หนังสือและตาราเรียนภาษาไทย
1,250 เล่ม
2.2.2.2 หนังสือและตาราเรียนภาษาอังกฤษ
320 เล่ม
2.2.2.3 วารสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
250 เล่ม
2.2.2.4 รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย
120 เล่ม
- แหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีความร่วมมือทาง
วิชาการ และสร้างเครือข่ายภาคีอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง ได้แก่ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง เป็นต้น
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Online เพื่ออ้างอิงงานวิจัยจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการอาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอน
แต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ส ่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื ่ อ หนั ง สื อ ตลอดจนสื ่ อ อื ่ น ๆ ที ่ จ าเป็ น นอกจากนี้
.
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อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่ว นของวิทยาลัยฯจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
วิทยาลัยฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรัพ ยากร คณะฯ มี เ จ้ า หน้า ที ่ป ระจ าห้ อ งสมุ ดของคณะ ซึ ่ ง จะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ
ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ แล้วยัง
ต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
- จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
การตลาด ทรัพยากรสื่อและช่อ งทาง
การเรียนรู้ที่เพียบพร้อมเพื่อ สนับสนุน
ทั้งการศึกษาใน
- นอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้ได้
ด้ ว ยตนเอง อย่ า งเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้ง
ในการสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัด
สร้างสื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื ่ อ งมือ ทัน สมั ยและเป็น เครื ่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครือข่ายแลห้องปฏิบัติการ
ทางการตลาด และพื ้ น ที ่ ที ่ น ัก ศึกษา
ทดลอง หาความรู ้ เพิ ่ ม เติ ม ได้ ด ้ ว ย
ตนเอง ด้วยจานวนและ ประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสม เพียงพอ
4. จัดให้มีห้องสมุดบริการทั้งหนั งสือ
ต ารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้
ทั ้ ง ห้ อ งสมุ ด ทาง กายภาพและทาง
ระบบเสมือน
5. จั ด ให้ ม ี ร ะบบแม่ ข ่ า ยขนาดใน
อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้นั กศึกษาฝึก
ปฏิบัติการในการบริหารระบบ
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การประเมินผล
- รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครื่องมือ อุปกรณ์
ต ่ อ ห ั ว น ั ก ศ ึ ก ษ า ชั่ ว โ ม ง ก า ร ใ ช้ ง า น
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ ความเร็วของ
ระบบเครือข่ายต่อ จานวนนักศึกษา
- จ านวนนักเรียนลงเรียนในวิชาเรียนที่ มีการ
ฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
- สถิติของจานวนหนังสือตาราและสื่อดิจิตอลที่
มีให้บริการและสถิติ การใช้งานหนังสือ ต ารา
สื่อดิจิตอล
- ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรเพื ่ อการเรี ยนรู้ และการ
ปฏิบัติการ

7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา และรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ
คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และคอศ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมิน การดาเนินงานที่รายงานในแบบ คอศ.6 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5.0

(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทา ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการด้านการวางแผนและการสอนที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัว
ผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามจากนักศึกษา
ในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมิน เบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา
และการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ส่วนกระบวนการด้านการนาผลการประเมินไปปรั บปรุงทาโดยรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกาหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือคณะอาจารย์ผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
2.2 การประเมินผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบของมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
การประเมิน คุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
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แต่งตั้งจากสถาบัน และควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้ บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี
2) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ต้อง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี
นอกจากนี้สถาบันยังได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากผลการประเมินจะทาให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร ทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาในการดาเนินการหลักสูตรจะทาการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจ
จาแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การปรับปรุงย่อย และการปรับปรุงใหญ่ โดยที่การปรับปรุงย่อย หมายถึง กรณี
ที่พบปัญหาในระดับรายวิชา สาขาวิชาสามารถดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นได้ทันที ตลอดเวลาที่พบปัญหา
ส่ว นการปรับ ปรุงใหญ่ หมายถึง การปรับ ปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะด าเนินการ ทุก 5 ปี ตามรอบการ
ดาเนินการหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิต และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากแบบ
คอศ.6
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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เอกสารแนบ : ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
ข. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ค. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากอนุคณะกรรมการวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ง. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการประชุม สภาสถาบัน
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จ. ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีว ศึกษาและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2562
ฉ. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ใช้หลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ช. บัน ทึกข้อตกลง/โครงการความร่ว มมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาร่วมกัน
ซ. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ฌ. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ญ. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา

คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
21-4000 -1103

การเขียนรายงานในงานอาชีพ
(Report Writing)

3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู อ่านและเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และนาไปประยุกต์ใช้
3. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง ดู อ่านและเขียน สรุปความสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าสารสนเทศที่สอดคล้องกับงานอาชีพ การเขียนรายงานเชิงวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ การ
เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
21-4000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Communication and Study Skills)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่กาหนด
2. อ่าน เขียน เนื้อหาทางวิชาชีพ
3. บูรณาการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง
4. กาหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาของตน
5. แสดงการใช้กลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
6. เลือกวิธีนาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของตน
7. เขียนบันทึกการเรียนรู้
8. รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังการพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนใจและความจาเป็นของตน การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนตามความต้องการจาเป็น และกาหนดแผนการฝึกฝนทักษะทางภาษา การจดบันทึกการเรียนรู้ แสดง
หลักฐาน นาเสนอ รายงานการศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษาของตน

1.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
21-4000 - 1302

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีสารและสมบัติของสารปริมาณสารสัมพันธ์กรดเบส เกลือ
สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนพอลิเมอร์ส ารเคมีในชีว ิตประจ าวันและงานอาชีพสารชีว โมเลกุ ล
เทคโนโลยีชีวภาพและการอนุรักษ์พลังงาน
2. สารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา
3. สารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี
4. สารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร
5. สารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์
6. สารวจตรวจสอบกรดเบสและเกลือ
7. สารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
8. สารวจตรวจสอบพอลิเมอร์
9. สารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
10. สารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล
11. สารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน
12. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์
กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ สารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ สารชีวโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
21-4000 - 1402
สถิติเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Statistics for Careers)
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการคิดคานวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน
4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัยในงานอาชีพ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
6. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัยในงานอาชีพ
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
1.3 กลุ่มวิชาสังคมมนุษย์ศาสตร์
21-4000 – 1504

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Development in Careers)

3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. วิเคราะห์ นาความรู้ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4. ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อ
องค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้และผลกระทบของการใช้สารเคมีในการด ารงชีวิต
พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของพลั งงานต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับงานอาชีพกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงาน
อาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
21-4000 – 1601

การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)

3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นาต่อการบริหารจัดการยุคใหม่
4. นาหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
5. บูรณการการใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบของการ
บริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหารจัดการใน
ภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตาม การปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21-4000-2101

ทักษะการเรียนรู้และการจัดการความรู้
(Learning Skills and Knowledge Management)

3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
2. วิเคราะห์วิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา
การสร้างความคิด และการคิดอย่างสร้างสรรค์
2. ประยุกต์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ศึกษาการจัดการความรู้และ
กระบวนการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มที่นักศึกษาสนใจ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับ
ข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสร้างแบบจาลองการจัดการความรู้ การ
ตัดสินใจการประเมินผล และการนาเสนอผลงาน
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
21-4000-2201

การคิดและการแก้ไขปัญหา
(Thinking and Problem Solving)

3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับคิด และการแก้ปัญหา
2. วิเคราะห์การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
3. ประยุกต์ใช้วิธีการคิดแบบต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ STEM
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย หลักการ คุณค่าแนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก
พัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดวิพากษ์ การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา
โดยใช้กระบวนการ STEM การนาเสนอผลการคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการทากรณีศึกษาโดยการนาวิธีการคิด
เชิงระบบ มาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
21-4000-2301

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(Information Technology and Computer)

3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์การความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การนาเสนอ
ผลงานและเลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมพื้นฐานในการวิเคราะห์ออกแบบเครื่องมือในงานเทคโนโลยี
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การนาเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง เป็นต้น เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คัดกรอง
แยกแยะจัดกลุ่มข้อมูลที่สืบค้นได้และสรุปองค์ความรู้จากข้อมูลอย่างถูกต้อง วิเคราะห์และวางแผน การดาเนินการใน
งานอุตสาหกรรมเลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการวิเคราะห์ออกแบบเครื่องมือในงานเทคโนโลยีต่าง ๆ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
21-4000-2302

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
(Safety and Health in Establishment)

3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
2. วิเคราะห์แผนงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ประยุกต์ใช้วิธีการในการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิธีการ รูปแบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน วิเคราะห์และวางแผนงานตามระเบียบและกฎหมายในระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ประยุกต์และเลือกใช้วิธีก ารในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ

21-4000-2304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
(Strategic Management Industrial and Training)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในของกิจการ
2. วางแผนการนากลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปปฏิบัติพร้อมทั้งประเมิน
กลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการในงานอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม
4. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร จัดทาแผนการฝึกอบรม วางแผนการควบคุมติดตาม และประเมินผลใน
งานอุตสาหกรรม
5. ประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและฝึ กอบรมในการ วางแผนและการบริหารความเสี่ย ง
ในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการ
ฝึกอบรม การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒ นาตามสายอาชีพ การสำารวจความจำาเป็นในการ
ฝึกอบรม การกำาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำาเสนอและการสอน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทำาเอกสารในการฝึกอบรม การบริหารจัดการ
ศาสตร์และศิล ป์ ของการจั ดการในงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ การวางแผนการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การควบคุ ม ทางด้ านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริห าร
ความเสี่ยง
21-4000-2308

งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางพาณิชยกรรมและ
วัสดุอุตสาหกรรม
(Basic Commercial Technology and Industrial materials)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีสานักงาน การผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ
2. บารุงรักษาเครื่องใช้สานักงานชนิดต่าง ๆ
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม
4. ประยุกต์ใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้เหมาะสมกับประเภทของเทคโนโลยี

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสานักงาน การผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้สานักงาน และงบประมาณการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน การซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้สานักงานเบื้องต้น ศึกษาวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทวัสดุ คุณสมบัติ ส่วนประกอบของวัสดุ หลักการผลิตและ
กระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประกอบการอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
21-4202 - 2401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานการตลาด
(Technology for Modern Marketing)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) จัดการระบบเทคโนโลยี
การชาระเงิน (E-POS) กาหนดรหัสสินค้า (Electronic Product Code) รหัสสากล (Barcode)
3. วิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Quick Response Code)
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตามสินค้าด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification)
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่องานการตลาด ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) ระบบเทคโนโลยีการชาระเงิน (E-POS) การกาหนดรหัสสินค้า
(Electronic Product Code ) ระบบการกาหนดรหัสสากล (Bar code) ระบบการตอบสนองลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
(Quick Response Code) ระบบการติดตามสินค้าด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification) ระบบ
การติดตามการจัดส่งสินค้า (Global Positioning System) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆกับงาน
การตลาด

21-4202 – 2402

การวิจัยการตลาดและการจัดการสารสนเทศ
3 (2-2-5)
(Marketing Research and Information Management)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการตลาด
2. แสดงความรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ และระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย
3. วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดตามกระบวนการและขั้นตอน
4. แสดงความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล
5. ใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาวางแผนและตัดสินใจทางการตลาด
6. สรุปผลและจัดทารายงานนาเสนอผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิ จัย การจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
การวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด การสรุปผลและการจัดทารายงานการวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปใช้ใน
การจัดการธุรกิจ
21-4202 - 2403

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environment Marketing)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. วางแผนกลยุทธ์แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาท ความสาคัญแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทของการตลาดในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

21-4202 - 2404

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิมและการสร้างลูกค้าใหม่
3. ปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงาน เทคโนโลยี ข้อมูลที่มีต่อการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์
4. ปฏิบัติวางแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ตามหลักการและสภาพแวดล้อมทางการตลาด
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนของการจัดการลู กค้าสัมพันธ์ กาหนดกลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิมและ
สร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงาน เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานพื้นฐานสาหรับระดับหัวหน้างาน ในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย การบริหารกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของร้านและความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย
ของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็น ต้น โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงาน ฝึกอบรมและสถาน
ประกอบการกาหนด
21-4202-2405

การบริหารการจัดจาหน่าย
(Distribution Management)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดจาหน่ายสินค้า การจัดช่องทางการจัดจาหน่าย
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย
3. ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการรับคาสั่งซื้อ การทาเอกสารขนส่งกฎหมายและระเบียบ
การขนส่งและระบบข้อมูล การขนส่ง การประกันภัย การคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการตามหลักการจัดจาหน่ายสินค้า การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย การวิเคราะห์ต้นทุน
และประสิทธิภาพการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย กระบวนการรับคาสั่งซื้อ การทาเอกสารขนส่ง
กฎหมายและระเบียบการขนส่งและระบบข้อมูล การขนส่ง การประกันภัย การคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคง
คลัง หรือฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานสากล
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานสาหรับพื้นฐานสาหรับ ระดับ หัวหน้างานในระดับผู้ช่วย
ผู้จัดการแผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เช่น การบริหารการเงินของร้าน การบริหารผลการ ดาเนินงานของร้าน การ
ตรวจสอบความมีตัวตนของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานการทางานของร้าน การสื่อสาร ข้อมูล กับพนักงานในร้าน
การบริหารทีมงานในร้าน และการควบคุมจัดการเอกสารต่าง ๆ ของร้าน เป็นต้น โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่าง
ๆ ตามที่ทางหน่วยงาน ฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด

21-4202 - 2406

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด
2. วางแผน การกาหนดกลยุทธ์การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
3. กาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การทดสอบและการประเมินผล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ การก าหนดวิ ธ ี ก ารสื ่ อ สารทางการตลาด กระบวนการสื ่ อ สารทางการตลาด
องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยที่
ต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการการทดสอบและการประเมินผล
โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า สาขาจานวนหลายสาขา
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในตาแหน่งหัวหน้างานเทียบเท่าระดับหัวหน้าแผนกหรือรักษาการ ผู้จัดการร้าน เช่น การ
จัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่ว นกลางและร้านสาขาต่าง ๆ การบริหารผล ประกอบการของร้านให้
เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลภายในร้าน เช่น การ จัดการข้อมูลของพนักงาน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงาน โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงาน
ฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
21-4202-2501

โครงการวิชาชีพการตลาด 1
(Marketing Project 1)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้ อมภายในและนอกองค์กร ทั้งระดับจุลภาค และ
ระดับมหภาคที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการการตลาด
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการตลาด
3. ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการการตลาดตามหลักการและสภาพแวดล้อมทางการตลาด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ทั้งในระดับจุลภาค
และระดับมหภาคที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการการตลาด รวมถึงการนาผลการศึกษาวิจัยในอดีตมา
ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ของโครงการทางการตลาด

22-4202-2502

โครงการวิชาชีพการตลาด 2
(Marketing Project 2)

3 (1-6-4)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งระดับจุลภาค และ
ระดับมหภาคที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการการตลาด
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการตลาด
3. ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการการตลาดตามหลักการและสภาพแวดล้อมทางการตลาด
4. รายงานโครงการ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงาน โครงการวิชาชีพการตลาด โดยกาหนดให้มีความก้าวหน้าของโครงการขึ้นเป็นลาดับ ซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลจาก อาจารย์ที่ปรึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้เรียนต้องใช้ทฤษฎีและหลักการมาแก้ปัญหา
กับโครงการนั้น ๆ ในสถานประกอบการและสรุปผลจัดทารายงานของโครงงานในรูปแบบวิจัย 5 บท เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
21-4202-2601
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
3(0-9-0)
(Field Experience in Marketing)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
2. แสดงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงาน เทคโนโลยี ข้อมูลที่มีต่อการจัดการ
ในอาชีพงานในสาขาวิชาสายปฏิบัติการ ในสถานประกอบการอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคล้อง และเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในสาขาวิชาสายปฏิบัติการทางการตลาด ในสถาน
ประกอบการอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับ
เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ สาขาการตลาด โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ใน
สาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึก หรือนักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในตาแหน่งหัวหน้าร้านเทียบเท่าผู้จัดการหรือรักษาการผู้จัดการร้าน โดยมี
การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎี และมีการทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่โดยมีการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงานเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานใน รายวิชาการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ

21- 4202 – 2602

การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
(Digital Marketing Management Strategy)

3 (0-9-0)

สมมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดการตลาดสมัยใหม่
3. ดาเนินการจัดการกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดดิจิทัล
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับแผนการตลาดดิจิทัล
5. แสดงความรู้ทางกฎหมายและภาษีตลาดดิจิทัล
6. ใช้หลักจริยธรรมในการดาเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการจัดการทางการตลาดดิจิทัล แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ การ
กาหนดกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดดิจิทัล แผนการตลาดดิจิทัล การทาตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลประเด็น
ทางกฎหมายและภาษีตลาดดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณของการตลาดยุคดิจิทัล และกรณีศึกษา
21-4202-2603

การตลาดออนไลน์
(Online Marketing)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ ของการตลาดออนไลน์
2. วางแผน การกาหนดกลยุทธ์การใช้เครื่องมือในการทาการตลาดออนไลน์
3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์
4. ใช้หลักจรรยาบรรณในการทาการตลาดออนไลน์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกระบวนการของการตลาดออนไลน์ เครื่องมือในการทาการตลาดออนไลน์
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดเก็บภาษีการค้าออนไลน์ จรรยาบรรณของการตลาด
ออนไลน์และกรณีศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือก 2 รายวิชาที่กาหนดให้ดังนี้
21-4216 - 3001
การตลาดสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
(Marketing for Entrepreneur)
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผน การบริหารและการดาเนินงานด้านการตลาด
2. วิเคราะห์ปัญหาด้านการตลาดของธุรกิจ
3. วางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจตามสภาพแวดล้อม
4. ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมทางวิชาชีพในการเป็นผู้ประกอบการ

3 (0-9-0)

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติวางแผนงานหลักการตลาดสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ ปัญหาด้านการตลาด ของธุรกิจ การ
บริ ห ารและการด าเนิน งานด้ า นการตลาดที ่ จ าเป็น ต่ อ การพั ฒ นาธุ รกิ จ การตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส าหรับ การเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักจริยธรรมทางวิชาชีพ
21-4202 – 3002 สัมมนาปัญหาการตลาด
(Seminar in Marketing Problems)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการตลาดสมัยใหม่ และแนวโน้มการตลาดในอนาคต
2. วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดและผลกระทบต่อหน่วยงานการตลาด
3. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาการตลาดตามสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทฤษฎีการตลาด ปัญหาทางการตลาดและผลกระทบต่อหน่วยงานการตลาด และ
องค์การ บทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุร กิจและความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์
การตลาด หลักการตลาดสมัยใหม่ แนวโน้มการตลาดในอนาคต และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดในการปฏิบัติการ
กับสถานการณ์จริง
21-4202 – 3003 จริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Ethics)

3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายความสาคัญของจริยธรรม องค์ประกอบและอิทธิพลที่มีผลต่อจริยธรรม
2. ประยุกต์ใช้ความรู้โดยการปฏิบัติงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ใช้หลักจริยธรรม ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของจริยธรรม และจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน ที่สาเหตุของปัญหา
สถานการณ์ของปัญหา ทิศทางความรุนแรงของปัญหา องค์ประกอบและอิทธิพลที่มีผลต่อจริยธรรมหรือ เอื้อต่อปัญหา
ในวงการธุรกิจ ผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม ธุรกิจระหว่างประเทศ ต่อลูกจ้างและนายจ้างจริยธรรมในวิชาชีพ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจ ปัญหาและข้อจากัดของจริยธรรม

21-4202 – 3004 การตลาดอาเซียน
(Asean Marketing)

3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน การเปิดเสรีทางด้านการค้า การบริหารการลงทุน และแรงงาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์การแรงงานสากล มาตรฐานแรงงาน หลักการพัฒนาประชาคมอาเซียน
บทบาทหน้าที่และกฎบัตรอาเซียน
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด และวิธีการชาระเงินในกลุ่มประชาคมอาเซียน
4. วางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดตามกลุ่มเป้าหมายในตลาดอาเซียน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน การเปิดเสรีทางด้านการค้าการบริหารการลงทุน
และแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์การแรงงานสากล มาตรฐานแรงงานหลัก การพัฒนาประชาคม
อาเซียน บทบาทหน้าที่กฎบัตรอาเซียน โอกาสทางการตลาดในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนการวิเคราะห์พฤติกรรม
และการเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดอาเซียน การตัดสินใจส่วนประสมทางการตลาด วิธีการชาระเงินในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
21-4202 – 3005 มนุษย์สัมพันธ์กับการบริหาร
3 (3-0-6)
(Human Relationship and Management)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของมนุษย์สัมพันธ์มาใช้ในการบริหารงาน
2. พัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของมนุษย์สัมพันธ์มาใช้ในการบริหารงานในองค์การ
เพื่อให้การบริหารประสบความสาเร็จ แนวทางการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่นในองค์การและบุคลิกภาพที่ และ
มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ค
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากอนุคณะกรรมการวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาคผนวก ง
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ในการประชุม สภาสถาบันครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาคผนวก จ
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
*******************
ผู้มาประชุม
๑. นายจรูญ ชูลาภ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อนุกรรมการ
นายชัยพัฒน์ พันธุ์รัตนสกุล (แทน)
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุกรรมการ
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (แทน)
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
อนุกรรมการ
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
และผู้ช่วยเลขานุการ
15. หัวหน้ากลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
อนุกรรมการ
นางสาวเพ็ญนภา ไพรบูรณ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
3. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
4. รองศาสตราจารย์ศรินทิพย์ แทนธานี
5. นายสมเกีบรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์นายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์
7. นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ
ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

หน่วยงาน
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนนิคลาพูน

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา

24.
25.

นายโอฬาร บริสุทธิ์
นายวันไชย นัยวินิจ

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

นางสาวสถาพร คิญชกวัฒน์
นางจิรวัฒนา แสงขาว
นายสมศักดิ์ สมบูรณ์
นางพนิตนาฎ สุขไชยกิจ
นายวสันต์ ภู่รัศมี
นายมารุต วงษ์วารี
นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์
นางสาวศิริพร หล้าจินดา
นางสาวทูล เพ็ชรคมขา
นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย
นายพินิต แก้วพระ
นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย
นางสาวสุทธิดา ไทยเสถียร
นายวิรัติ นุมัติ
นายฒนิจ ด้วงอ่า
นายกมล รักกสิการณ์
นายฉัตรชัย โกสุม
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล สินธุ์พูล
นายวันชัย กอบกิจ
นายณรงค์ ไทยทอง
นายเทิดศักดิ์ แก้วคงคา
นายกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์
นางสาวกฤติญา วังหอม
นางสาวปรียา พุ่มซะ
นายแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์
นางสุวรรณา ลิ้นทอง
นางสาวสายฝน พิทักษ์

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคนนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
วิทยาลัยเทคนนิคปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนนิคอุทัยธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

55. นางสาวสุจิตรา เกิดผล
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
56. นางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
57. นางวรรณรัตน์ ลิขิตวรศักดิ์
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
58. นางพรรณี พุทธเจริญทอง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
59. นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
60. นายยงยุทธ แก้วธรรมชัย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
61. นางสาวนิพาพรรณ มูลศิริ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
62. นางสาวณธชา สุจิตโต
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
63. นางอมรวรรณ เขตดอน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
64. นายสุนทร ก้องสินธุ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
65. นางสาววัฒนาภรณ์ โยธาจักร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
66. นายนรังค์ ตรีธัญญา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
67. นางสาวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
68. นางกรรณิการ์ มานพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
69. นางสาวสุมณฑ์มาศ บุตรรัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
70. นายฐิติพล พงวิรัตน์สุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
71. นางสาวศิริพร คงเสรีดารง
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ อนุกรรมการ
และเลขานุการ นาเสนอว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา ครั ้ ง ที ่ 5/2562 เมื ่ อ วั น ที ่ 9 สิ ง หาคม 2562
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 5.1
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม)
วาระที่ 5.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
สาขาวิชาการเดินเรือ
รายละเอียดที่เสนอ
ส านั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ระดั บ
ประกาศนีย บัตรวิช าชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิช าพาณิช ยนาวี สาขาวิช าการเดินเรือ
(สาขาวิชาใหม่) โดยได้ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ โครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562
และจัดทาคาอธิบายรายวิชา ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2562
ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เน้น
สมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
(เพิ่มเติม) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ ตามที่เสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต ดังนี้ อาชีวศึกษาเคยมีหลักสูตร
การเดินเรือ และมีความสอดคล้องอย่างไรกับหลักสูตรนี้ เน้นในเรื่องของการศึกษาเครื่องมือในการใช้ การ
ก าหนดทิศ การก าหนดความเร็ว 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
ให้เกิดความเชื่อมั่น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ควรจะเป็นระบบที่เป็นทางการ ผู้เรียนจะทางานอะไร ต้องทาให้เป็น
มาตรฐานในระดับสากล ไม่ใช่แค่มาตรฐานกรมเจ้าท่า ควรทาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล การเดินเรือทะเล
ไม่ใช่เรื่องเล็ก อีกทั้งการเดินเรือระหว่างประเทศต้องมีกฎหมายระหว่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ประเภทวิชาพณิชยนาวี
เคยท าหลักสูตรอนุป ริญญาและปริญญาตรี เพื่อที่จะได้ LICENSE ถ้าท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ควรจะต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสาขานี้จะขาดแคลนแต่ผู้เรียนควรจะได้
LICENSE และควรเน้นภาษาอังกฤษ ถ้าหลักสูตรเชื่อมกันจะสามารถรับต่อกันได้ ผู้เรียนจะได้มีทิศทางที่แน่นอน
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต คณะกรรมการที่ปรึกษามีใคร
บ้าง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ อยากจะเห็นวิธีการทาหลักสูตรตรงต่อความต้องการ ในเรื่อง
ของภาษา วิชาชีพ สมรรถนะ ต้องระบุให้ชัดเจน และมีเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่
นายชั ย พั ฒ น์ พั น ธุ ์ ร ั ต นสกุ ล คณะอนุ ก รรมการฯ ให้ ข ้ อ สั ง เกตว่ า ควรจะมี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาความต้องการของสถานประกอบการซึ่งควรจะมีตัวเลขเชิงหลักฐานที่เป็นความต้องการ
จริง คณะกรรมการชุดนี้ต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของหลักสูตรหรือรายวิชาของหลักสูตรได้มาโดยวิธีการ
อย่างไร มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ต่อมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเดินเรือกาหนดในเชิงนานาชาติ มีการกาหนด
สมรรถนะของรายวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเกิดขึ้น นอกจากนี้ LEARNING OUTCOME ของผู้เรียนที่จบไปต้องการให้
ปฏิบัติหน้าที่อะไรที่มีความแตกต่างจาก ปวส. และปริญญาตรี ต้องจาแนกและกาหนดเกณฑ์ให้มีความชัดเจน
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกต หลักสูตรต้องมีที่มาที่ไปชัดเจน
ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักสูตร โดยการสรรหาผู้ชานาญการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ
รองศาสตราจารย์ ม งคล มงคลวงศ์ โ รจน์ อนุ ก รรมการฯ ให้ ข ้ อ เสนอแนะว่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ซึ่งจะมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ประสาน
มหาวิทยาลัยเพื่อหารือ
นายจรู ญ ชู ล าภ ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ ให้ ข ้ อ เสนอแนะว่ า ให้ ป ระสานรอง
ศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โ รจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ ในเรื่องของความต้องการต้องเกิดจากความต้องการจริง จะได้รู้ว่า

ในตอนนี้ขาดแคลนในส่ว นใด ซึ่งทางสถานประกอบการต้องการและอยากให้มีการสอนในวิช าชีพนั ้ น ๆ
อยากจะเห็น วิธ ี ก ารจัด ท าหลั กสูตรด้ ว ยว่ า เมื่ อ มี ก ารตั ้ง คณะกรรมการขึ ้น มาพิจ ารณาเพื่ อ ท าหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการจะต้องค้นหาเนื้อหาที่บรรจุลงไปในหลักสูตร สมรรถนะต่าง ๆ ที่ต้องการบรรจุลงไปในหลักสูตรมี
อะไรบ้างตั้งเป็นเป้าหมาย ถ้าหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการจะคาดหวัง ให้เข้าท างานคงยากขึ้น สิ่งที่
ต้องการคือ ในเรือขาดผู้ที่ที่สมรรถนะด้านนี้จริงๆ ในเรื่องของภาษา วิชาชีพ ระบุให้ชัดเจน จะพัฒนาผู้เรียน
อย่างไร มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาหรือไม่ เป็นประเด็นที่จาเป็นถ้าจะเปิดหลักสูตรจะต้องมีความพร้อมใน
เรื่องนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้นาไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และให้นาเข้าที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
เรื่องที่ 5.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า
รายละเอียดที่เสนอ
ส านักมาตรฐานการอาชีว ศึกษาและวิช าชีพได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
พุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า โดยได้ดาเนินการร่วมกับ สถาน
ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ โครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 และจัดทาคาอธิบายรายวิชา ซึ่งได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น ้า มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
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 สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แจ้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมจะขอเปิดสอน น าเสนอหลักสูตรที่ ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว แจ้งความประสงค์มาที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งมีสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 10 สถาบัน ได้แจ้งความประสงค์ขอเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563 จานวน 49 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรใหม่ จานวน
2 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จานวน 47 หลักสูตรดังนี้
หลักสูตรใหม่
1. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จานวน 1 หลักสูตร

2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

จานวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

จานวน 1 หลักสูตร

2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

จานวน 5 หลักสูตร

3. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

จานวน 8 หลักสูตร

4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

จานวน 6 หลักสูตร

5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

จานวน 8 หลักสูตร

6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

จานวน 2 หลักสูตร

7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

จานวน 2 หลักสูตร

8. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

จานวน 4 หลักสูตร

9. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 10 หลักสูตร
10. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จานวน 1 หลักสูตร

ทั้งนี้ สาระสาคัญในการปรับ ปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา มีประเด็นหลัก 3 ประการ
คือ
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรรายวิ ช าเดิม ให้ท ั นสมัย สอดคล้ อ งกั บ การเปลี ่ย นแปลงทาง
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และพัฒนารายวิชาใหม่เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
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การปฏิบัติงานของสถานประกอบการ รวมทั้งการนาผลจากการประเมินหลักสูตรและการวิพากษ์
หลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุง เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถทั้งด้าน
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ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จาเป็นเพื่อให้สามารถเป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระได้
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒ ิอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และสาขาที่เกี่ยวข้อง ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ซึ่งกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลัก สูตรระดับ

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีต้องปรับปรุงหลักสูตร

ให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา

2562
3. ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยทุก 5 ปี
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562

ฝ่ายเลขานุการจึงได้นาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการ
ในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน
โดยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูต รเทคโนโลยีบัณฑิต
พุทธศักราช 2563
เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และ
ประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน โดยการประเมินจากสภาพจริงตามรายละเอียดของหลักสูตรที่
สถาบันเสนอ ซึ่งมีองค์ประกอบในการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
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ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านนักศึกษา ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมและ
ศักยภาพของสถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจานวน49หลักสูตรจาแนกตามประเภทวิชา ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
12. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
13. หลักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร
14. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
15. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
16. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
17. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
18. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
19. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
20. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเ มคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
2. หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธ ุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธ ุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
5. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
6. หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธ ุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
8. หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
9. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการโรงแรม (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
9. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
12. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
13. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ประเภทวิชาประมง
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ประเภทวิชาคหกรรม
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดิ จ ิ ท ั ล กราฟฟิ ก (ต่ อ เนื ่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให้ ก ารเห็ น ชอบ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน
49 หลักสูตร เป็น ไปตามแนวนโยบายการจัดการอาชีว ศึกษา ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าเสนอรายละเอียด
ของหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นาเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นที่เสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษา จานวน
49 หลักสูตร ตามที่เสนอ
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า สาขาเทคโนโลยี
ยานยนต์ให้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ก้านเทคโนโลยีไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ ในส่วนที่เป็นหลักสูตรใหม่ที่
น าเสนอเข้ า มา หลั ก สู ต รเมคคาทรอนิ ก ส์ แ ละหุ ่ น ยนต์ รายวิ ช าที ่ เ ป็ น Robotic, PCL ควรจะเป็ น Micro
Controller ชุดทดลองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทาวิจัยไปพร้อมกัน
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ
ว่
า
ชื่อ “เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ” Robot Programing จะต้องมีสมรรถนะในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้ได้ แต่วิชาที่เขียนโปรแกรมเพื่อการควบคุมคือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชชีน อยู่
ในเลือกเสรี ควรเป็นวิชาหลักเพราะสมรรถนะหลักจะไม่เกิดถ้าอยู่ในเลือกเสรี ผู้เรียนจะเลือกเรียนหรือไม่ก็ได้
นายจรูญ ชูลาภ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า สาขาวิชานี้ตลาดกาลัง
ขาดแคลน เมคคาทรอนิกส์และหุ่น ยนต์เรียนให้รู้ว่าหุ่นยนต์ท างานอย่างไร ตอนนี้ก าลังขาดผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเรื่อง Robot ควรจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
นายชัยพัฒน์ พันธุ์รัตนสกุล ผู้แทนเลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการตลาด ให้ดูความต้องการของตลาดแรงงานว่าอยู่ในระดับใด
อยากเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล ผู้เรียนการตลาดต้องเรียนเพื่อนาไปใช้ มอง E-Market เป็น
หลัก
รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้เพิ่มเติมวิชา
เลือกเสรี
นายบุญส่ง จาปาโพธิ์ อนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า หลังจากผ่านคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาแล้วจะต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนควรจะต้องสรุป
เป็นประเภทวิชา ในแต่ละประเภทวิชาให้นาเสนอรวมกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สถาบันใดที่แตกต่าง
แตกต่างอย่างไร โดยทาสรุปให้กระชับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563
จานวน 49 หลักสูตร
เรื่องที่ 5.3

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

ปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
รายละเอียดที่เสนอ
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562
จานวน 11 ประเภทวิชา 93 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 33 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
19. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
20. สาขาวิชาโยธา
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
21. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
22. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
23. สาขาวิชาปิโตรเคมี
7. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 24. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
25. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
9. สาขาวิชาสารวจ
26. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
27. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและ
11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ควบคุมงานปิโตรเลียม
12. สาขาวิชาการพิมพ์
28. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
13. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
29. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีขนึ้ รูปพลาสติก
30. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบารุงเรือ
15. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์
31. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
32. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร
17. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย 33. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 13 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบัญชี
8. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2. สาขาวิชาการตลาด
9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
10. สาขาวิชาการจัดการ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทัล
11. สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
5. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา
6. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
13. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม จานวน 12 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
7. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
2. สาขาวิชาการออกแบบ
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
9. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
4. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถม 10. สาขาวิชาช่างทองหลวง
และเครื่องประดับ
11. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
5. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
12. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
4. ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 7 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 5. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
6. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
7. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
4. สาขาวิชาธุรกิจความงาม
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 9 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6. สาขาวิชาสัตวรักษ์
2. สาขาวิชาพืชศาสตร์
7. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4. สาขาวิชาช่างกลเกษตร
9. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6. ประเภทวิชาประมง จานวน 2 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้า
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการโรงแรม
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จานวน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
2. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
10.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จานวน 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย

2. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง
11. ประเภทวิชาพาณิชย์นาวี จานวน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการเดินเรือ
3. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคคอล
2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรฯ จาก คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ผ่านความเห็นชอบหลักสูตร ฯ จาก คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน
2562
หลักสูตรดังกล่าวจะประกาศให้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 จานวน 11 ประเภทวิชา 93
สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จานวน 33 สาขาวิชา
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
จานวน 13 สาขาวิชา
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
จานวน 12 สาขาวิชา
4. ประเภทวิชาคหกรรม
จานวน 7 สาขาวิชา
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จานวน 9 สาขาวิชา
6. ประเภทวิชาประมง
จานวน 2 สาขาวิชา
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวน 4 สาขาวิชา
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จานวน 3 สาขาวิชา
9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 3 สาขาวิชา
10. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
จานวน 4 สาขาวิชา
11. ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
จานวน 3 สาขาวิชา
ที่ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรฯ จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
นายจรูญ ชูลาภ ประธานอนุกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวมีการพิจารณา
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เป็นหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 มาแล้ว แต่ยังไม่ได้อนุมัติ และจะประกาศให้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563
มติที่ประชุม

เห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 จานวน 11 ประเภทวิชา
93 สาขาวิชา เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 และให้สานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพดาเนินการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไปเพื่อขออนุมัติ
ประกาศใช้ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
ปิดประชุมเวลา ๑7.3๐ น.

นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ
ผู้จดรายงานการประชุม
นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาคผนวก ฉ
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
ใช้หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

Highlight

ภาคผนวก ช
บันทึกข้อตกลง/โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันการ
อาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดการศึกษาร่วมกัน

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กับ บริษัทสยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากระบี่

บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
โดย นายสุนทร พลรงค์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ตั้งอยู่เลขที่ 512 ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถาบัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากระบี่
โดย นายชลธิศ นิลโมทน์
ตาแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตาบลไสยไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถานประกอบการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ใน
การผลิ ต และพั ฒ นาก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ ความต้อ งการของสถานประกอบการ โดยมี
รายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้
เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และมีความศรัทธาในวิชาชีพ

ข้อ 2 สถานที่ในการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากระบี่
ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
ข้อ 3 ความรับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการรับและพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.2 จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร
3.3 ร่วมกับสถานประกอบการ กาหนดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
3.4 ร่วมกับสถานประกอบการ จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.5 แต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ
3.6 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.7 ร่วมกับสถานประกอบการ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่เรียน
ในสถานประกอบการ
3.8 ร่วมกับสถานประกอบการ ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กาหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 ความรับผิดชอบสถานประกอบการ
4.1 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการจัดทาแผนการเรียนการสอน และแผนการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.2 รับนักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.3 จัดครูฝึกที่ได้รับการแต่งตั้ง รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.4 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
4.5 ออกหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
4.6 จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
4.7 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กาหนด ระเบียบ
ปรับปรุงหลักสูตร การประเมิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ระยะเวลาความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เป็นต้นไป

ข้อ 6 การแก้ไข เปลี่ยน และยกเลิกบันทึกข้อตกลง
หากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถานประกอบการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์ที่
จะแก้ไขรายละเอียดของข้อตกให้เป็นประการใดแล้ วจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในระยะเวลาอันควร และเมื่ อทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลบังคับใช้ในเวลาที่
ตกลงกัน
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะต้องแจ้งให้ อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างน้อย 60 วัน
ข้อ ๗ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความเข้าตั้งใจ ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้จดั ทาบันทึก
ข้อตกลงจานวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ และได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ชื่อสถานประกอบการ

ลงชื่อ.................................................
(นายสุนทร พลรงค์)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2

ลงชื่อ

ลงชื่อ .......................................... พยาน
(นายอภินัย ลีลากานต์)
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2

ลงชื่อ .......................................... พยาน
( นายสิริธร จุลชู )
ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ ......................................... พยาน
(นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ลงชื่อ ...................................... พยาน
(นางสาวจิรนันท์ เสนี)
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

(นายชลธิศ นิลโมทน์)
ผู้จัดการ

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กับ บริษัทโรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง

บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
โดย นายสุนทร พลรงค์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ตั้งอยู่เลขที่ 512 ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถาบัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัทโรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
โดย นางสาววรันธร ชนกชนนีกุล
ตาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากร
ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนพัทลุง ตาบลทับเทียง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถานประกอบการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ใน
การผลิ ต และพั ฒ นาก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ ความต้อ งการของสถานประกอบการ โดยมี
รายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้
เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง
ซึ่งจะเป็ น
แนวทางในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์

3. เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ข้อ 2 สถานที่ในการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
บริษัทโรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนพัทลุง ตาบลทับเทียง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

ข้อ 3 ความรับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการรับและพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.2 จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร
3.3 ร่วมกับสถานประกอบการ กาหนดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
3.4 ร่วมกับสถานประกอบการ จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.5 แต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ
3.6 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.7 ร่วมกับสถานประกอบการ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่เรียน
ในสถานประกอบการ
3.8 ร่วมกับสถานประกอบการ ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กาหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 ความรับผิดชอบสถานประกอบการ
4.1 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการจัดทาแผนการเรียนการสอน และแผนการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.2 รับนักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.3 จัดครูฝึกที่ได้รับการแต่งตั้ง รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.4 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
4.5 ออกหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
4.6 จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
4.7 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กาหนด ระเบียบ
ปรับปรุงหลักสูตร การประเมิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 ระยะเวลาความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เป็นต้นไป
ข้อ 6 การแก้ไข เปลี่ยน และยกเลิกบันทึกข้อตกลง
หากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถานประกอบการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์ที่
จะแก้ไขรายละเอียดของข้อตกให้เป็นประการใดแล้วจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในระยะเวลาอันควร และเมื่อทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วให้บันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษรและมีผลบังคับใช้ในเวลาที่
ตกลงกัน
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างน้อย 60 วัน
ข้อ 7 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความเข้าตั้งใจ ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้จัดทา
บันทึกข้อตกลงจานวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ และได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ชื่อสถานประกอบการ

ลงชื่อ.................................................
(นายสุนทร พลรงค์)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2

ลงชื่อ

ลงชื่อ .......................................... พยาน
(นายอภินัย ลีลากานต์)
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2

ลงชื่อ .......................................... พยาน
( นายสิริธร จุลชู )
ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ ......................................... พยาน
(นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ลงชื่อ ...................................... พยาน
(นางสาวจิรนันท์ เสนี)
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

(นางสาววรันธร ชนกชนนีกุล)
ผู้จัดการ

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด

บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
โดย นายสุนทร พลรงค์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ตั้งอยู่เลขที่ 512 ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถาบัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
โดย นายเคน กูกิกายะ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 12 ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถานประกอบการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อดาเนินการตามข้อตกลงความร่ วมมือส่งเสริมความรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ใน
การผลิ ต และพั ฒ นาก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ ความต้อ งการของสถานประกอบการ โดยมี
รายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้
เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ข้อ 2 สถานที่ในการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 12 ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ข้อ 3 ความรับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการรับและพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.2 จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร
3.3 ร่วมกับสถานประกอบการ กาหนดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
3.4 ร่วมกับสถานประกอบการ จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.5 แต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ
3.6 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.7 ร่วมกับสถานประกอบการ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่เรียน
ในสถานประกอบการ
3.8 ร่วมกับสถานประกอบการ ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กาหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 ความรับผิดชอบสถานประกอบการ
4.1 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ในการจัดทาแผนการเรียนการสอน และแผนการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.2 ผู้แทนฝ่ายสถานประกอบการพิจารณาส่งรายชื่อที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร คือ นางสาวจุรีรัตน์ นาครมณ์ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
4.3 รับนักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.4 จัดครูฝึกที่ได้รับการแต่งตั้ง รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.5 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
4.6 ออกหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
4.7 จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
4.8 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กาหนด ระเบียบ
ปรับปรุงหลักสูตร การประเมิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ระยะเวลาความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เป็นต้นไป

ข้อ 6 การแก้ไข เปลี่ยน และยกเลิกบันทึกข้อตกลง
หากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสถานประกอบการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์ที่
จะแก้ไขรายละเอียดของข้อตกให้เป็นประการใดแล้วจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในระยะเวลาอันควร และเมื่อทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลบังคับใช้ในเวลาที่
ตกลงกัน
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างน้อย 60 วัน
ข้อ 7 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความเข้าตั้งใจ ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้จัดทา
บันทึกข้อตกลงจานวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ และได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ชื่อสถานประกอบการ

ลงชื่อ.................................................
(นายสุนทร พลรงค์)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2

ลงชื่อ

ลงชื่อ .......................................... พยาน
(นายอภินัย ลีลากานต์)
รองผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2

ลงชื่อ .......................................... พยาน
( นายสิริธร จุลชู )
ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ ......................................... พยาน
(นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ลงชื่อ ...................................... พยาน
(นางสาวจิรนันท์ เสนี)
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

(นายเคน กูกิกายะ.)
ผู้จัดการ

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กับ บริษัทโชคภัทรไพศานต์ จากัด

บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นระหว่าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
โดย นายสุนทร พลรงค์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ตั้งอยู่เลขที่ 512 ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถาบัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด
โดย นายณัฐพงศ์ แสงเกิด
ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
ตั้งอยู่เลขที่ 76/1 ถนนมหาราช ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถานประกอบการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ส อดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี
รายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้
เพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์

3. เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ข้อ 2 สถานที่ในการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด
ตั้งอยู่เลขที่ 76/1 ถนนมหาราช ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ข้อ 3 ความรับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
3.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการรับและพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาที่เข้าฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.2 จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร
3.3 ร่วมกับสถานประกอบการ กาหนดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ
3.4 ร่วมกับสถานประกอบการ จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.5 แต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ
3.6 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
3.7 ร่วมกับสถานประกอบการ ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและรายวิชาที่เรียน
ในสถานประกอบการ
3.8 ร่วมกับสถานประกอบการ ประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กาหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
THE STUDY OF USER SATISFCTION TOWARD ARMPIT PAD
จิรนันท์ เสนี1 สิริบูรณ์ ไร่ใหญ่2 วรรณรัตน์ เพชรถาวร3
Jiranan Senee1 Siriboon Raiyai2 Wanarat Petthavorn3

บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
กระบี่ จานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ
และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นกัน
เปื้ อ นใต้ ว งแขน มี คุ ณ ภาพในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และ มี ผ ลความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน ความพึงพอใจ คุณภาพผลิตภัณฑ์
Abstract
This research aimed to evaluate the quality of the armpit pads and to explore user
satisfaction towards the armpit pads. The informants were 20 people in the area of Muang
district, Krabi province, selected by purposive sampling. The tools used for data collecting were
the quality evaluation form and the satisfaction questionnaire. Data were analyzed using
percentage and mean. It was found that the armpit pad products had overall quality in high
level and the satisfaction, of the informants towards the armpit pads were also in high level.
Keywords : Arm pit pad
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บทนา
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนานนั้น ผู้สวมใส่จะต้องรู้จักดูแลรักษาและทา
ความสะอาดอย่างถูกวิธี เริ่มตั้งแต่รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการทาความสะอาดได้อย่างเหมาะสม รู้จักกาจัดรอย
เปื้อน รวมถึงสามารถซักรีดเสื้อผ้า ตากผ้าได้อย่างถูกวิธี อันจะส่งผลให้สามารถเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนาน
คราบสกปรกต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนเสื้ อ ผ้ า เกิ ด มาจากเหงื่ อ ไคลและน้ ามั น ที่ อ ยู่ บนผิ ว หนั ง ของคน
คราบสกปรกพวกนี้ จ ะซึมเข้า ไปเกาะอยู่ ในเนื้ อผ้ าที่ส วมใส่ โดยเฉพาะบริเวณใต้ว งแขนของเสื้ อผ้ า ทุ ก ชนิ ด
นอกจากนั้นก็รวมถึงพวก ขี้ฝุ่นและผงต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศอีกด้วย อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก คือ เหงื่อออกมา
กบริเวณใต้วงแขน ทาให้บริเวณดังกล่าวเปียกชื้น มองเห็นได้ชัด สาหรับบางคน คราบไคลสกปรกดังกล่าว ยิ่งทิ้ง
ไว้นานวันก็ยิ่งฝังแน่นขึ้นทุกที ยากต่อการขจัดให้หมดไป และยังทาให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อนั้นดูเสียบุคลิกที่ดีอีกด้วย
เมื่ออุณหูมิที่สูงมากขึ้น ทาให้ร่างกายมีการขับเหงื่ออกมาเป็นจานวนมาก "เหงื่อ" เป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมา
ในรูปของเหลว ประกอบด้วย น้า 99 % ส่วนอีก 1 % ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย น้าตาล ไขมัน กรดอะมิโน
บางชนิ ด โพแทสเซี ย ม แมกนี เ ซี ย มเหล็ ก เหงื่ อ จะถู ก ขั บ ออกมาทางผิ ว หนั ง หรื อ ตามซอกต่ า ง ๆ ของ
ร่างกาย โดยปริมาณของเหงื่อของแต่ละคนนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นสองอย่างได้แก่ ความร้อน
และอารมณ์ นอกเหนือจากนั้นอาจขึ้นอยู่กับ โรคบางชนิดที่ทาให้ปริมาณของเหงื่อเปลี่ยนแปลงได้ เช่น โรค
เครียด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษคอพอก วัณโรค เบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะใกล้หมดประจาเดือ น สิ่งเหล่านี้ทาให้
เหงื่อออกมาก ส่วนโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผด ผื่น สะเก็ดเงิน ผิวหนังแตกหยาบ ไมเกรน จะทาให้เหงื่อออกน้อย
เป็นต้น ร่างกายของเรามีต่อมเหงื่อ (Sweat Glands) อยู่ 2 ชนิด ได้แก่ Eccrine Sweat Glands ต่อม
เหงื่อชนิดนี้พบทั่วตามร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซึ่งจะผลิตเหงื่อที่มีลักษณะใสเหมือนน้า ไม่มีกลิ่น
เพราะร่างกายจะขับเหงื่อชนิดนี้ออกมาเมื่อทากิจกรรมหนักๆ หรืออยู่ในสภาวะอากาศร้อน ส่วนอีกชนิดหนึ่ง
คือ Apocrine Sweat Glands ต่อมเหงื่อชนิดนี้กระจายตัวอยู่บางแห่งของร่างกาย เช่น รักแร้ ขาหนีบ ทวาร
หนัก หัวหน่าว ก้น แผ่นหลัง เหงื่อที่ได้จะมีลักษณะเหนียวใสและมีส่วนผสมของไขมันอยู่มาก จึงทาให้เหงื่อชนิด
นี้มีกลิ่น ซึ่งกลิ่นเหล่านี้ทาหน้าที่ในการกระตุ้นอารมณ์เพศจึงเป็นคนละกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของ ขี้ไคล
[1]โดยปกติแล้วร่างกายจะมีการขับเหงื่อออกมา เพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากขบวนการเมตาบอลิซึมของ
ร่างกาย ซึ่งอีกหนึ่งอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับต่อมเหงื่อคือ ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ หรือเรียกว่า “ภาวะ
หลั่งเหงื่อมาก หรือภาวะเหงื่อท่วม (Hyperhidrosis)” ได้แก่ ภาวะที่ต่อมเหงื่อชนิด Eccrine สร้างเหงื่อมาก
ผิดปกติจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจาประจาวัน โดยมักจะเกิดมากบริเวณฝ่ามือ, เท้า, รักแร้ หรือใบหน้าในการ
รักษาผู้ที่มีภาวะหลั่งเหงื่อมาก อาจทาได้โดยการผ่าตัด หรือรับประทานยาที่ควบคุมระบบประสาทที่ควบคุมการ
หลั่งเหงื่อ หรือฉีดโบท็อกซ์ ลดการกระตุ้นของระบบประสาทเฉพาะที่ ดังนั้นผู้ที่มีภาวะผิดปกติในการหลั่งเหงื่อ
นี้จึงควรเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายหมั่นทาความสะอาดร่างกาย และไปพบแพทย์อยู่
เสมอเพื่อการตรวจรักษาต่อไป [2] จากความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้ อนใต้วงแขน
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ออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้แก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกัน
เปื้อนใต้วงแขนเพื่อศึกษาความพึงพอใจและประเมินสถานการณ์ทางการตลาดในการขยายตัวของผลิ ตภัณฑ์
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษา/ออกแบบ/เขียนแบบ
1.1 ศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่จาเป็นในการสร้างแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
1.2 ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
1.3 สร้างชุดต้นแบบ โดยพิจารณาว่าชุดต้นแบบที่สร้างขึ้น จะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ
สร้างชุดต้นแบบครบ ทุกข้อ
2. สร้างต้นแบบ
2.1 ออกแบบและสร้างชุดต้นแบบ โดยการร่างแบบงานบนกระดาษสร้างแบบด้วยดินสอ
2.2 นาชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าสปันบอนด์แล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนผ้าสปันบอนด์
จานวน 2 ชิ้น/ชุด
2.3 ใช้กรรไกรตัดผ้าสปันบอนด์ ตามรูปแบบ ที่ร่าง
2.4 นาชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าสปันบอนด์แล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนผ้าสปันบอนด์
จานวน 2 ชิ้น/ชุด และนาชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าใยสังเคราะห์ จานวน 1 ชิ้น/ชุด
2.5 นาผ้าสปันบอนด์ที่ตัดเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 ชิ้น สอดผ้าใยสังเคราะห์ไว้ด้านใน และใช้เข็มหมุด
กลัดรอบ ๆ ขอบ
2.6 เย็บขอบเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
2.7 ติดกาวสองหน้าไว้บริเวณตรงกลางของแผนกันเปื้อนใต้วงแขน
2.8 หยดกลิ่นลาเวนเดอร์
2.9 ผู้วิจัยทดลองใช้แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนและปรับปรุงแก้ไข
3. ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
4. ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ
ปรับปรุงต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
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5. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ในด้าน รูปทรงเหมาะสม ความทนทาน ความสวยงาม ความปลอดภัย และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และด้านการนา
ชิ้นงานไปใช้งาน มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพและความพึง
พอใจร่ างแบบประเมิน คุ ณภาพและแบบสอบถามความพึ ง พอใจน าร่ า งแบบประเมิ น และแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนไปทดลองใช้กับกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลจานวน 20 คนหลังจากนั้นให้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประเมินคุณภาพและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
7. วิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินคุณภาพแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อน
ใต้วงแขนโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
7.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ร้อยละ
คุณภาพ
80-100
ดีมาก
71-80
ดี
61-70
ปานกลาง
50-60
น้อย
ต่ากว่า50
ปรับปรุง
7.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
การวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน ผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ตารางที่1 พบว่าภาพรวมผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ด้าน

คะแนนประเมิน

1. รูปทรงเหมาะสม
2. ความทนทาน
3. ความสวยงาม
4. ความปลอดภัย
5. ความน่าเชื่อถือ

29
25
27
30
30
เฉลี่ยรวม
141
ภาพรวมเท่ากับ 141 คะแนน จาก 150 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 94 เปอร์เซนต์

2. ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้แผ่นกัน
เปื้อนใต้วงแขน หลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้ว 1 วัน แล้วทาการสรุปผลการประเมิน ผลปรากฏดังตาราง
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
เฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
1.1 การเลือกใช้วัสดุ มีความเหมาะสม
3.98
มาก
1.2 มีขนาด รูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน
3.86
มาก
1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่
3.88
มาก
1.4 การออกแบบถูกต้อง สอดคล้องตามหลักวิชาการ
3.78
มาก
1.5 ชิ้นงานสามารถดึงดูดความน่าสนใจ มีความ
3.76
มาก
ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า
1.6 บรรจุภัณฑ์ มีรูปแบบสวยงาม มีความคงทน และ
3.88
มาก
น้าหนักที่เหมาะสม
1.7 ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.78
มาก
1.8 พัฒนานาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้
3.78
มาก
เฉลี่ย ( X )
3.84
มาก
2. ด้านการนาชิ้นงานไปใช้งาน
2.1 มีเอกสารแนะนาการใช้งานอย่างละเอียด
3.96
มาก
2.2 ใช้งานได้สะดวก
3.86
มาก
2.3 หลังใช้งาน ดึงออกได้ง่าย ปลอดภัย
3.76
มาก
2.4 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
3.68
มาก
2.5 วัสดุมีความปลอดภัยในการใช้งาน
3.94
มาก
2.6 เก็บรักษาได้สะดวก
3.98
มาก
เฉลี่ย ( X )
3.86
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในด้านการ
ออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทุกข้อโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.76-3.98
ตามลาดับและในด้านการนาชิ้นงานไปใช้พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการประเมินด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน พบว่า รูปทรงเหมาะสม ความทนทาน
ความสวยงาม ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ นั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนที่ประดิษฐ์
ขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาก เป็นเพราะว่าสินค้าดังกล่าว มีรูปทรง
เหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย และใช้งานได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา อินทกาล
และคณะที่ทาการศึกษาและพัฒนาแผ่นป้องกันคราบปกเสื้อ [3]
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่ นกันเปื้อนใต้ว งแขนด้านการออกแบบ/
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการนาชิ้นงานไปใช้งาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมากทั้ง 2
ด้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีประโยชน์ในการใช้งานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผู้วิจัยพัฒนานั้น มีเอกสาร
แนะนาการใช้งานอย่างละเอียด ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์วัสดุมีความปลอดภัยใน
การใช้งานและเก็บรักษาได้สะดวก
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรทาการวิจัยวัสดุอื่น ๆ ที่เลิกใช้งานแล้ว ให้สามารถนากลับมาใช้งานในด้านอื่นๆ ได้อีก เพื่อลดต้นทุน
ในการผลิต และผลิตจาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรนาเอาหลักการในการสร้างชุดต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนไปสร้างอุปกรณ์ต้นแบบอื่นได้เช่นการ
สร้างแผ่นซับเหงื่อในที่ต่างๆ อุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่นๆเป็นต้นที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
THE STUDY OF USER SATISFCTION TOWARD ARMPIT PAD
จิรนันท์ เสนี1 สิริบูรณ์ ไร่ใหญ่2 วรรณรัตน์ เพชรถาวร3
Jiranan Senee1 Siriboon Raiyai2 Wanarat Petthavorn3

บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
กระบี่ จานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ
และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นกัน
เปื้ อ นใต้ ว งแขน มี คุ ณ ภาพในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และ มี ผ ลความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน ความพึงพอใจ คุณภาพผลิตภัณฑ์
Abstract
This research aimed to evaluate the quality of the armpit pads and to explore user
satisfaction towards the armpit pads. The informants were 20 people in the area of Muang
district, Krabi province, selected by purposive sampling. The tools used for data collecting were
the quality evaluation form and the satisfaction questionnaire. Data were analyzed using
percentage and mean. It was found that the armpit pad products had overall quality in high
level and the satisfaction, of the informants towards the armpit pads were also in high level.
Keywords : Arm pit pad
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บทนา
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนานนั้น ผู้สวมใส่จะต้องรู้จักดูแลรักษาและทา
ความสะอาดอย่างถูกวิธี เริ่มตั้งแต่รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการทาความสะอาดได้อย่างเหมาะสม รู้จักกาจัดรอย
เปื้อน รวมถึงสามารถซักรีดเสื้อผ้า ตากผ้าได้อย่างถูกวิธี อันจะส่งผลให้สามารถเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนาน
คราบสกปรกต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนเสื้ อ ผ้ า เกิ ด มาจากเหงื่ อ ไคลและน้ ามั น ที่ อ ยู่ บนผิ ว หนั ง ของคน
คราบสกปรกพวกนี้ จ ะซึมเข้า ไปเกาะอยู่ ในเนื้ อผ้ าที่ส วมใส่ โดยเฉพาะบริเวณใต้ว งแขนของเสื้ อผ้ า ทุ ก ชนิ ด
นอกจากนั้นก็รวมถึงพวก ขี้ฝุ่นและผงต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศอีกด้วย อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก คือ เหงื่อออกมา
กบริเวณใต้วงแขน ทาให้บริเวณดังกล่าวเปียกชื้น มองเห็นได้ชัด สาหรับบางคน คราบไคลสกปรกดังกล่าว ยิ่งทิ้ง
ไว้นานวันก็ยิ่งฝังแน่นขึ้นทุกที ยากต่อการขจัดให้หมดไป และยังทาให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อนั้นดูเสียบุคลิกที่ดีอีกด้วย
เมื่ออุณหูมิที่สูงมากขึ้น ทาให้ร่างกายมีการขับเหงื่ออกมาเป็นจานวนมาก "เหงื่อ" เป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมา
ในรูปของเหลว ประกอบด้วย น้า 99 % ส่วนอีก 1 % ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย น้าตาล ไขมัน กรดอะมิโน
บางชนิ ด โพแทสเซี ย ม แมกนี เ ซี ย มเหล็ ก เหงื่ อ จะถู ก ขั บ ออกมาทางผิ ว หนั ง หรื อ ตามซอกต่ า ง ๆ ของ
ร่างกาย โดยปริมาณของเหงื่อของแต่ละคนนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นสองอย่างได้แก่ ความร้อน
และอารมณ์ นอกเหนือจากนั้นอาจขึ้นอยู่กับ โรคบางชนิดที่ทาให้ปริมาณของเหงื่อเปลี่ยนแปลงได้ เช่น โรค
เครียด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษคอพอก วัณโรค เบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะใกล้หมดประจาเดือ น สิ่งเหล่านี้ทาให้
เหงื่อออกมาก ส่วนโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผด ผื่น สะเก็ดเงิน ผิวหนังแตกหยาบ ไมเกรน จะทาให้เหงื่อออกน้อย
เป็นต้น ร่างกายของเรามีต่อมเหงื่อ (Sweat Glands) อยู่ 2 ชนิด ได้แก่ Eccrine Sweat Glands ต่อม
เหงื่อชนิดนี้พบทั่วตามร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซึ่งจะผลิตเหงื่อที่มีลักษณะใสเหมือนน้า ไม่มีกลิ่น
เพราะร่างกายจะขับเหงื่อชนิดนี้ออกมาเมื่อทากิจกรรมหนักๆ หรืออยู่ในสภาวะอากาศร้อน ส่วนอีกชนิดหนึ่ง
คือ Apocrine Sweat Glands ต่อมเหงื่อชนิดนี้กระจายตัวอยู่บางแห่งของร่างกาย เช่น รักแร้ ขาหนีบ ทวาร
หนัก หัวหน่าว ก้น แผ่นหลัง เหงื่อที่ได้จะมีลักษณะเหนียวใสและมีส่วนผสมของไขมันอยู่มาก จึงทาให้เหงื่อชนิด
นี้มีกลิ่น ซึ่งกลิ่นเหล่านี้ทาหน้าที่ในการกระตุ้นอารมณ์เพศจึงเป็นคนละกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของ ขี้ไคล
[1]โดยปกติแล้วร่างกายจะมีการขับเหงื่อออกมา เพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากขบวนการเมตาบอลิซึมของ
ร่างกาย ซึ่งอีกหนึ่งอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับต่อมเหงื่อคือ ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ หรือเรียกว่า “ภาวะ
หลั่งเหงื่อมาก หรือภาวะเหงื่อท่วม (Hyperhidrosis)” ได้แก่ ภาวะที่ต่อมเหงื่อชนิด Eccrine สร้างเหงื่อมาก
ผิดปกติจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจาประจาวัน โดยมักจะเกิดมากบริเวณฝ่ามือ, เท้า, รักแร้ หรือใบหน้าในการ
รักษาผู้ที่มีภาวะหลั่งเหงื่อมาก อาจทาได้โดยการผ่าตัด หรือรับประทานยาที่ควบคุมระบบประสาทที่ควบคุมการ
หลั่งเหงื่อ หรือฉีดโบท็อกซ์ ลดการกระตุ้นของระบบประสาทเฉพาะที่ ดังนั้นผู้ที่มีภาวะผิดปกติในการหลั่งเหงื่อ
นี้จึงควรเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายหมั่นทาความสะอาดร่างกาย และไปพบแพทย์อยู่
เสมอเพื่อการตรวจรักษาต่อไป [2] จากความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้ อนใต้วงแขน
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ออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้แก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกัน
เปื้อนใต้วงแขนเพื่อศึกษาความพึงพอใจและประเมินสถานการณ์ทางการตลาดในการขยายตัวของผลิ ตภัณฑ์
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษา/ออกแบบ/เขียนแบบ
1.1 ศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่จาเป็นในการสร้างแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
1.2 ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
1.3 สร้างชุดต้นแบบ โดยพิจารณาว่าชุดต้นแบบที่สร้างขึ้น จะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ
สร้างชุดต้นแบบครบ ทุกข้อ
2. สร้างต้นแบบ
2.1 ออกแบบและสร้างชุดต้นแบบ โดยการร่างแบบงานบนกระดาษสร้างแบบด้วยดินสอ
2.2 นาชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าสปันบอนด์แล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนผ้าสปันบอนด์
จานวน 2 ชิ้น/ชุด
2.3 ใช้กรรไกรตัดผ้าสปันบอนด์ ตามรูปแบบ ที่ร่าง
2.4 นาชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าสปันบอนด์แล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนผ้าสปันบอนด์
จานวน 2 ชิ้น/ชุด และนาชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าใยสังเคราะห์ จานวน 1 ชิ้น/ชุด
2.5 นาผ้าสปันบอนด์ที่ตัดเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 ชิ้น สอดผ้าใยสังเคราะห์ไว้ด้านใน และใช้เข็มหมุด
กลัดรอบ ๆ ขอบ
2.6 เย็บขอบเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
2.7 ติดกาวสองหน้าไว้บริเวณตรงกลางของแผนกันเปื้อนใต้วงแขน
2.8 หยดกลิ่นลาเวนเดอร์
2.9 ผู้วิจัยทดลองใช้แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนและปรับปรุงแก้ไข
3. ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
4. ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ
ปรับปรุงต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
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5. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ในด้าน รูปทรงเหมาะสม ความทนทาน ความสวยงาม ความปลอดภัย และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และด้านการนา
ชิ้นงานไปใช้งาน มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพและความพึง
พอใจร่ างแบบประเมิน คุ ณภาพและแบบสอบถามความพึ ง พอใจน าร่ า งแบบประเมิ น และแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนไปทดลองใช้กับกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลจานวน 20 คนหลังจากนั้นให้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประเมินคุณภาพและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
7. วิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินคุณภาพแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อน
ใต้วงแขนโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
7.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ร้อยละ
คุณภาพ
80-100
ดีมาก
71-80
ดี
61-70
ปานกลาง
50-60
น้อย
ต่ากว่า50
ปรับปรุง
7.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
การวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน ผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ตารางที่1 พบว่าภาพรวมผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ด้าน

คะแนนประเมิน

1. รูปทรงเหมาะสม
2. ความทนทาน
3. ความสวยงาม
4. ความปลอดภัย
5. ความน่าเชื่อถือ

29
25
27
30
30
เฉลี่ยรวม
141
ภาพรวมเท่ากับ 141 คะแนน จาก 150 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 94 เปอร์เซนต์

2. ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้แผ่นกัน
เปื้อนใต้วงแขน หลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้ว 1 วัน แล้วทาการสรุปผลการประเมิน ผลปรากฏดังตาราง
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
เฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
1.1 การเลือกใช้วัสดุ มีความเหมาะสม
3.98
มาก
1.2 มีขนาด รูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน
3.86
มาก
1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่
3.88
มาก
1.4 การออกแบบถูกต้อง สอดคล้องตามหลักวิชาการ
3.78
มาก
1.5 ชิ้นงานสามารถดึงดูดความน่าสนใจ มีความ
3.76
มาก
ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า
1.6 บรรจุภัณฑ์ มีรูปแบบสวยงาม มีความคงทน และ
3.88
มาก
น้าหนักที่เหมาะสม
1.7 ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.78
มาก
1.8 พัฒนานาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้
3.78
มาก
เฉลี่ย ( X )
3.84
มาก
2. ด้านการนาชิ้นงานไปใช้งาน
2.1 มีเอกสารแนะนาการใช้งานอย่างละเอียด
3.96
มาก
2.2 ใช้งานได้สะดวก
3.86
มาก
2.3 หลังใช้งาน ดึงออกได้ง่าย ปลอดภัย
3.76
มาก
2.4 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
3.68
มาก
2.5 วัสดุมีความปลอดภัยในการใช้งาน
3.94
มาก
2.6 เก็บรักษาได้สะดวก
3.98
มาก
เฉลี่ย ( X )
3.86
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในด้านการ
ออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทุกข้อโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.76-3.98
ตามลาดับและในด้านการนาชิ้นงานไปใช้พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการประเมินด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน พบว่า รูปทรงเหมาะสม ความทนทาน
ความสวยงาม ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ นั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนที่ประดิษฐ์
ขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาก เป็นเพราะว่าสินค้าดังกล่าว มีรูปทรง
เหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย และใช้งานได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา อินทกาล
และคณะที่ทาการศึกษาและพัฒนาแผ่นป้องกันคราบปกเสื้อ [3]
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่ นกันเปื้อนใต้ว งแขนด้านการออกแบบ/
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการนาชิ้นงานไปใช้งาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมากทั้ง 2
ด้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีประโยชน์ในการใช้งานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผู้วิจัยพัฒนานั้น มีเอกสาร
แนะนาการใช้งานอย่างละเอียด ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์วัสดุมีความปลอดภัยใน
การใช้งานและเก็บรักษาได้สะดวก
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรทาการวิจัยวัสดุอื่น ๆ ที่เลิกใช้งานแล้ว ให้สามารถนากลับมาใช้งานในด้านอื่นๆ ได้อีก เพื่อลดต้นทุน
ในการผลิต และผลิตจาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรนาเอาหลักการในการสร้างชุดต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนไปสร้างอุปกรณ์ต้นแบบอื่นได้เช่นการ
สร้างแผ่นซับเหงื่อในที่ต่างๆ อุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่นๆเป็นต้นที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
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การหาคุณภาพเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก
THE QUALITY OF CAR HAMMOCK FOR BABY
ธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์1 จิรนันท์ เสนี2
Teerachai Pitoolrangsarit 1 Jiranan Senee2

บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงดึงที่มีต่อ
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารยื ด ขาดของสายเปลแบบต่ า ง ๆ 2) เปรี ย บเที ย บความสามารถในการรั บ แรงของเปลนอน
ในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อมวลกายของทารกต่างกัน 3) เปรียบเทียบการยอมรับคุณภาพด้านต่าง ๆ ของเปลนอน
ในรถยนต์สาหรับเด็กทารกแบบต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนใน
รถยนต์สาหรับเด็กทารกที่ประดิษฐ์ขึ้น การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงดึงที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ การยืดขาด
ของสายเปล และการศึกษาความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ ได้ศึกษาในกลุ่มเด็กทารกที่มีน้าหนัก
ตั้งแต่ 4 – 12 กิโลกรัม หลังจากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพเปลนอนในรถยนต์แบบต่างๆ และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยจานวน 50 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมดที่อยู่
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนาไปหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสายเปลที่
เหมาะสมที่สุดในการทาเปลนอนในรถยนต์สาหรับทารก คือสายเปลแบบผ้าดิบ โดยมวลกายของทารกมีผ ลต่อ
ความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ เหมาะสาหรับทารกที่มีมวลกาย ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
โดยเปลนอนในรถยนต์สาหรับทารกที่ประดิษฐ์มีคุณภาพมากที่สุด และผู้ทดลองใช้เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็ก
ทารก มีความพึงพอใจต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกในระดับดีมาก
คาสาคัญ : เปลนอนในรถยนต์ เด็กทารก คุณภาพ
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Abstract
This research experiment aimed to 1) compare the resistance toward tension over the
stretch ability of different hammocks, 2) compare the capacity of baby-hammock used in a car for
receiving the bearing forces of different weight of babies, 3) compare the efficiencies of the babyhammock and other baby cushion by the specialists, and 4) investigate the user satisfaction over
the baby-hammock used in a car. The participants in the aspects of comparing the baby hammock
resistance and stretch ability were babies who weigh between 4 - 12 kilograms. After that, the
efficiencies of different baby- hammocks were compared. The user satisfactions toward the babyhammocks were consequently collected from 50 women users who lived in Mueang District, Krabi
Province. Then the collected data were analyzed and interpreted.The results of this study showed
that the most appropriate material for baby- hammock lines was the calico fabric and the baby
weight affected the bearing force resistant of the baby- hammocks. It could be said that the baby
hammock used in a car was good for a baby who did not weigh over 10 kilograms. Additionally, the
baby hammocks and other baby cushions were differently accepted from the specialists and the
baby- hammock was the most highly rated. Moreover, the users were satisfied with the babyhammock used in a car at high level.
Keyword : Car Hammock For Baby
บทนา
ในการเดินทางด้วยรถยนต์พร้อมเด็กทารก คุณแม่จะอุ้มลูกน้อยไว้เบาะหน้า ซึ่งไม่ปลอดภัยและจากการ
อุ้มทาให้คุณแม่เจ็บข้อมือ สืบเนื่องจากเอ็นข้อมืออักเสบตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แล้ว จากฮอร์โมนทาให้ปลอกหุ้มเส้น
เอ็นบวมมากกว่าปกติ หรือคุณแม่บางคนเลือกที่จะเตรียมอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกในรถยนต์ หาก
เลือกอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กทารกแล้วการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะเวลานาน ๆ ทาให้การนอนของเด็ก
ทารกหลับไม่สนิท ซึ่งอุปกรณ์อานวยความสะดวกในรถยนต์ที่มีขายอยู่ทั่วไป อาจจะเกิดอันตราย เด็กอาจจะ
หลุดหรือตกจากอุปกรณ์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ รถหยุดกะทันหันได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนน
มักมองข้ามเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางกันอยู่เสมอ ถึงแม้ภาครัฐจะพยายามปลูกฝังออกกฎระเบียบ
หรือสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากความประมาทในการเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ในปัจจุบันความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็กยังไม่ได้ถูกคานึงถึง
อย่างจริงจังจากผู้ขับขี่หรือผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าที่ควร [1]จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้าง
ผลิ ตภัณฑ์เปลนอนในรถยนต์สาหรั บเด็กทารกขึ้นมาและ “หาคุณ ภาพของผลิตภัณฑ์ เปลนอนในรถยนต์
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สาหรับเด็กทารก” เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ทาการออกแบบให้ มีความปลอดภัยต่อทารกให้มากที่สุ ด
โดยให้เปลนอนแขวนกับเบาะหลังคนขับ สายเปลสามารถรับแรงดึงของน้าหนักเด็กทารกได้ดี มีชุดจับล็อคส
แตนเลส สามารถป้องกันเด็กทารกหลุดหรือหล่นจากเปลนอน รวมทั้งช่วยผ่อนแรงทาให้คุณแม่ไม่ต้องปวดเมื่อย
ไม่เจ็บข้อมือ เด็กทารกหลับสนิทในอ้อมอกคุณแม่ และ“เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก” อาจเป็นทางเลือก
ใหม่ของผู้อุปโภคสินค้าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกเพื่อประเมินคุณภาพการยอมรับคุณภาพ
ด้านต่างๆของเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกแบบต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกที่ประดิษฐ์ขึ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษา/ออกแบบ/เขียนแบบ
1) นาสายเปลจานวน 3 แบบ ได้แก่ สายเปลแบบเส้นใยไนลอน สายเปลแบบผ้าดิบ และสาย
เปลแบบผ้าสปันบอนด์
2) ใช้กรรไกรตัดผ้าตัดสายเปลแต่ละแบบให้มีความยาวเท่า ๆ กัน ขนาด 18 เซนติเมตร แบบละ
จานวน 4 ชิ้น
3) เสียบปลั๊ก เปิดสวิตซ์เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง (Tensile machine) และตั้งค่าความเร็ว
(speed) ที่เบอร์ 1 และค่าแรง (Kraft/Force) เท่ากับ 4.5 kN
4) นาสายเปลแบบเส้นใยไนลอนขนาด 18 เซนติเมตรมาทดสอบความสามารถในการต้านแรงดึงและ
เปอร์เซ็นต์การยืดขาด โดยนาสายเปลดังกล่าวใส่ในที่จับ พยายามวางให้ได้แนวกลางของที่จับ เพื่อให้แรง
กระจายปรับความเร็วในการดึงสายเปลให้มีความยาวเท่ากับ 9 เซนติเมตร
5) เดินเครื่องทดสอบจนเส้นใยไนลอนขาดเพื่อหาแรงดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดขาด พร้อมสังเกตและ
บันทึกผล
6) ทาเหมือนกับข้อที่ 4) – 5) แต่เปลี่ยนจากสายเปลแบบเส้นใยไนลอน เป็นสายเปลแบบผ้าดิบ และสาย
เปลแบบผ้าสปันบอนด์ ตามลาดับ
2. สร้างต้นแบบ
1) ออกแบบและสร้างชุดต้นแบบ โดยการร่างแบบงานบนกระดาษสร้างแบบด้วยดินสอ
2) นาชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าโทเรแล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนโทเร จานวน 2 ชิ้น/ชุด
3) ใช้กรรไกรตัดผ้าโทเร ตามรูปแบบที่ร่าง
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4) นาผ้าโทเรที่ตัดเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 ชิ้น สอดฟองน้าวิทยาศาสตร์ และใช้เข็มหมุดกลัดรอบ ๆ
ขอบ
5) เย็บขอบเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก
6) เย็บสายเปลแบบผ้าดิบเข้ากับตัวชิ้นงาน พร้อมประกอบตัวล็อคก้ามปูกับสายรัดของเด็กและสายรัด
ของแม่
3. ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 20 คน ประเมินต้นแบบเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก
4. ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ
ปรับปรุงต้นแบบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ออกแบบสอบถาม มีรายการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ความทนทาน วัสดุมีความเหมาะสม
ความสวยงาม ใช้งานสะดวก และประหยัด
6. ใช้จริงและเก็บรวบรวมข้อมูล
นาไปทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กทารกที่มีมวลกาย 4 ,6,8,10 และ 12 กิโลกรัม ตามลาดับโดยให้เด็ก
ทารกนอนในเปลนอนใน รถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น และบันทึกผล
7. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
1) นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละและแปลผล โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
80 – 100 หมายถึง ดีมาก
71 – 80 หมายถึง ดี
61 – 70 หมายถึง ปานกลาง
50 – 60 หมายถึง น้อย
ต่ากว่า 50 หมายถึง ควรปรับปรุง
2) นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ยและแปลผล โดยใช้เกณฑ์
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์.2538:9)
4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก เมื่อเปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงดึงที่
มีต่อเปอร์เซ็นต์การยืดขาดของสายเปลแบบต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะของเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก
ชนิดของสายเปล
กับเบาะผ้าโทเร
สายเปลแบบเส้นใยไนลอน
สายเปลแบบผ้าดิบ
สายเปลแบบผ้าสปันบอนด์

ค่าเฉลี่ยของความต้านทาน
ต่อแรงดึง (นิวตัน)

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
การยืดขาด (%)

356.67

32.39

1,176.67

31.02

120

41.01

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะสายเปลที่เหมาะสมที่สุดในการทาเปลนอนในรถยนต์สาหรับ
ทารก คือ สายเปลแบบผ้าดิบ มีความต้านทานต่อแรงดึงมากที่สุด 1,176.67 นิวตัน และมีเปอร์เซ็นต์การยืดขาด
น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 31.02
2. ผลการประเมินคุณภาพการยอมรับคุณภาพของเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกแบบต่างๆ
จากผู้เชี่ยวชาญ แสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อมวลกายของ
ทารกต่างกัน
มวลกายทารก น้าหนักทารก
T1(นิวตัน) T2(นิวตัน)
(กิโลกรัม) (นิวตัน)

ความสามารถในการรับแรง
ลักษณะของเปล/ทารก/แม่

4

39.24

19.62

19.62

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน
เบาะโดยทั่วไป ไม่งอแง

6

58.86

29.43

29.43

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน
เบาะโดยทั่วไป ไม่งอแง

8

78.48

39.24

39.24

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน
เบาะโดยทั่วไป ไม่งอแง

10

98.10

49.05

49.05

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน
เบาะโดยทั่วไป ไม่งอแง

12

117.72

58.86

58.86

- เด็กจะรู้สึกไม่สบายตัว อึดอัด งอแง ไม่ยอมนอน

จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่ามวลกายของทารกมีผลต่อความสามารถในการรับแรงของเปลนอน
ในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยเปลนอนที่ประดิษฐ์ขึ้นมีแรง 3 แรง คือ น้าหนักทารก แรงดึงในเส้นเชือกเส้นที่ 1
(T1) และแรงดึงในเส้นเชือกที่ 2 (T2) ซึง่ T1 และ T2 มีค่าเท่ากัน คือ ครึ่งหนึ่งของน้าหนักทารก
ซึ่งความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ สามารถรับน้าหนักได้ดี สายเปล
ไม่ขาด เปลนอนนี้เหมาะสาหรับทารกที่มีมวลกาย ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด ซึ่งอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 15 คน อายุ 21-30 ปี
จานวน 15 คน อายุ 31 - 40 ปี จานวน 20 คน ผลความพึงพอใจแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 3.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของชุดต้นแบบ
1.1 การเลือกใช้วัสดุ มีความเหมาะสม
1.2 มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่
1.4 การออกแบบถูกต้อง สอดคล้องตามหลักวิชาการ
1.5 ชิ้นงานสามารถดึงดูดความน่าสนใจ มีความ
ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า
1.6 บรรจุภัณฑ์ มีรูปแบบสวยงาม มีความคงทน และน้าหนัก
ที่เหมาะสม
1.7 ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.8 พัฒนานาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ค่าเฉลี่ย
2. ด้านการนาชิ้นงานไปใช้งาน
2.1 มีเอกสารแนะนาการใช้งานอย่างละเอียด
2.2 สวมใส่ ใช้งานได้สะดวก
2.3 หลังใช้งาน ถอดออกได้ง่าย ปลอดภัย
2.4 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
2.5 วัสดุมีความปลอดภัยในการใช้งาน
2.6 เก็บรักษาได้สะดวก
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
4.58
4.64
4.78
4.68

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.45

ดี

4.84

ดีมาก

4.72
4.78
4.69

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.73
4.65
4.77
4.60
4.54
4.58
4.65
4.67

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองใช้เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารก มีความพึงพอใจต่อการใช้เปล
นอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.67
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สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. เมื่อนาชนิดของสายเปลนอนในรถยนต์กับเบาะผ้าโทเร ที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน แล้ว
พบว่า ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ เช่น ความต้านทานต่อแรงดึงและการยืดขาด นั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับสายเปลแบบ
ผ้าดิบ มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
เป็นเพราะว่าเปลนอนดังกล่าว มีความปลอดภัย ทนทาน สวยงาม ใช้งานสะดวกและพับเก็บได้ง่าย
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกชุดต้นแบบ
พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านออกแบบ/คุณลักษณะของชุดต้นแบบ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีความ
ปลอดภัย ทนทาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีประโยชน์การใช้งาน ซึ่งใน
ด้านการออกแบบและลักษณะของชุดต้นแบบ พบว่ามีการเลือกใช้วัสดุ มีความเหมาะสม มีขนาด รูปทรง
เหมาะสมกับการใช้งาน ผู้ใช้เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจเป็นเพราะชุดต้นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความปลอดภัย
ทนทานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีประโยชน์ในการใช้งาน ด้านการ
นาชุดต้นแบบไปใช้งาน ผู้ใช้เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจเป็นเพราะชุดต้นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเอกสารแนะนา
การใช้งานอย่างละเอียดใช้งานได้สะดวกหลังใช้งาน ถอดออกได้ง่าย ปลอดภัยใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์วัสดุมี
ความปลอดภัยในการใช้งานและเก็บรักษาได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อัฉราภรณ์ ยอดคีรี และคณะ
ที่ทาการพัฒนาการใช้ชุดเครื่องนอนสาหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย พบว่าซึ่งผลการ
ประเมินของผู้บริโภคและผู้ทรงคุณวุฒิ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
นาหลักการของเปลที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์และแพร่หลาย เพื่อเสริมสร้างความรักความเอา
ใจใส่ต่อเด็กทารก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรออกแบบลักษณะของเปลนอนในรถยนต์สาหรับเด็กทารกให้มีขนาดรูปแบบที่มีความหลากหลาย
เช่น สามารถทาเป็นเป้อุ้มเด็กหลังจากลงจากรถยนต์
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ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จากัด
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจุรีรัตน์ นาครมณ์
เลขที่บัตรประชาชน
1-8011-00095- xxx
สังกัด
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จากัด
2. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่จบ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันที่จบ
2550
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
3. ตาแหน่งในสถานประกอบการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จากัด
4. ประสบการณ์ทางาน
2550 - ปัจจุบัน บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จากัด
ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนี้ (สาขาการตลาด)
- วางแผนการตลาดของห้างฯ
- วางแผนการจัดกิจกรรม จัดงาน Event ตามเทศกาลภายในห้าง
- ออกแบบดูแลสื่อโฆษณาทั้งสื่อภายในและภายนอกของห้างฯ
- วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด
5.ผลงานสร้างสรรค์/รางวัลเกียรติยศ
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
6. ภาระงานสอน
21-4202-2403
21-4202-2601
21-4202-2602
21-4202-2603

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
การตลาดออนไลน์

ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันจิรา พรามณี
เลขที่บัตรประชาชน
1-8101-00318- xxx
สังกัด
บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด
2. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่จบ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2548
บธ.บ.
การตลาด

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. ตาแหน่งในสถานประกอบการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด
4. ประสบการณ์ทางาน
2548-2550
บริษัท บู้ท รีเทล (ประเทศไทย)จากัด
2550 - ปัจจุบัน บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จากัด (ห้างสรรพสินค้า โวค กระบี่)
ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนี้ (สาขาการตลาด)
- วางแผนการตลาดของห้างฯ
- วางแผนการจัดกิจกรรม จัดงาน Event ตามเทศกาลภายในห้าง
- ออกแบบดูแลสื่อโฆษณาทั้งสื่อภายในและภายนอกของห้างฯ
- วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด
5. ผลงานสร้างสรรค์ /รางวัลเกียรติยศ (ถ้ามี)
Dijital Jam (การใช้สื่อออนไลน์ยุค 4.0)
6. ภาระงานสอน
21-4202-2403
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
21-4202-2404
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
21-4202-2405
การบริหารการจัดจาหน่าย
21-4202-2602
การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
21-4202-2603
การตลาดออนไลน์

ภาคผนวก ญ
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมือ่ สิ้นปีการศึกษา

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมือ่ สิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยี สาขาวิชาการตลาด
ปีที่ 1
สามารถบูรณาการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ สามารถวางแผนกลยุทธ์ แก้ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย
วางแผนการตลาดเชิงกลยุ ทธ์ส าหรั บ ธุร กิจตามสภาพแวดล้ อมและใช้ข้ อมูล จากการวิจัยมาวางแผนและ
ตัดสินใจทางการตลาด
ปีที่ 2
สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด ดาเนินการจัดการ
กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดดิจิ ทัล ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ ของการตลาดออนไลน์
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาการตลาดตามสถานการณ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพและปฏิบัติการตามโครงการวิชาชีพการตลาด โดยการ
เขียนโครงสร้างและพัฒนงานตามหลักการ เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

