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ก

คานา
ปัจจุบันสาขาเทคโนโลยี ได้มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาเทคโนโลยีย่อยหลาย ๆ
ด้าน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่าง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตร
เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต เป็ น การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ร ะดั บ ปริญ ญาตรี ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงาน ด้านเทคโนโลยีในลักษณะสหวิทยาการ บัณฑิตมีความสามารถด้านปฏิบัติงาน
ที่นาความรู้ด้านทฤษฏีมาประยุกต์ และมีความสามารถพัฒนางานทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ ดิจิทั ล (ต่อเนื่อง) (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2565) นี้ซึ่ งเป็น
หลักสูตรปรับปรุงจาก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 โดยได้นามาปรับปรุงเพื่อ ให้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และ โครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุง
การดาเนินการของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความ
ทันสมั ย และ สอดคล้องกับ กับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.2558 พร้อมสอดแทรก
เนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
รวมถึงทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจ ริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ ตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิ จ สังคมและความก้ าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้ส อดคล้องต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการผลิตกาลังคนที่มีความรู้ทักษะสามารถยกระดับของการประกอบอาชีพได้
ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจในสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งเพื่อที่จะได้นาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
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การอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา :
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา :

สถำบันกำรอำชวี ศึกษำภำคเหนือ 3
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ

: 25572851106364
: หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑต สำขำวชำเทคโนโลยีธรุ กจดจทัล (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program in Digital Business Technology
(Continuing Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: เทคโนโลยีบัณฑต (เทคโนโลยีธรุ กจดจทัล)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีธุรกจดจทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Digital Business Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Digital Business Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
75 หน่วยกต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปรญญำตรี (ต่อเนือ่ ง)
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปรญญำตรีปฏบัตกำร
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษำไทย และนักศึกษำต่ำงชำตที่สำมำรถใช้ภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 1

เป็ น หลัก สูตรเฉพำะของสถำบั น กำรอำชี ว ศึ ก ษำภำคเหนื อ 3 ที่ ส่ ง เสร มให้ผู้เ รีย นสำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนรู้จำกทฤษฎีและปฏบัต โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรที่ทำควำมร่วมมือ
กับสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 และวทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระบบทวภำคี โดย
กำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร ได้แก่
1. บรษัท โทรคมนำคมแห่งชำต จำกัด (มหำชน) สุโขทัย
2. บรษัท บรษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวร์ค จำกัด สำขำ 00001
3. บรษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด
4. บรษัท แอดไวช์ ศรีสำโรง จำกัด
5. บรษัท โทรคมนำคมแห่งชำต จำกัด (มหำชน) สวรรคโลก
6. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีเอสพี. ปร้น
7. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสอำร์ คอนเน็คท์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปรญญำเพียงสำขำวชำเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
6.1.1 หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2565 ปรั บ ปรุ ง จำก หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บัณ ฑ ต สำขำว ชำ
คอมพวเตอร์ธุรกจ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2562
6.1.2 ระยะเวลำที่เปิดดำเนนกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.2.1 ได้รับ กำรเห็นชอบหลัก สูตรจำกอนุวชำกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ในกำร
ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 เดือน สงหำคม พ.ศ. 2564
6.2.2 ได้รับกำรเห็นชอบหลักสูตรจำกสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ในกำรประชุมครั้ง
ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
6.2.3 ได้รับกำรพจำรณำกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
และมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. .........
6.2.4 ได้ รั บ อนุ มั ต ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร จำกคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ ใน กำรประชุ ม
ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. .........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูตรจะได้รับกำรเผยแพร่ว่ำเป็น หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒระดับ
ปรญญำตรี สำขำเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีกำรศึกษำ 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อำชีพนักออกแบบและสร้ำงสื่อนวัตกรรมธุรกจดจทัล
8.2 อำชีพนักพัฒนำและบรหำรจัดกำรด้ำนพำณชย์อเล็กทรอนกส์
8.3 อำชีพนักพัฒนำซอฟต์แวร์ธุรกจดจทัลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
8.4 อำชีพผู้ประกอบกำรอสระด้ำนธุรกจดจทัล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
อำจำรย์ บรหำรธุรกจมหำบัณฑต
ครุศำสตรบัณฑต
(คอมพวเตอร์ศึกษำ)
นำงมำลี แผงดี
อำจำรย์ วทยำศำสตรมหำบัณฑต
3-1104-0013x-xx-x
(เทคโนโลยีอนเทอร์เน็ต
และสำรสนเทศ)
ประกำศนียบัตรครูเทคนค
ชั้นสูง (คอมพวเตอร์ธุรกจ)
นำงสำวธมกร จันทรโยธำ อำจำรย์ บรหำรธุรกจมหำบัณฑต
3-6599-0031x-xx-x
ประกำศนียบัตรครูเทคนค
ชั้นสูง (คอมพวเตอร์ธุรกจ)
นำยชนกฤต ประสำรยำ
อำจำรย์ วทยำศำสตรมหำบัณฑต
3-5402-0057x-xx-x
(เทคโนโลยีอนเทอร์เน็ต
และสำรสนเทศ)
บรหำรธุรกจบัณฑต
(คอมพวเตอร์ธุรกจ)
นำงเสมอ เวชสถล
อำจำรย์ วทยำศำสตรมหำบัณฑต
5-5302-9000x-xx-x
(วทยำกำรคอมพวเตอร์)
วทยำศำสตรบัณฑต
(วทยำกำรคอมพวเตอร์)
นำงสุธีรัตน์ คล้ำยสมบูรณ์
อำจำรย์ วศวกรรมมหำบัณฑต
3-6408-0002x-xx-x
(วศวกรรมคอมพวเตอร์)
วทยำศำสตรบัณฑต
(วทยำกำรคอมพวเตอร์)

ชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
ลาดับ
1 นำงมะลวรรณ์ พลำวุฑฒ์
5-5201-9003x-xx-x
2

3
4

5

6

สาเร็จการศึกษา
ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
มหำวทยำลัยรำมคำแหง
2547
วทยำลัยครูลำปำง
2531
มหำวทยำลัยนเรศวร

2551

วทยำลัยพณชยกำรธนบุรี

2540

มหำวทยำลัยรำมคำแหง
วทยำลัยอำชีวศึกษำ
มหำสำรคำม
มหำวทยำลัยนเรศวร

2545
2539

มหำวทยำลัยโยนก

2543

มหำวทยำลัยนเรศวร

2548

วทยำลัยครูอุตรดตถ์

2534

มหำวทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี
วทยำลัยครูอุตรดตถ์

2549

2551

2536

หมายเหตุ ประวัต สถำนที่ทำงำน ผลงำนทำงวชำกำรและภำระงำนสอนที่ ภำคผนวก ญ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 วทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
10.2 สถำนประกอบกำรที่ลงนำมควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
1. บรษัท โทรคมนำคมแห่งชำต จำกัด (มหำชน) สุโขทัย
2. บรษัท บรษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวร์ค จำกัด สำขำ 00001
3. บรษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด
4. บรษัท แอดไวช์ ศรีสำโรง จำกัด
5. บรษัท โทรคมนำคมแห่งชำต จำกัด (มหำชน) สวรรคโลก
6. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีเอสพี. ปร้น
7. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอสอำร์ คอนเน็คท์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอัตรำกำรเตบโตทำงเศรษฐกจในระดับที่สูงขึ้น จะเป็นผลมำจำกธุรกจอุตสำหกรรมและ
บรกำรที่เน้นเรื่องกำรเพ่มประสทธภำพในกำรทำและกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่โดยกำรประยุกต์ใช้คอมพวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญ กำรสนับสนุนกำรเจรญเตบโตของภำคธุรกจเหล่ำนี้จำเป็นต้องอำศัยทั กษะ
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำงวศวกรรมและสำรสนเทศเพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงและบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ใหม่ ๆ เช่น องค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดจทัลและปัญญำประดษฐ์ (AIหรือArtificial Intelligence) ในกำร
พัฒ นำระบบอั ตโนมั ตและระบบอ นเทอร์เ น็ตของสรรพส่ง (Internet of Things), ระบบคำนวณแบบคลำวด์
(Cloud Computing) ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมดจทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกจดจทัลและสำรสนเทศ (Digital and Information Economy)
นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรดำเนนกำรเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของประเทศไทยในกำรพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงส่วนเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยดจทัลเพือ่
เศรษฐก จและสัง คม (Digital Economy) ที่ มี ควำมส ำคัญ โดยจะนำเทคโนโลยีส ำรสนเทศมำประยุก ต์ใช้ท ำง
เศรษฐกจและสังคม โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับบรกำรภำครัฐให้เป็น Digital Services ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ประชำชน เพื่อเป็นรำกฐำนไปสู่กำรต่อยอดในกำรดำเนนกจกรรมกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกจและสังคมที่ มี
ประสทธภำพสูงสุด
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่ำ งย่งต่อ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกจ ทำให้เกดกำรพัฒนำนวัตกรรม และขยำยตัวของภำคกำรผลตและบรกำรอย่ำงรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสำหกรรมและธุรกจขนำดกลำงและย่อม ที่ต้องกำรนักเทคโนโลยีที่มีควำมรู้ทั้งด้ำน
ทฤษฏี และปฏบัตที่สำมำรถทำงำนได้ สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ สำมำรถพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้ง
ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ กำรพัฒนำทำงเศรษฐกจสำมำรถทำได้จำกกำรเร่งพัฒนำควำมรู้ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ และกำรปรับใช้เทคโนโลยีจำกภำยนอก เพื่อเพ่มประสทธภำพภำคกำรผลตภำยในประเทศ โดยจะต้องมี
กำรบรหำรจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ ทั้งกำรพัฒนำหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสมมำผสมผสำนร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธกำร และแผนกลยุทธ์
สถำบันกำรอำชีวศึก ษำ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่ อพัฒ นำเศรษฐกจและสังคมของประเทศไทย จึง ต้องกำรบุคลำกร
ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่มีคุณภำพเป็นจำนวนมำก ตรงกับควำมต้องกำรสำหรับกำรพัฒนำประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีกำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous
Computing) ที่ เ พ่ ม ขึ้นอย่ำงรวดเร็วผ่ำนเครือข่ำยควำมเร็วสูงและ/หรืออนเทอร์เน็ต ประกอบกั บ รำคำและ
ค่ำใช้จ่ำยที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และคอมพวเตอร์แบบพกพำที่สำมำรถสื่อสำรข้อมูล
มัลตมีเดียได้สะดวกและรวดเร็ว นำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป็นต้องเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่
เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันกำรใช้อนเตอร์เน็ตทำให้มีกำรแพร่ขยำยของข้อมูลข่ำวสำรที่ไร้พรหมแดนยำกต่อกำรดูแล
และป้องกันเด็ก และวัยรุ่นจำกค่ำนยมที่ไม่ พึงประสงค์มำกขึ้น เกดปัญหำกำรก่อกำรร้ำย กำรระบำดของโรค
พันธุกรรมใหม่ ๆ และกำรค้ำยำเสพตดหลำกหลำยรูปแบบ
ดัง นั้นจ ำเป็นต้อ งมี กำรวำงแผนหลักสูตรที่ต้องคำนึง ถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสัง คม และ
วัฒนธรรม เป็นทั้งโอกำสและผลกระทบต่อประเทศไทย โดยด้ำนหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกำสมำกขึ้นในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้ำนเทคโนโลยี จึงนับเป็นโอกำสในกำรนำวชำควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำสนับสนุน
กำรพัฒนำภูมปัญญำท้องถ่นของไทยและนำมำสร้ำงมูลค่ำเพ่ม ซึ่งจะเป็นสนทรัพย์ทำงปัญญำที่สร้ำงมูลค่ำทำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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เศรษฐกจได้ กระบวนกำรพัฒนำ ทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ควำมรอบรู้ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ด้วยควำมรอบคอบและ
เป็นไปตำมลำดับขั้นตอนให้สอดคล้องกับวถีชีวตของสังคมไทยรวมทั้งกำรเสรมสร้ำงศีลธรรม คุณธรรม จรยธรรม
ในกำรปฏบัตหน้ำที่ และกำรดำเนนชีวตด้วยควำมเพียรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจพอเพียง อันจะเป็นภูมคุ้มกัน
ในตัวที่ดีให้พร้อมเผชญกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดขึ้นทั้งในระดั บครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชำต นอกจำกนี้
ยังต้องให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำกำลังคนวัยทำงำนทุกสำขำอำชีพ ทั้งบุคลำกรภำครัฐ และ ภำคเอกชน ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดจทัลอย่ำงชำญฉลำดในกำรประกอบอำชีพ และกำรพัฒนำ
บุ ค ลำกรในสำขำเทคโนโลยี โ ดยตรง ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ และควำมเชี่ ย วชำญเฉพำะด้ ำ น ในระดับ
มำตรฐำนสำกล เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงและจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำสูงในยุคเศรษฐกจและสังคมที่ ใช้เทคโนโลยีดจทัลเป็น
ปัจ จัย หลักในกำรขับเคลื่อ นสังคมและเปิดโอกำสให้บัณฑตได้ท ำงำนกั บบรษัทข้ำมชำตหรือมีโอกำสไปทำงำน
ต่ำงประเทศมำกขึ้น หลักสูตรจึงควรฝึกทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะภำษำอังกฤษให้มำกขึ้น
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑ ต สำมำรถเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว เพื่ อ รองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ ำ ว
ให้สอดคล้องและเหมำะสม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ภ ำยนอก ในกำรพัฒ นำหลั ก สูต รจึง จ ำเป็น ต้ องพั ฒ นำหลัก สูต ร
ในเชงรุกที่มีศักยภำพ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมววัฒนำกำรของเทคโนโลยีโดยเฉพำะอย่ำงย่งสำขำวชำเทคโนโลยี
ธุรกจดจทัล และรองรับกำรแข่งขันกำรทำงำนด้ำนนี้ จำเป็นอย่ำงย่งที่จะต้องวำงแผนหลักสูตร เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียน
เกดสมรรถนะด้ำนวชำชีพ กำรคดวเครำะห์ กำรแสดงออกเชงสร้ำงสรรค์ รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อ
กำรทำงำนในยุคปัจจุบันนี้อย่ำงเข้มงวดเพื่อรองรับกำรแข่งขันกำรทำงำนทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ในกำร
ผลตบัณฑตสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัลนี้ จำเป็นต้องมีควำมพร้อมที่จะปฏบัตงำนได้ทันที และมีศักยภำพสูงใน
กำรพัฒนำตนเอง ให้เ ข้ำกับลักษณะงำนทั้งด้ำนวชำกำร และวชำชีพ สำมำรถนำทรัพยำกรที่ มีอยู่มำใ ช้ให้เกด
ประสทธภำพอย่ำงสูงสุดต่อหน่วยงำน สังคม และประเทศชำต และเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒระดับปรญญำตรี
สำขำเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ถือเป็นควำมจำเป็น เพื่อจะได้ส่งเสรมให้ประเทศมีจำนวนนักเทคโนโลยีเฉพำะด้ำนให้
เพ่ ม มำกขึ้ น และก ำลั ง คนที่ มี ม ำกขึ้ น ท ำให้มี ส่ว นในกำรพั ฒ นำงำนด้ ำ นเทคโนโลยี ธุ ร ก จคอมพ วเตอร์ ให้
เจรญก้ำวหน้ำย่งขึ้น โดยเฉพำะกำลังคนที่มีควำมรู้ในด้ำนนี้ โดยต้องปฏบัตตนอย่ำงมืออำชีพ มีคุณธรรม จรยธรรม
ซึ่ง เป็นไปตำมนโยบำยและวสัยทัศน์ของสถำบันในด้ำนเทคโนโลยีธุรก จดจทั ล กำรมุ่ ง สู่ควำมเป็นเลศในด้ำน
เทคโนโลยี และกำรวจัย และกำรผลตบัณฑตที่มีควำมสำมำรถและมีคุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ก่อให้เกดผลกระทบต่อพฤตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
สังคมไทย ดังนั้น กำรใช้เทคโนโลยีคอมพวเตอร์ต้องใช้ในเชงสร้ำงสรรค์ เพื่อก่อให้เกดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
คำนึงถึงคุณธรรมและจรยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
ที่สอดคล้องกับพันธกจของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ในหัวข้อที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลศทำงด้ำนเทคโนโลยี
และกำรวจัย และกำรมุ่งสร้ำงบัณฑตที่ดีและเก่งเพื่อกำรพัฒนำประเทศและสังคม นอกจำกนี้ยังมีพันธกจด้ำนกำร
ค้นคว้ำ และ สร้ำงองค์ควำมรู้วจัยและถ่ำยทอดสู่ชุมชนผ่ำนกำรบรกำรทำงวชำกำร โดยกำรบูรณำกำรกำรวจัยและ
บรกำรวชำกำรผ่ำนรำยวชำต่ำง ๆ ในลักษณะโครงกำรเพื่อนำผลงำนของนักศึกษำออกไปสร้ำงประโยชน์ให้แก่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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ชุ ม ชนสั ง คมในสถำนกำรณ์ จ ร ง และส่ ง เสร มให้นั ก ศึ ก ษำได้ มี ส่ ว นร่ว มในกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้สู่ ชุ ม ชนผ่ำน
กระบวนกำรให้คำปรึกษำและฝึกอบรมแก่ชุมชนทั้งด้ำนวชำกำร และวชำชีพซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยและวสัยทัศน์
ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ด้ำนมุ่งสู่ควำมเป็นเลศในเทคโนโลยีและกำรวจัยเพื่อพัฒนำท้องถ่น ชุมชน
สถำนประกอบกำร สังคมและประเทศชำต
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวชำศึกษำทั่วไป ดำเนนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยแผนกวชำสำมัญสัมพันธ์ หรือผู้มีควำม
เชี่ยวชำญ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อำจำรย์ ผู้ รั บ ผ ดชอบหลั ก สู ต ร มี ห น้ ำ ที่ ป ระสำนงำนกั บ ส่ ว นงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งและครู ฝึ ก
ในสถำนประกอบกำร ทั้ ง ในด้ ำ นเนื้ อ หำสำระ กระบวนกำรจัดกำรเรีย นกำรสอน ตำรำงเรีย น ตำรำงสอบ
ส่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรประเมนเพื่อพัฒนำหลักสูตรให้ สอดคล้องกับมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒระดับปรญญำตรี
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลตบัณฑตสำยเทคโนโลยีที่มีควำมรอบรู้ มีสมรรถนะในกำรพัฒนำงำนด้ำนธุรกจดจทัลอย่ำงเป็นระบบ
ประยุกต์ใช้เครือข่ำยคอมพวเตอร์และซอฟแวร์ทำงธุรกจที่ทันสมัยในกำรบรหำรจัดกำรธุรกจ สำมำรถจัดกำรและควบคุมกำร
ทำงำน มีคุณธรรม จรยธรรม จรรยำบรรณวชำชีพ และกจนสัยที่เหมำะสมในกำรทำงำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
สังคม ชุมชน สถำนประกอบกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ สำมำรถประกอบอำชีพอสระ พัฒนำตนเองให้มี
ควำมก้ำวหน้ำทำงวชำกำรและวชำชีพ
1.2 ความสาคัญ
สืบเนื่องจำกสำขำวชำคอมพวเตอร์ธุรกจที่ได้เปิดสอนนักศึกษำระดับปรญญำตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑต ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ตั้งแต่ปี
2557 เป็นต้นมำ และได้ดำเนนกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นตำมหลักเกณฑ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑต สำขำเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปรญญำตรี พ.ศ. 2558 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
แต่เนื่องด้วยในปีกำรศึกษำ 2563 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศีกษำ ได้ปรับหลักสูตรประกำศนียบัตรวชำชีพชั้นสูง
สำขำวชำคอมพวเตอร์ธุรกจ เป็น สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล ทำงสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 จึงได้ทำกำร
ปรับปรุงหลักสูตรสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล เพื่อให้สอดคล้อง และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
เป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำ พร้อมแข่งขันและรองรับกำรปลี่ยนแปลงเศรษฐกจโลก ซึ่งต้องกำร
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัลที่มีคุณภำพ สำมำรถประยุกต์ใช้คอมพวเตอร์และเทคโนโลยีในกำรพัฒนำนวัตกรรม
ใหม่ ๆ กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน พร้อมกับกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศที่เพียงพอต่อกำรวำงแผนและตัดสนใจ
อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในกำรพัฒนำประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลตบัณฑตด้ำนเทคโนโลยธุรกจดจทัลให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรวำง
แผนกำรออกแบบงำนธุรกจดจทัล สร้ำงสื่อนวัตกรรมธุรกจดจทัล และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีควำมเหมำะสม
ในกำรปฏบัตงำน และตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
1.3.2 เพื่อผลตบัณฑตทีม่ ีสมรรถนะในกำรบรหำรจัดกำรด้ำนพำณชย์อเล็กทรอนกส์ กำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ธุรกจดจทัลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กำรควบคุมกำรทำงำน เป็นผู้ประกอบกำร สำมำรถบูรณำกำรองค์
ควำมรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำงำนทำงเทคโนโลยีในภำคธุรกจและภำคบรกำรได้
1.3.3 เพื่อผลตบัณฑตที่มีคุณธรรม จรยธรรม และจรรยำบรรณวชำชีพ มีเจตคตที่ดีต่องำนอำชีพ
ตระหนักถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวต กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ทั้งด้ำนวทยำกำรและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
สำขำวชำเทคโนโลยี
ธุรกจดจทัล ให้มี
มำตรฐำนตำมที่ สกอ.
กำหนด

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้/หลักฐาน

ปรับปรุงหลักสูตรโดย มีพื้นฐำนจำก
หลักสูตรในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒ
วชำชีพ และตดตำมประเมนหลักสูตร
อย่ำงสม่ำเสมอ

ตัวบ่งชี้
1.1 มีกำรประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตร อย่ำงน้อย ปีละ
1 ครั้ง
1.2 มีกำรปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
1.3 สกอ. รับทรำบกำรพจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
หลักสูตร
หลักฐาน
1.1 รำยงำนกำรประชุมทบทวนหลักสูตร
1.2 รำยงำนผลกำรประเมนหลักสูตร
1.3 เอกสำรปรับปรุงหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
2.1 ผลกำรประเมนควำมพึงพอใจในของผู้ใช้บัณฑตไม่
น้อยกว่ำระดับ 3.51
2.2 จำนวนบัณฑตที่ได้งำนทำภำยใน 1 ปี ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80
หลักฐาน
2.1 รำยงำนกำรประเมนควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑต
2.2 รำยงำนสรุปผลกำรมีงำนทำของบัณฑต
ตัวบ่งชี้
3.1 จำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมทำงวชำกำรและวชำชีพ
3.2 จำนวนผลงำนทำงวชำกำรของอำจำรย์
หลักฐาน
3.1. รำยงำนผลกำรฝึกอบรม
3.2. ผลงำนทำงวชำกำร

2. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีควำมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑต

2.1. ตดตำมควำมเปลี่ยนแปลงใน
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑต
2.2. สำรวจภำวะกำรมีงำนทำของ
บัณฑต

3. พัฒนำบุคลำกร
สำยผู้สอนให้มี
คุณภำพทั้งทำง
วชำกำรและวชำชีพ

1. สนับสนุนให้บุคลำกรสำยผู้สอน
ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกอบรมสัมมนำ
เพื่อเพ่มควำมรู้และประสบกำรณ์ ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ และกำร
ขอตำแหน่งทำงวชำกำร
4.1. จัดหำงบประมำณ เพื่อปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เช่น
วัสดุครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
อำคำรและห้องสมุดให้มีควำมทันสมัย
และมีประสทธภำพย่งขึ้น
4.2. สำรวจควำมต้องกำรของ
อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำเกี่ยวกับ
ปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

4. ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน

ตัวบ่งชี้
4.1 จ ำนวนรำยกำรส่ ง สนั บ สนุ น ตำมเกณฑ์ ใ นกำรจั ด
กำรศึกษำในระดับปรญญำตรี
4.2 ผลกำรประเมนควำมต้องกำรของอำจำรย์ผู้สอนและ
นักศึกษำ
หลักฐาน
4.1. รำยกำรส่งสนับสนุน
4.2. รำยงำนควำมต้ อ งกำรของอำจำรย์ ผู้ ส อนและ
นักศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
กำรจั ด กำรศึ ก ษำใช้ ร ะบบทว ภำค โดย 1 ปี ก ำรศึ ก ษำ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภำคกำรศึ ก ษำปกต
1 ภำคกำรศึ ก ษำปกต มี ร ะยะเวลำกำรศึ ก ษำ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 18 สั ป ดำห์ ส ำหรั บ ภำคกำรศึ ก ษำฤดู ร้ อ น
กำรกำหนดระยะเวลำและจำนวนหน่วยกตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภำคกำรศึกษำปกต
1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน จำนวน 1 ภำคกำรศึกษำ ภำคละไม่เกน 9 สัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ
จำนวนหน่วยกตไม่เกน 9 หน่วยกต
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
1.4 การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
1.4.1 กำรคดหน่วยกตต่อภำคกำรศึกษำ
1) รำยวชำทฤษฎีที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภปรำย ไม่น้อยกว่ำ 18 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ
ปกต ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกตระบบทวภำค
2) รำยวชำปฏบัตที่ใช้เวลำในกำรฝึกหรือทดลองในห้องปฏบัตกำร ไม่น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมง
ต่อภำคกำรศึกษำปกต ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกตระบบทวภำค
3) รำยวชำฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำม ที่ใช้เวลำในกำรฝึกไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำปกต ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกตระบบทวภำค
4) กำรฝึกอำชีพในกำรศึกษำระบบทวภำคี ที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำปกตก ให้มีคำ่ เท่ำกับ 1 หน่วยกตระบบทวภำค
5) กำรทำโครงกำรพัฒนำทักษะวชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกต ให้มี
ค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกตระบบทวภำค
1.4.2 กำรระบุจำนวนหน่วยกตให้ระบุตำมควำมหมำยของ น (ท-ป-ศ)
น หมำยถึง จำนวนหน่วยกต
ท หมำยถึง จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดำห์
ป หมำยถึง จำนวนชั่วโมงปฏบัตต่อสัปดำห์
ศ หมำยถึง จำนวนชั่วโมงศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำต่อสัปดำห์
1.4.3 กำรจัดชั่วโมงเรียน
ในกำรจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พจำรณำถึงลักษณะกำรเรียนกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สำมำรถเกดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษำค้นคว้ำทั้งใน
และนอกเวลำเรียน โดยจำแนกกำรจัดเวลำเรียนรู้ประจำรำยวชำ รูปแบบและวธีกำรคำนวณชั่วโมงศึกษำค้นคว้ำ
นอกเวลำต่อสัปดำห์ ดังนี้
1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏบัต
3) ชั่วโมงศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำ
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จำนวนหน่วยกต
จำนวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดำห์
จำนวนชั่วโมงเรียนปฏบัตต่อสัปดำห์
จำนวนชั่วโมงศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำต่อสัปดำห์

น (ท - ป - ศ)
วิธีคานวณ
ชั่วโมงศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำ = (ชั่วโมงเรียนทฤษฎี X 2) + ( ชั่วโมงเรียนปฏบัต )
2.5
หมายเหตุ

หำกนำผลกำรคำนวณที่ได้มีจุดทศนยม ให้ปัดเศษดังนี้
1. น้อยกว่ำ 0.5 ให้ตัดท้ง
2. ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1

ทั้งนี้ในกำรกำหนดชั่วโมงศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น บำงรำยวชำอำจไม่มีกำรศึกษำค้นคว้ำ
นอกเวลำ เช่น วชำที่เกี่ยวกับกำรฝึก ประสบกำรณ์อำชีพ วชำโครงกำร เป็นต้น โดยให้ใช้เลข 0 แทนชั่วโมงศึกษำ
ค้นคว้ำนอกเวลำ
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลำในกำรดำเนนกำรเรียนกำรสอน
2.1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ให้จัดในวันและเวลำ ดังต่อไปนี้
วัน-เวลำในรำชกำรปกต (วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.00 น. -17.00 น.)
2.1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำรให้จัดในวันและเวลำดังต่อไปนี้
วันจันทร์ – วันเสำร์หรืออำทตย์ ระหว่ำงเวลำ 08.00 – 17.30 น. และ/หรือ ให้ขึ้นอยู่
กับสถำนประกอบกำรนั้นๆ ตำมแผนกำรฝึกอำชีพที่จัดร่วมกับสถำนประกอบกำร
2.1.3 กำรกำหนดภำคเรียน
ภำคเรียนที่ 1 เดือน พฤษภำคม – กันยำยน
ภำคเรียนที่ 2 เดือน ตุลำคม – มีนำคม
ภำคเรียนฤดูร้อนเดือน มีนำคม – พฤษภำคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปั ญ หำกำรปรั บ ตั ว จำกกำรเรี ย นในระดั บ ปวส. มำเป็ น กำรศึ ก ษำที่ มี รู ป แบบแตกต่ ำ งไป
จำกเด มที่ คุ้ น เคย มี สั ง คมกว้ ำ งขึ้ น ต้ อ งดู แ ลตนเองมำกขึ้ น มี ก จกรรมทั้ ง กำรเรี ย นในห้ อ ง และก จกรรม
เสรมหลักสูตร ที่นักศึกษำต้องแบ่งเวลำให้เหมำะสมรวมถึงกำรปฏบัตงำนในสถำนประกอบกำร
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกำรปฐมนเทศนักศึกษำใหม่ แนะนำกำรวำงเป้ำหมำยชีวต เทคนคกำรเรียนในระบบทว
ภำคีและกำรฝึกประสบกำรณ์วชำชีพ
2.4.2 มอบหมำยหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำให้แก่อำจำรย์ และอำจำรย์นเทศทุกคนทำหน้ำที่ สอดส่อง
ดูแลตักเตือน ให้คำปรึกษำแนะนำ
2.4.3 มี ค ณะกรรมกำรอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ จั ด ก จกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลนักศึกษำ เช่น วันแรกพบระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ วันพบผู้ปกครอง ประชุมนเทศก่อน
ฝึกงำน กำรตดตำมกำรเรียนของนักศึกษำจำกอำจำรย์ผู้สอน และจัดกจกรรมสอนเสรมถ้ำจำเป็น เป็นต้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษำที่จะรับเข้ำศึกษำในหลักสูตร และจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ที่คำดว่ำจะจบในแต่
ละปีกำรศึกษำ เป็นระยะเวลำ 5 ปีกำรศึกษำ โดยเร่มต้นตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวมทั้งหมด
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
20
20
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2566
2567
2568
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20
20
20

2569
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมำณ สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 โดยค่ำใช้จ่ำย
เฉพำะงบดำเนนกำรในกำรผลตบัณฑตต่อคนต่อปี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมำณรำยรับ (หน่วย/บำท)
รายละเอียดการรับ
1. ค่ำบำรุงกำรศึกษำ
2. ค่ำลงทะเบียน
3. เงนอุดหนุนจำกรัฐบำล
4. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแรกเข้ำ
รวมรายรับ

2565
280,000
208,000
360,000
150,000
998,000

2566
560,000
416,000
720,000
150,000
1,846,000

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569
560,000 560,000 560,000
416,000 416,000 416,000
720,000 720,000 720,000
150,000 150,000 150,000
1,846,000 1,846,000 1,846,000

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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2.6.2 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วย/บำท)
หมวดเงิน

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

126,000
620,000
90,000
836,000

126,000
620,000
90,000
836,000

126,000
620,000
90,000
836,000

126,000
620,000
90,000
836,000

18,000
18,000
854,000

18,000
18,000
854,000

18,000
18,000
854,000

18,000
18,000
854,000

18,000
18,000
854,000

20

40

40

40

40

42,700

21,350

21,350

21,350

21,350

2565

ก. งบดาเนินงาน

1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
126,000
2. ค่ำใช้จ่ำยดำเนนงำน (ไม่รวม 3) 620,000
3. ทุนกำรศึกษำ
4. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
90,000
รวม (ก)
836,000
ข. งบลงทุน

ค่ำครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จำนวนนักศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบกำรศึกษำเป็นแบบชั้นเรียนและกำรเรียนรู้ร่วมกับสถำนประกอบกำร
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการอาชีวศึกษา
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
75 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ำงหลัก สูตร แบ่ง เป็นหมวดวชำที่ ส อดคล้องกั บที่ ก ำหนดไว้ในเกณฑ์ ม ำตรฐำน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธกำร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวชำภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
2. กลุ่มวชำวทยำศำสตร์และคณตศำสตร์
3. กลุ่มวชำสังคมศึกษำและมนุษยศำสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วชำเฉพำะพื้นฐำน
1.1 กลุ่มวชำพื้นฐำนทำงคณตศำสตร์และวทยำศำสตร์
1.2 กลุ่มวชำพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี
2. วชำเฉพำะด้ำน
2.1 กลุ่มวชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ
2.2 กลุ่มวชำโครงกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกต
6 หน่วยกต
6 หน่วยกต
51 หน่วยกิต
18 หน่วยกต
6 หน่วยกต
12 หน่วยกต
24 หน่วยกต
18 หน่วยกต
6 หน่วยกต
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3. วชำกำรฝึกประสบกำรณ์วชำชีพ/วชำบูรณำกำรกำรเรียนรู้
ร่วมกำรทำงำน
3.1 กลุ่มวชำบูรณำกำรกำรเรียนรู้ร่วมกำรทำงำน

9 หน่วยกต
9 หน่วยกต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
(1) รหัสรายวิชา กำรกำหนดเลขรหัสรำยวชำตำมหลักสูตรระดับปรญญำตรี ประกอบด้วย
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 11 ตัว ในลักษณะ XX–XXXXX–XXXX มีควำมหมำย ดังนี้
ลำดับที่ 1 และ 2
หมำยถึง รหัสสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ลำดับที่ 3
หมำยถึง หลักสูตรปรญญำตรี
ลำดับที่ 4 และ 5
หมำยถึง ประเภทวชำ
ลำดับที่ 6 และ 7
หมำยถึง สำขำวชำ
ลำดับที่ 8 และ 9
หมำยถึง หมวดวชำ
ลำดับที่ 10 และ 11 หมำยถึง ลำดับรำยวชำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 13

กำรกำหนดรหัสวชำระดับปรญญำตรี มีรำยละเอียดจำแนกได้ดังแผนภูมต่อไปนี้
ควำมหมำยของรหัสวชำ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑต พุทธศักรำช 2565

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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(2) รายชื่อวิชา ให้เขียนชื่อวชำเป็นภำษำไทยในบรรทัดแรกและวงเล็บชื่อวชำเป็น
ภำษำอังกฤษในบรรทัดต่อไป และให้ระบุจำนวนหน่วยกต จำนวนชั่วโมงภำคทฤษฎี ภำคปฏบัต และจำนวนชั่วโมง
ศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำ น (ท-ป-ศ) โดยคดค่ำหน่วยกต ตำมที่กำหนด แล้วหำกมีรำยวชำที่ต้องเรียนก่อนให้ระบุ
รหัสวชำและชื่อวชำนั้นด้วย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

18 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-1101
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ
(Thai for Communication and Presentation)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-1201
กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ
(Reading and Writing English in Careers)

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

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-1401
สถตเพื่องำนอำชีพ
(Statistics for Careers)
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-1301
วทยำศำสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)

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

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-1601
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร
(Human Relations in Organization)
3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-1501
กำรบรหำรจัดกำรยุคใหม่และภำวะผู้นำ
(Modern Management and Leadership)

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

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

3 หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

3 หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

3 หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-2104
คณตศำสตร์สำหรับเทคโนโลยีดจทัล
(Statistics for Research)
1.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-2202
วทยำศำสตร์สง่ แวดล้อม
(Environmental Science)

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

1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ให้ศึกษำจำกรำยวชำต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-2305 กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรฝึกอบรม
(Personal Development and Training)
31-40000-2306 กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ
(Management Information Technology for Career)
31-40000-2307 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำร
(Safety and Occupational Health in the workplace)
31-40000-2308 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบรกำร
(Service Industry Management)

12 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
ให้เลือกศึกษำจำกรำยวชำต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40204-2401 กำรพัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์สำหรับธุรกจดจทัล
(Electronic Commerce Development for Digital
Business)
31-40204-2402 เครือข่ำยคอมพวเตอร์สำหรับธุรกจดจทัล
(Computer Network For Digital Business)
31-40204-2403 เทคโนโลยีเพือ่ กำรจัดกำรธุรกจดจทัล
(Technology for Digital Business Management)
31-40204-2404 กำรพัฒนำสื่อมัลตมีเดียสำหรับงำนธุรกจดจทัล
(Multimedia Development For Digital Business)
31-40204-2405 กำรวเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกจ
(Information Systems Analysis and Design)

24 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

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

น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (0-9-0)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
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31-40204-2406
31-40204-2407
31-40204-2408

กำรประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
(Cloud Computing)
เทคโนโลยีกำรพำณชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Commerce Technology)
กำรใช้เทคโนโลยีดจทัลสำหรับงำนธุรกจ
(Digital Technology For Business)

2.2 กลุ่มวิชาโครงการ
ให้ศึกษำจำกรำยวชำต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40204-2501 โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธรุ กจดจทัล 1
(Digital Business Technology Project 1)
31-40204-2502 โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธรุ กจดจทัล 2
(Digital Business Technology Project 2)

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

3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
9 หน่วยกิต
ให้ศึกษำจำกรำยวชำต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
31-40204-2601 สัมมนำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
3 (0-9-0)
(Seminar in Digital Business Technology)
31-40204-2602 กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงำนธุรกจ
3 (0-9-0)
(Software Packages in Business)
31-40204-2603 เทคโนโลยีระบบฐำนข้อมูล
3 (0-9-0)
(Database System Technology)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เรียนจำกรำยวชำที่เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑต โดยไม่ซ้ำกับรำยวชำที่ศึกษำมำแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรำยวชำที่กำหนดให้ศึกษำโดยไม่นับหน่วยกตรวมในเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรนี้ หรือให้
ศึกษำจำกรำยวชำต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
31-40204-3001 กำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนธุรกจด้วยภำษำเชงวัตถุ
3 (1-4-4)
(Business Application Development Using OOPL)
31-40204-3002 ผู้ประกอบกำรดจทัลและกฏหมำยธุรกจ
3 (2-2-5)
(Digital Entrepreneurship and Business Law)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แสดงรำยวชำที่จัดสอนตำมหลักสูตรในแต่ละภำคกำรศึกษำจนครบตำมโครงสร้ำงของ
แต่ละหลักสูตร โดยได้พจำรณำควำมสอดคล้องกับสมรรถนะในมำตรฐำนกำรศึกษำวชำชีพที่จะเกดขึ้นกับผู้เรียน
ตำมกรอบคุณวุฒกำรศึกษำวชำชีพของหลักสูตร ดังนี้
แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (ในสถานศึกษา)
รายวิชา
น (ท-ป-ศ)

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
31-40000-1101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
31-40000-1401 สถตเพื่องำนอำชีพ
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
31-40000-1301 วทยำศำสตร์เทคโนโลยีประยุกค์
3 (2-2-5)
กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
31-40000-1501 กำรบรหำรจัดกำรยุคใหม่และภำวะผู้นำ
3 (3-0-6)
กลุ่มมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
31-40000-2306 กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ
3 (2-2-5)
31-40000-2308 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบรกำร
3 (3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
31-40204-2401 กำรพัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์สำหรับธุรกจดจทัล
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาโครงการ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
21 (18-6-39)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หมายเหตุ
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แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ในสถานศึกษา)
รายวิชา
น (ท-ป-ศ)

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
31-40000-1201 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์
31-40000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
31-40000-2104 คณตศำสตร์สำหรับเทคโนโลยีดจทัล
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
31-40000-2202 วทยำศำสตร์ส่งแวดล้อม

หมายเหตุ

3 (2-2-5)

3 (3-0-6)

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

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
31-40000-2305 กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรฝึกอบรม
3 (2-2-5)
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
31-40204-2404 กำรพัฒนำสื่อมัลตมีเดียสำหรับงำนธุรกจดจทัล
3 (1-4-4)
กลุ่มวิชาโครงการ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
31-40204-3002 ผู้ประกอบกำรดจทัลและกฏหมำยธุรกจ
3 (2-2-5)
รวม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

21 (*-*-*)
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แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ในสถานศึกษา)
รายวิชา
น (ท-ป-ศ)

รหัสวิชา
หมายเหตุ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
31-40000-2307 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำร
3 (3-0-6) ย้ายไปเรียนปี 1 เทอม 2
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
31-40204-2405 กำรวเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกจ
3 (2-2-5) ย้ายไปเรียนปี 1 เทอม 1
กลุ่มวิชาโครงการ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
31-40204-3001 กำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนธุรกจด้วยภำษำเชงวัตถุ
3 (1-4-4)
รวม
9 (*-*-*)

แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (ในสถานประกอบการ)
รายวิชา
น (ท-ป-ศ)

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
31-40204-2406 กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
31-40204-2408 กำรใช้เทคโนโลยีดจทัลสำหรับงำนธุรกจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
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กลุ่มวิชาโครงการ
31-40204-2501 โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัล 1
3 (0-9-0)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
31-40204-2602 กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงำนธุรกจ
3 (0-9-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
12 (0-36-0)

แผนการเรียนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ในสถานประกอบการ)
รายวิชา
น (ท-ป-ศ)

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษาและมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
31-40204-2402 เครือข่ำยคอมพวเตอร์สำหรับธุรกจดจทัล
3 (0-9-0)
กลุ่มวิชาโครงการ
31-40204-2502 โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัล 2
3 (0-9-0)
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
31-40204-2601 สัมมนำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
3 (0-9-0)
31-40204-2603 เทคโนโลยีระบบฐำนข้อมูล
3 (0-9-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
12 (0-36-0)

หมายเหตุ

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คำอธบำยรำยวชำ (ภำคผนวก ก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
อำจำรย์ บรหำรธุรกจมหำบัณฑต
ครุศำสตรบัณฑต
(คอมพวเตอร์ศึกษำ)
นำงมำลี แผงดี
อำจำรย์ วทยำศำสตรมหำบัณฑต
3-1104-0013x-xx-x
(เทคโนโลยีอนเทอร์เน็ต
และสำรสนเทศ)
ประกำศนียบัตรครูเทคนค
ชั้นสูง (คอมพวเตอร์ธุรกจ)
นำงสำวธมกร จันทรโยธำ อำจำรย์ บรหำรธุรกจมหำบัณฑต
3-6599-0031x-xx-x
ประกำศนียบัตรครูเทคนค
ชั้นสูง (คอมพวเตอร์ธุรกจ)
นำยชนกฤต ประสำรยำ
อำจำรย์ วทยำศำสตรมหำบัณฑต
3-5402-0057x-xx-x
(เทคโนโลยีอนเทอร์เน็ต
และสำรสนเทศ)
บรหำรธุรกจบัณฑต
(คอมพวเตอร์ธุรกจ)
นำงเสมอ เวชสถล
อำจำรย์ วทยำศำสตรมหำบัณฑต
5-5302-9000x-xx-x
(วทยำกำรคอมพวเตอร์)
วทยำศำสตรบัณฑต
(วทยำกำรคอมพวเตอร์)
นำงสุธีรัตน์ คล้ำยสมบูรณ์
อำจำรย์ วศวกรรมมหำบัณฑต
3-6408-0002x-xx-x
(วศวกรรมคอมพวเตอร์)
วทยำศำสตรบัณฑต
(วทยำกำรคอมพวเตอร์)

ชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
ลาดับ
1 นำงมะลวรรณ์ พลำวุฑฒ์
5-5201-9003x-xx-x
2

3
4

5

6

สาเร็จการศึกษา
ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
มหำวทยำลัยรำมคำแหง
2547
วทยำลัยครูลำปำง
2531
มหำวทยำลัยนเรศวร

2551

วทยำลัยพณชยกำรธนบุรี

2540

มหำวทยำลัยรำมคำแหง
วทยำลัยอำชีวศึกษำ
มหำสำรคำม
มหำวทยำลัยนเรศวร

2545
2539

มหำวทยำลัยโยนก

2543

มหำวทยำลัยนเรศวร

2548

วทยำลัยครูอุตรดตถ์

2534

มหำวทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี
วทยำลัยครูอุตรดตถ์

2549

2551

2536

3.2.3 อำจำรย์พเศษ (ถ้ำมี)
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ด้วยเป็นกำรศึกษำในรูปแบบระบบทวภำคีซึ่งมีกำรฝึกอำชีพตำมแผนกำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร
ให้นักศึกษำมีประสบกำรณ์ในวชำชีพกับกำรทำงำนจรง โดยเป็นกำรฝึกปฏบัตงำน ฝึกงำนในหน่วยงำนภำครัฐ หรือ
สถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้องภำยใต้กำรดูแลของครูฝกึ /ผู้ควบคุมกำรฝึก อำจำรย์นเทศ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตำม
ควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
ควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในกำรปฏบัตงำนจำกสถำนประกอบกำร ตลอดจนมีควำมเข้ำใจในหลักกำรทำงำน
และเห็นควำมจำเป็นในกำรเรียนรู้ทฤษฎีมำกย่งขึ้น
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4.1.2 บูรณำกำรควำมรู้ที่เรียนมำ ใช้วจำรณญำณวเครำะห์ปัญหำ หรือแก้ปัญหำทำงธุรกจ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได้อย่ำงเหมำะสม
4.1.3 เรียนรู้วธีกำรใช้เครื่องมื อ และเทคโนโลยี ที่มี อยู่ในสถำนประกอบกำรเพื่อนำไปประกอบ
อำชีพที่เกี่ยวข้องได้
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภำวะผู้นำและสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.5 มีควำมรับผดชอบ มีระเบียบวนัย ตรงเวลำ ซื่อสัตย์สุจรต มีควำมคดรเร่มสร้ำงสรรค์ เข้ำใจ
วัฒนธรรมขององค์กรและจรรยำบรรณทำงวชำชีพตลอดจนปรับตัวให้เข้ำกับสถำนประกอบกำรได้
4.2 ช่วงเวลา
ภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 ของปีกำรศึกษำที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จั ด ภำคกำรศึ ก ษำตำมตำรำงสอนและแผนกำรฝึ ก อำชี พ ตำมรำยว ชำที่ ก ำหนดให้ ศึ ก ษำ
ในสถำนประกอบกำร ให้มีกำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำรภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 2 ครบตำม
จำนวนชั่วโมงที่กำหนดของกำรฝึกประสบกำรณ์วชำชีพในกำรศึกษำระบบทวภำคี ไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมง เท่ำกับ 1
หน่วยกต โดยนักศึกษำ ศึกษำงำนและปฏบัตงำนจรงในสถำนประกอบกำร มีครูฝึกในสถำนประกอบกำรเป็นผู้ฝึก
ประสบกำรณ์วชำชีพ และมีอำจำรย์ประจำวชำนเทศและจัดสอนเสรมในสมรรถนะรำยวชำที่สถำนประกอบกำรจัด
ฝึกได้ไม่ครบถ้วน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือโครงการหรืองานวิจัย
ข้อกำหนดในกำรทำโครงงำนหรือโครงกำรหรืองำนวจัยด้ำนเทคโนโลยีธุร กจดจทัล ควรเป็นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อกำรใช้งำนจรง หรือเพื่อกำรศึกษำ หรือเพื่อทำนุบำรุงศลป วัฒนธรรม ใช้
ในกำรวเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบได้อย่ำงมีประสทธภำพ โดยนักศึกษำอำจทำคนเดียว หรือเป็นกลุ่มโดย
มี จ ำนวนผู้ร่วมโครงงำน 2 คน และมี ร ำยงำนที่ต้องนำส่งตำมรูปแบบและระยะเวลำที่หลัก สูตรก ำหนด อย่ำง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงำนที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงผลงำนวจัยด้ำนนวัตกรรมเพื่อพัฒนำงำนในสถำนประกอบกำร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็ น โครงงำน หรื อ โครงกำร หรื อ งำนว จั ย ด้ ำ นเทคโนโลยี ธุ ร ก จด จ ทั ล ที่ นั ก ศึ ก ษำสนใจ
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งสำมำรถอธบำยทฤษฎีและหลักกำรที่นำมำใช้ในกำรทำโครงงำน หรือ
โครงกำร หรืองำนวจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรทำโครงงำน หรือโครงกำร หรือ
งำนวจัยที่สำมำรถทำเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษำสำมำรถทำงำนเป็นทีม มีควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ และกำร
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียนมำในกำรทำโครงงำน หรือโครงกำร หรืองำนวจัยที่สำมำรถใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สถำน
ประกอบกำร และประเทศ หรือสำมำรถใช้เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้งำนได้ต่อไปในอนำคต
5.3 ช่วงเวลา
ภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 ของปีกำรศึกษำที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกต
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5.5 การเตรียมการ
มี ก ำรก ำหนดชั่วโมงกำรให้คำปรึกษำ จัดท ำบันทึก กำรให้คำปรึกษำ ให้ข้อมู ล ข่ำวสำรเกี่ยวกับ
โครงงำน หรือโครงกำร หรืองำนวจัย และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่ำงโครงงำน หรือโครงกำร หรือ
งำนวจัยให้ศึกษำ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมนผลควำมก้ำวหน้ำของงำนจำกรำยงำนที่ต้องนำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำตำมระยะเวลำที่
อำจำรย์ทปี่ รึกษำเห็นสมควร กำรสอบเป็นกำรนำเสนองำนต่อคณะกรรมกำรสอบพร้อมด้วยเล่มรำยงำน โครงงำน
ฉบับร่ำง หรือเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมกำรสอบจะต้องประกอบด้วยอำจำรย์ทปี่ รึกษำโครงกำรและ
กรรมกำรไม่ต่ำกว่ำ 3 คน
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรม จรยธรรม ถ่อมตนและทำหน้ำที่เป็น
พลเมืองดี รับผดชอบต่อตนเอง วชำชีพและ
สังคม
(2) มีควำมรู้พื้นฐำนในศำสตร์ทเี่ กี่ยวข้องทัง้
ภำคทฤษฎีและภำคปฏบัตอยู่ในเกณฑ์ดี
สำมำรถประยุกต์ได้อย่ำงเหมำะสมในกำร
ประกอบวชำชีพ และศึกษำต่อในระดับสูง
(3) มีควำมรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีควำมสำมำรถพัฒนำ
ควำมรู้ เพื่อพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำ
สังคม
(4) คดเป็น ทำเป็น และเลือกวธีกำรแก้ปญ
ั หำได้
อย่ำงเป็นระบบ และเหมำะสม
(5) มีควำมสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น มีทักษะกำร
บรหำรจัดกำร และทำงำนเป็นหมู่คณะ

ส่งเสรมและสอดแทรกให้นักศึกษำมีจรรยำบรรณในวชำชีพ
เคำรพในสทธทำงปัญญำและข้อมูลส่วนบุคคล กำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำสังคมที่ถูกต้อง
รำยวชำบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐำนของศำสตร์และสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำคทฤษฎีและปฏบัต มีปฏบัตกำร
แบบฝึกหัด โครงงำน และกรณีศึกษำให้นักศึกษำเข้ำใจกำร
ประยุกต์องค์ควำมรู้กบั ปัญหำจรง
รำยวชำเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดควำมรู้พื้นฐำนในภำคบังคับ
และปรับตำมววัฒนำกำรของศำสตร์ มีโจทย์ปญ
ั หำที่ท้ำทำยให้
นักศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพ
ทุกรำยวชำต้องมีโจทย์ปัญหำ แบบฝึกหัด หรือโครงงำน ให้
นักศึกษำได้ฝึกคด ฝึกปฏบัต ฝึกแก้ปญ
ั หำ แทนกำรท่องจำ
โจทย์ปญ
ั หำและโครงงำนของรำยวชำต่ำง ๆ ควรจัดแบบ
คณะทำงำน แทนที่จะเป็นแบบงำนเดี่ยว เพื่อส่งเสรมให้
นักศึกษำได้ฝึกฝนกำรทำงำนเป็นหมู่คณะ
(6) รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองและสำมำรถ
ต้องมีกำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำได้สบื ค้นข้อมูลรวบรวม
ตดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
ควำมรู้ที่นอกเหนือจำกที่ได้นำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่
ควำมรู้ที่ได้ระหว่ำงนักศึกษำด้วยกัน หรือผู้สนใจภำยนอก
(7) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยและ
มีระบบเพื่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมคดเห็นในหมู่นักศึกษำหรือ
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร และใช้
บุคคลภำยนอกที่ส่งเสรมให้เกดกำรแสวงหำควำมรู้ที่ทันสมัย
เทคโนโลยีได้ดี
กำรเผยแพร่ กำรถำมตอบ และกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้
(8) มีควำมสำมำรถออกแบบสร้ำงสื่อนวัตกรรมธุรกจ มีรำยวชำทีบ่ ูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำ (เช่น วชำกำร
ดจทัล กำรพัฒนำและบรหำรจัดกำรด้ำนพำณชย์ จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ กำรพัฒนำพำณชย์
อเล็กทรอนกส์และกำรเป็นผู้ประกอบกำรอสระ อเล็กทรอนกส์สำหรับธุรกจดจทัล กำรพัฒนำสื่อมัลตมีเดีย
ด้ำนธุรกจดจทัล
สำหรับงำนธุรกจดจทัล เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรธุรกจดจทัล
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบรกำร โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยี
ธุรกจดจทัล ผู้ประกอบกำรดจทัลและกฏหมำยธุรกจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เข้ำใจและซำบซึง้ ในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่ำของระบบคุณธรรม จรยธรรมเสียสละ
และซื่อสัตย์สจุ รต
2) มีวนัย ตรงต่อเวลำ รับผดชอบต่อตนเองและสังคม เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
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3) มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถทำงำนเป็นหมู่คณะ สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตำมลำดับ ควำมสำคัญ เคำรพสทธและรับฟังควำมคดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพ ในคุณค่ำและศักด์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
4) สำมำรถวเครำะห์และประเมนผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร
สังคม และส่งแวดล้อม
5) มีจรรยำบรรณทำงวชำกำรและวชำชีพ และมีควำมรับผดชอบในฐำนะผูป้ ระกอบวชำชีพ
รวมถึงเข้ำใจถึงบรบททำงสังคมของวชำชีพเทคโนโลยีในแต่ละสำขำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ส่งเสรมให้นักศึกษำเกดจตสำนึก ควำมซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทำกำรทุจรต เช่น ไม่ทุจรต
ในกำรสอบ หรือคัดลอกงำนของผู้อื่น เป็นต้น
2) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นกำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวนัย โดยเน้นกำร
เข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำ ตลอดจนกำรแต่งกำยที่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ3
3) นักศึกษำต้องมีควำมรับผดชอบในกำรทำงำนกลุ่ม ต้องฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้นำกลุ่ม
และกำรเป็นสมำชกกลุ่ม
4) อำจำรย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยธรรม ในกำรสอนทุกรำยวชำ รวมทั้ง
มีกำรจัดกจกรรมส่งเสรมคุณธรรม จรยธรรม เช่น กำรยกย่องนักศึกษำที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมนจำกกำรกระทำทุจรตในกำรสอบ หรือ กำรคัดลอกงำนของผู้อื่น เป็นต้น
2) ประเมนจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมกำหนด เวลำที่
มอบหมำย และกำรร่วมกจกรรม
3) ประเมนจำกกำรมีวนัย และควำมพร้อมเพรียงของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกจกรรมเสรม
หลักสูตร
4) ประเม นจำกกำรปฏ บั ต ตนของนั ก ศึ ก ษำ ควำมรั บ ผ ดชอบในกำรท ำงำนกลุ่ม รั ก ษำ
ส่งแวดล้อม
5) ประเมนจำกควำมรับผดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงคณตศำสตร์พื้นฐำน วทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐำน กำร
บรหำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์ เพื่อกำรประยุกต์ใช้กับงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และกำรสร้ำงนวัตกรรม
ทำงเทคโนโลยี
2) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่สำคัญ ทัง้ ในเชงทฤษฎีและปฏบัตในเนื้อหำของ
สำขำวชำเฉพำะด้ำนทำงเทคโนโลยี
3) มีควำมรู้ในวธีกำรและกำรใช้เครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสมในกำรทำงำน
4) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกบั ควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม
เช่น โปรแกรมคอมพวเตอร์ เป็นต้น
5) สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำวชำของตนในกำรประยุกต์แก้ไขปัญหำในกำรปฏบัตงำน
จรงได้
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2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จั ด กำรเรี ย นรู้ จั ด แผนกำรศึ ก ษำ โดยเน้ น หลั ก กำรทำงทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐำนทำง
คณตศำสตร์ วทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐำน หลักกำรบรหำรจัดกำรและพื้นฐำนทำงเศรษฐศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวชำ ตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวชำนั้น ๆ
2) จัดกำรเรียนรู้เ พื่ อ สอนให้นัก ศึก ษำ รู้จัก คดวเครำะห์ และสัง เครำะห์องค์ควำมรู้ จำก
กำรศึกษำในชั้นเรียน กำรศึ กษำดูงำนนอกสถำนที่ กำรฝึกอบรมเชงปฏบัตกำร กำรจัดทำโครงกำรต่ำงๆ ตำมที่
มอบหมำย กำรสรุปจัดทำรำยงำนและกำรนำเสนอ
3) จัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรควำมรู้และทักษะเทคโนโลยีพื้นฐำนกับควำมรู้ ในศำสตร์อื่นๆ
อย่ำงเหมำะสมเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรปฏบัตงำนในสำขำวชำ และกำรปฏบัตงำนจรงในสถำน
ประกอบกำรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมนจำก กำรมอบหมำยงำน กำรทดสอบย่อย และกำรศึกษำด้วยตัวเอง กำรสอบกลำง
ภำค และปลำยภำค
2) ประเมนจำกกำรจัดกจกรรมเสรมหลักสูตร กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกอบรม กำรทำโครงกำร
ต่ำง ๆ กำรจัดทำรำยงำนสรุปและนำเสนอของนักศึกษำ
3) ประเมนจำกผลกำรเรียนรูร้ ่วมกับสถำนประกอบกำร
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีควำมคดอย่ำงมีวจำรณญำณที่ดี
2) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วเครำะห์และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคโนโลยี
3) สำมำรถคด วเครำะห์และแก้ไขปัญหำทำงด้ำนเทคโนโลยีได้อย่ำงมีระบบ รวมถึงกำรใช้ข้อมูล
ประกอบกำรตัดสนใจในกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสทธภำพ
4) มีจนตนำกำรและมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องอย่ำง
เหมำะสมในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ควำมรูจ้ ำกเดมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
5) สำมำรถสืบค้นข้อมูลและแสวงหำควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีเพม่ เตมได้ด้วยตนเองเพือ่ กำร
เรียนรู้ตลอดชีวตและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสรมกำรเรียนรูจ้ ำกกำรแก้ไขปัญหำ
2) กำรอภปรำยกลุม่
3) ให้นักศึกษำมีโอกำสปฏบัตจรง
4) มอบหมำยงำนทีส่ ่งเสรมกำรคดวเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำ
5) มอบหมำยให้นักศึกษำบันทึกผลกำรปฏบัตงำน หรือใบสรุปผลกำรปฏบัตงำน
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเม นตำมสภำพจรงจำกผลงำนและกำรปฏบัตของนักศึก ษำ เช่น ประเม นจำกกำร
นำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน และกำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์
(2) ประเมนผลกำรปฏบัตกำรจำกสถำนกำรณ์จรง
(3) ประเมนจำกควำมสำมำรถในกำรคดวเครำะห์และสรุปประเด็นปัญหำ
(4) ประเมนจำกแบบบันทึกผลกำรปฏบัตงำน หรือใบสรุปผลกำรปฏบัตงำน
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(5) สอบถำมจำกผู้ควบคุมกำรฝึก หรือครูฝึกเกี่ยวกับงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนประกอบ
กำรณ์ที่ให้ปฏบัตตำมสภำพจรง
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สำมำรถสื่อสำรกับกลุม่ คนที่หลำกหลำยและสำมำรถสนทนำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ ได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถใช้ควำมรู้ในสำขำวชำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมำะสม
2) สำมำรถเป็นผู้รเร่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เชงสร้ำงสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือ และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
3) สำมำรถวำงแผนและรับผดชอบในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีทงั้ ของตนเอง และ
สอดคล้องกับทำงวชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผดชอบในกำรทำงำนตำมที่มอบหมำย ทัง้ งำนบุคคล และ
งำนกลุม่ สำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้นำและผู้ตำมได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถวำงตัวได้
อย่ำงเหมำะสมกับควำมรับผดชอบ และมีควำมรักองค์กร
5) มีจตสำนึกควำมรับผดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนด้ำนเทคโนโลยีและกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมพลังงำน
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ใช้วธีกำรสอนที่มีกำรกำหนดกจกรรมให้มีกำรทำงำนเป็นกลุ่ม กำรทำงำนที่ต้องประสำนงำน
กับผูอ้ ื่น
2) จัดให้มีกำรค้นคว้ำหำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มปี ระสบกำรณ์โดยมีควำม
คำดหวังในผลกำรเรียนรู้
3) จัดสถำนกำรณ์ที่มภี ำวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมนจำกพฤตกรรม และกำรแสดงออกของนักศึกษำ ในกำรนำเสนอรำยงำนกลุ่มใน
ชั้นเรียน
2) สังเกตจำกพฤตกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกจกรรมต่ำง ๆ และควำมครบถ้วนชัดเจน ตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในกำรใช้คอมพวเตอร์สำหรับกำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับวชำชีพได้เป็นอย่ำงดี
2) มีทักษะในกำรวเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำงคณตศำสตร์หรือกำรแสดงสถตประยุกต์ ต่อกำร
แก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3) สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสทธภำพ
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4) มีทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอข้อมูลทัง้ ทำงวำจำและลำยลักษณ์อักษร และกำรสื่อ
ควำมหมำย กำรเลือกใช้สื่อในกำรนำเสนอที่เหมำะสม
5) สำมำรถใช้เครือ่ งมือกำรคำนวณและเครื่องมือทำงเทคโนโลยีเพือ่ ประกอบวชำชีพในสำขำ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
2.1.5.2 กลยุ ทธ์การสอนที่ ใช้ ใ นการพั ฒนาการเรีย นรู้ด้า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์เ ชิ ง ตัว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวชำต่ำงๆ ให้นักศึกษำได้วเครำะห์ส ถำนกำรณ์จ ำลอง และ
สถำนกำรณ์เสมือนจรง
2) นำเสนอกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม เรียนรู้เทคนคกำรประยุกต์ระบบงำนด้ำนคอมพวเตอร์
ในหลำกหลำยสถำนกำรณ์
3) มอบหมำยงำนค้นคว้ำองค์ควำมรูจ้ ำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ และให้นักศึกษำนำเสนอหน้ำ
ชั้นเรียน
4) ส่งเสรมค้นคว้ำเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ถูกต้องและให้ควำมสำคัญใน
กำรอ้ำงองแหล่งที่มำของข้อมูล
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเม นจำกเทคน คกำรน ำเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี กำรเลือกใช้ เ ครื่อ งมื อทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรือคณตศำสตร์ และสถตที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมนจำกควำมสำมำรถในกำรอธบำยถึงข้อจำกัด และเหตุผลในกำรเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ กำรอภปรำยกรณีศึกษำต่ำงๆ ที่มีกำรนำเสนอในชั้นเรียน
(3) สังเกตพฤตกรรมนักศึกษำด้ำนควำมมีเหตุผล และมีกำรบันทึกเป็นระยะ
(4) ประเมนจำกผลงำน และกำรนำเสนอผลงำน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จรยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรต
2) มีวนัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผดชอบต่อตนเอง เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ
ขององค์กรวชำชีพ และสังคม
3) มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถทำงำนเป็นหมู่คณะ สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลำดับควำมสำคัญ
4) สำมำรถวเครำะห์และประเมนผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร
สังคม และส่งแวดล้อม
5) ปฏ บั ต ตำมพระรำชบัญ ญัต ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผ ดเกี่ ยวกั บ คอมพ วเตอร์ และมี
จรรยำบรรณทำงวชำกำรและวชำชีพ
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จรยธรรม ในวชำชีพ และจัดให้มีกจกรรมเสรมกำรเรียน
ทำงด้ำนกำรส่งเสรมคุณธรรม จรยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจรต กำรเสียสละและกำรบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งใน และ
นอกสถำนศึกษำ
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2) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรของสถำบันกำรศึกษำ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวนัย
มีควำมรับผดชอบ ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผดชอบต่อวชำชีพ และสังคม
3) สอนให้มีภำวะผู้นำและผู้ตำม ฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้นำกลุ่ม รู้จักกำรแก้ปัญหำ รู้จัก
กำรทำงำนเป็นกลุ่ม และกำรเป็นผู้ตำมหรือสมำชกกลุ่ม ทั้งในห้องเรียน และในสถำนประกอบกำร
4) ปลู ก ฝั ง ให้นั ก ศึ ก ษำมี จ ตส ำนึก เคำรพส ทธ และรับ ฟั ง ควำมค ดเห็นของผู้อื่น เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และสังคม
5) ผู้เรียนต้องมีควำมมั่นคงต่อจรรยำบรรณทำงวชำกำร และวชำชีพ ทั้งที่กำลังศึกษำอยู่ และ
จบกำรศึกษำออกไปประกอบอำชีพแล้ว
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเม นจำกพฤตกรรมกำรปฏบัตตัวของนักศึกษำ ทั้ ง ในและนอกชั้นเรียน กำรหมอบ
หมำยงำน กจกรรม กำรเสียสละและกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
2) ประเมนจำกกำรมีวนัย ควำมพร้อมเพรียง กำรตรงต่อเวลำ ของนักศึกษำในกำรเรียนและกำรเข้ำร่วม
ทำกจกรรม โครงกำรเสรมหลักสูตรต่ำง ๆ
3) ประเมนภำวะกำรเป็นผู้นำจำกกำรเรียน และจำกงำนที่มอบหมำยทั้งงำนเดี่ยวและงำน
กลุ่ม กำรนำเสนอ กระบวนกำรมีส่วนร่วม และกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
4) ประเมนจำกพฤตกรรมของนักศึกษำ ต่อกำรเคำรพสทธและรับฟังควำมคดเห็นของเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน และผู้อื่น กำรเคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และสังคม
5) ประเมนภำพรวมจำกกำรปฏบัตตัวของนักศึกษำในชั้นเรียนจำกอำจำรย์ผู้สอนรำยว ชำ
และกำรปฏบัตตัวในกำรฝึกอำชีพจำกครูฝึกในสถำนประกอบกำร
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่สำคัญ ในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกจดจทัล
ในกำรประกอบอำชีพ
2) สำมำรถตดตำมควำมก้ำวหน้ำและววัฒนำกำรคอมพวเตอร์ รวมถึงมีประสบกำรณ์ในกำร
พัฒนำ และ/หรือ กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้จรง
3) รู้ เข้ำใจและสนใจพัฒนำควำมรู้ ควำมชำนำญทำงเทคโนโลยีธุรกจดจทัลอย่ำงต่อเนื่อง
4) มีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจ ทัล เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลงและ
เข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำเทคโนโลยีธุรกจดจทัลกับ
ควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล ในกำรประยุกต์แก้ไขปัญหำ
ในกำรปฏบัตงำนจรงได้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดกำรเรียนกำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และประยุกต์ทำง
ปฏบัตในสภำพแวดล้อมจรง โดยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวชำ
ตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวชำนั้น ๆ
2) จัดกำรเรียนรู้เ พื่ อ สอนให้นัก ศึก ษำ รู้จัก คดวเครำะห์ และสัง เครำะห์องค์ควำมรู้ จำก
กำรศึกษำในชั้นเรียน กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ กำรฝึกอบรมเชงปฏบัตกำร กำรจัดทำโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่
มอบหมำย กำรทำโครงกำรพเศษ กำรสรุปจัดทำรำยงำนและกำรนำเสนอ
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3) จัดกำรเรียนรู้ และฝึกทักษะอำชีพในสถำนประกอบกำรตำมวชำชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตำม
สถำนกำรณ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมนจำก กำรมอบหมำยงำน กำรทดสอบย่อย และกำรศึกษำด้วยตัวเอง กำรสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค กำรนเทศและประเมนกำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร
2) ประเมนจำกกำรจัดกจกรรมเสรมหลักสูตร กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกอบรม กำรทำโครงกำร
ต่ำง ๆ กำรจัดทำรำยงำนสรุปและนำเสนอของนักศึกษำ
3) ประเมนจำกผลกำรเรียนรู้ และมำตรฐำนวชำชีพร่วมกับสถำนประกอบกำร
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คดอย่ำงมีวจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ
2) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคโนโลยี
3) สำมำรถค ด ว เครำะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หำทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ ำ งมี ร ะบบ รวมถึง
กำรใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสนใจในกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำร
แก้ไขปัญหำทำงเทคโนโลยีธุรกจดจทัลได้อย่ำงเหมำะสม
4) มีจนตนำกำรและมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้อง
อย่ำงเหมำะสมในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ควำมรู้จำกเดมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
5) สำมำรถสืบค้นข้อมูลและแสวงหำควำมรู้เพม่ เตมได้ด้วยตนเอง เพือ่ กำรเรียนรู้ตลอดชีวต
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสรมกำรเรียนรู้ กำรคดวเครำะห์เพื่อแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
2) จัดให้มีกำรอภปรำยกลุ่ม หรือจัดให้มีกำรประชุมเพื่อระดมสมอง
3) มอบหมำยงำนที่ส่งเสรมกำรคดวเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำ
4) ส่งเสรมให้นักศึกษำนำข้อมูลที่ได้จำกกำรคดวเครำะห์ไปปฏบัตจรง
5) มอบหมำยให้นักศึกษำบันทึกผลกำรปฏบัตงำนหรือใบสรุปผลกำรปฏบัตงำน
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมนตำมสภำพจรงจำกผลงำนและกำรปฏบัตของนักศึกษำ เช่น ประเมนจำกกำร
นำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน และกำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์
2) ประเมนผลกำปฏบัตกำรจำกสถำนกำรณ์จรง
3) ประเมนจำกควำมสำมำรถในกำรคดวเครำะห์และสรุปประเด็นปัญหำ
4) ประเมนจำกแบบบันทึกผลกำรปฏบัตงำนหรือใบสรุปผลกำรปฏบัตงำน
5) สอบถำมจำกผู้ควบคุมกำรฝึก หรือครูฝึกเกี่ยวกับงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำน
ประกอบกำรที่ให้ปฏบัตตำมสภำพจรง
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนที่หลำกหลำย และสำมำรถสนทนำทั้งภำษำไทย และภำษำ
ต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถใช้ควำมรู้ในสำขำวชำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมำะสม
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2) สำมำรถเป็นผูร้ เร่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เชงสร้ำงสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือและอำนวย
ควำมสะดวกในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
3) สำมำรถวำงแผนและรับผดชอบในกำรพัฒนำกำรเรียนรูท้ ำงด้ำนเทคโนโลยี ทัง้ ของตนเอง
และสอดคล้องกับทำงวชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผดชอบในกำรทำงำนตำมที่มอบหมำย ทัง้ งำนบุคคล
และงำนกลุ่มสำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทัง้ ในฐำนะผู้นำและผู้ตำมได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถ
วำงตัวได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมรับผดชอบ และมีควำมรักองค์กร
5) มีจตสำนึกควำมรับผดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนด้ำนเทคโนโลยี และกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมพลังงำน
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ใช้กำรสอนที่มีกำรกำหนดกจกรรมให้มีกำรทำงำนเป็นกลุม่ กำรทำงำนที่ต้องประสำนงำน
กับผูอ้ ื่น
2) จัดกจกรรมที่ต้องค้นคว้ำหำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลอื่น หรือผูม้ ีประสบกำรณ์
โดยมีควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคล และควำมสำมำรถในกำรรับผดชอบ
เช่น ทำงำนกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรับผดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏบัตงำนได้เป็นอย่ำงดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงำนในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป มี
ภำวะผู้นำ
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมนจำกพฤตกรรมและกำรแสดงออกของนัก ศึก ษำในกำรนำเสนอรำยงำนกลุ่มใน
ชั้นเรียน
2) สังเกตจำกพฤตกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกจกรรมต่ำง ๆ และควำมครบถ้วนชัดเจน ตรง
ประเด็นของข้อมูล
3) ประเมนจำกกำรสอบถำมผู้ควบคุมกำรฝึก หรือครูฝกึ เกีย่ วกับกำรแสดงออกถึง
ควำมสัมพันธ์ และงำนในกลุ่มที่รบั ผดชอบ และงำนที่ได้รับมอบหมำยในสถำนประกอบกำร
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในกำรใช้คอมพวเตอร์สำหรับกำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับวชำชีพได้เป็นอย่ำงดี
2) มีทักษะในกำรวเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำงคณตศำสตร์หรือกำรแสดงสถตประยุกต์ต่อ
กำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3) สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสือ่ สำรที่ทันสมัยได้อย่ำงเหมำะสม และ
มีประสทธภำพ
4) มี ทั ก ษะในกำรสื่ อ สำร กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ทั้ ง ทำงวำจำ และลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร และ
กำรสื่อควำมหมำย กำรเลือกใช้สื่อในกำรนำเสนอที่เหมำะสม
5) สำมำรถใช้ เ ครื่อ งมื อกำรค ำนวณ และเครื่อ งมื อ ทำงเทคโนโลยี เ พื่อ ประกอบว ชำชีพ
ในสำขำเทคโนโลยีธุรกจดจทัลที่เกี่ยวข้องได้
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรีย นรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวชำต่ำงๆ ให้นักศึกษำได้วเครำะห์สถำนกำรณ์จำลอง และ
สถำนกำรณ์เสมือนจรง
2) นำเสนอกำรแก้ปัญหำทีเ่ หมำะสม เรียนรู้เทคนคกำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในหลำกหลำยสถำนกำรณ์
3) มอบหมำยงำนค้นคว้ำองค์ควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ และให้นักศึกษำนำเสนอหน้ำ
ชั้นเรียน
4) ส่งเสรมค้นคว้ำ เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ถูกต้องและให้ควำมสำคัญ
ในกำรอ้ำงองแหล่งที่มำของข้อมูล
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมนจำกเทคนคกำรนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี กำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ
คณตศำสตร์ และสถตที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมนจำกควำมสำมำรถในกำรอธบำยถึงข้อจำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศต่ำงๆ กำรอภปรำยกรณีศึกษำต่ำงๆ ทีม่ ีกำรนำเสนอต่อชั้นเรียน
3) สังเกตพฤตกรรมนักศึกษำด้ำนควำมมีเหตุผลและมีกำรบันทึกเป็นระยะ
4) ประเมนจำกผลงำนและกำรนำเสนอผลงำน
2.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
2.2.6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏบัตงำน
1) มีทักษะปฏบัตกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐำนรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวชำชีพใน
สำขำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในกำรบรหำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรบรหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำรปรับปรุง
พัฒนำระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) สำมำรถบูรณำกำรกำรเรียนรู้ร่วมกับกำรทำงำน
4) มีทักษะปฏบัตและควำมสำมำรถในกำรทำงำนรูปแบบโครงงำน (Project oriented)
5) สำมำรถปฏบัตงำนจรงในสถำนประกอบกำร
2.2.6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏบัตงำน
1) จัดกจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวชำต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้วเครำะห์สถำนกำรณ์จำลอง และ
สถำนกำรณ์เสมือนจรง
2) นำเสนอกำรแก้ปญ
ั หำที่เหมำะสม เรียนรูเ้ ทคนคกำรประยุกต์เทคโนโลยีคอมพวเตอร์ใน
หลำกหลำยสถำนกำรณ์
2.2.6.3 กลยุทธ์กำรประเมนผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏบัตงำน
1) ประเม นจำกเทคน คกำรน ำเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี กำรเลือกใช้ เ ครื่องมื อ ทำงเทคโนโลยี
คอมพวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมนจำกควำมสำมำรถในกำรอธบำยถึงข้อจำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้เครื่องมือต่ำง ๆ
กำรอภปรำยกรณีศึกษำต่ำง ๆ ที่มีกำรนำเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หมวดวชำศึกษำทั่วไป ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้
3.1.1 ด้ำนคุณธรรม จรยธรรม
1) เข้ำใจและซำบซึง้ ในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่ำของระบบคุณธรรม จรยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรต
2) มีวนัย ตรงต่อเวลำ รับผดชอบต่อตนเองและสังคม เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
3) มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถทำงำนเป็นหมู่คณะ สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตำมลำดับควำมสำคัญ เคำรพสทธและรับฟังควำมคดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพ ในคุณค่ำและศักด์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
4) สำมำรถวเครำะห์และประเมนผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสง่ แวดล้อม
5) มีจรรยำบรรณทำงวชำกำรและวชำชีพ และมีควำมรับผดชอบในฐำนะผู้ประกอบ
วชำชีพ รวมถึงเข้ำใจถึงบรบททำงสังคมของวชำชีพเทคโนโลยีในแต่ละสำขำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.1.2 ด้ำนควำมรู้
1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงคณตศำสตร์พื้นฐำน วทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐำน
กำรบรหำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์ เพื่อกำรประยุกต์ใช้กับงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และกำรสร้ำง
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี
2) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่สำคัญ ทัง้ ในเชงทฤษฎีและปฏบัตใน
เนื้อหำของสำขำวชำเฉพำะด้ำนทำงเทคโนโลยี
3) มีควำมรู้ในวธีกำรและกำรใช้เครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสมในกำรทำงำน
4) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกบั ควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำง
เหมำะสม เช่น โปรแกรมคอมพวเตอร์ เป็นต้น
5) สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำวชำของตนในกำรประยุกต์แก้ไขปัญหำใน
กำรปฏบัตงำนจรงได้
3.1.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) มีควำมคดอย่ำงมีวจำรณญำณที่ดี
2) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วเครำะห์และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคโนโลยี
3) สำมำรถคด วเครำะห์และแก้ไขปัญหำทำงด้ำนเทคโนโลยีได้อย่ำงมีระบบ รวมถึงกำร
ใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสนใจในกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสทธภำพ
4) มีจนตนำกำรและมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ควำมรู้จำกเดมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
5) สำมำรถสืบค้นข้อมูลและแสวงหำควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีเพม่ เตมได้ด้วยตนเองเพือ่
กำรเรียนรู้ตลอดชีวตและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.1.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมรับผดชอบ
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1) สำมำรถสื่อสำรกับกลุม่ คนที่หลำกหลำยและสำมำรถสนทนำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ ได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถใช้ควำมรู้ในสำขำวชำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมำะสม
2) สำมำรถเป็นผู้รเร่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เชงสร้ำงสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือ และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
3) สำมำรถวำงแผนและรับผดชอบในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีทงั้ ของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทำงวชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผดชอบในกำรทำงำนตำมที่มอบหมำย ทัง้ งำน
บุคคล และงำนกลุม่ สำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้นำและผู้ตำมได้อย่ำงมีประสทธภำพ
สำมำรถวำงตัวได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมรับผดชอบ และมีควำมรักองค์กร
5) มีจตสำนึกควำมรับผดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนด้ำนเทคโนโลยีและกำร
รักษำสภำพแวดล้อมพลังงำน
3.1.5. ด้ำนทักษะกำรวเครำะห์เชงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) มีทักษะในกำรใช้คอมพวเตอร์สำหรับกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับวชำชีพได้เป็นอย่ำงดี
2) มีทักษะในกำรวเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศทำงคณตศำสตร์หรือกำรแสดงสถตประยุกต์
ต่อกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3) สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยได้อย่ำงเหมำะสม
และมีประสทธภำพ
4) มีทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอข้อมูลทัง้ ทำงวำจำ และลำยลักษณ์อักษร และกำร
สื่อควำมหมำย กำรเลือกใช้สอื่ ในกำรนำเสนอที่เหมำะสม
5) สำมำรถใช้เครือ่ งมือกำรคำนวณและเครื่องมือทำงเทคโนโลยีเพือ่ ประกอบ
วชำชีพในสำขำเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผดชอบหลัก  ควำมรับผดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
31-40000-1101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำร
นำเสนอ
31-40000-1201 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษใน
งำนอำชีพ
กลุ่มวิชาคณิตและวิทยาศาสตร์
31-40000-1301 วทยำศำสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
31-40000-1401 สถตเพื่องำนอำชีพ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
31-40000-1501 กำรบรหำรจัดกำรยุคใหม่และภำวะผู้นำ
31-40000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

2



1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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3.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หมวดวชำเฉพำะ ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้
3.2.1 ด้ำนคุณธรรม จรยธรรม
1) มีคุณธรรม จรยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรต
2) มีวนัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผดชอบต่อตนเอง เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ขององค์กรวชำชีพ และสังคม
3) มี ภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่ คณะ สำมำรถแก้ ไขข้อ
ขัดแย้งและลำดับควำมสำคัญ
4) สำมำรถวเครำะห์และประเมนผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กร สังคม และส่งแวดล้อม
5) มีจรรยำบรรณทำงวชำกำรและวชำชีพ
3.2.2 ด้ำนควำมรู้
1) มี ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ ยวกั บ หลัก กำรที่ สำคัญ ทั้ ง ในเชงทฤษฎีและปฏบัต
ในเนื้อหำของสำขำวชำที่ศึกษำ
2) สำมำรถตดตำมควำมก้ำวหน้ำและววัฒนำกำรคอมพวเตอร์ รวมถึงมีประสบกำรณ์
ในกำรพัฒนำ และ/หรือ กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้จรง
3) รู้ เข้ำใจและสนใจพัฒนำควำมรู้ ควำมชำนำญทำงเทคโนโลยีธุรกจดจทัลอย่ำง
ต่อเนื่อง
4) มีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลง
และเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวชำเทคโนโลยี
ธุรกจดจทัล ควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัลในกำรประยุกต์แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏบัตงำนจรงได้
3.2.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) คดอย่ำงมีวจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ
2) สำมำรถรวบรวม ศึก ษำ วเครำะห์ และสรุป ประเด็นปัญ หำและควำมต้องกำร
ทำงด้ำนเทคโนโลยี
3) สำมำรถคด วเครำะห์ และแก้ไขปัญหำทำงด้ำนเทคโนโลยีได้อย่ำงมีระบบ รวมถึง
กำรใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสนใจในกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะ
กับกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคโนโลยีธุรกจดจทัลได้อย่ำงเหมำะสม
4) มี จ นตนำกำรและมี ควำมยืดหยุ่นในกำรปรับ ใช้องค์ ค วำมรู้ท ำงด้ ำนเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ควำมรู้จำกเดมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
5) สำมำรถสืบค้นข้อมูลและแสวงหำควำมรู้เพม่ เตมได้ด้วยตนเอง เพือ่ กำรเรียนรู้ตลอด
ชีวตและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมรับผดชอบ
1) สำมำรถสื่อสำรกั บกลุ่มคนที่หลำกหลำย และสำมำรถสนทนำทั้ง ภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสทธภำพ สำมำรถใช้ควำมรู้ในสำขำวชำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมำะสม
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2) สำมำรถเป็นผู้รเร่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เชงสร้ำงสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือและ
อำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
3) สำมำรถวำงแผนและรั บ ผ ดชอบในกำรพัฒ นำกำรเรีย นรู้ ท ำงด้ ำ นเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทำงวชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผดชอบในกำรทำงำนตำมที่มอบหมำย ทั้งงำน
บุคคลและงำนกลุ่มสำมำรถปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐำนะผู้นำและผู้ตำมได้อย่ำงมีประสทธภำพ
สำมำรถวำงตัวได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมรับผดชอบ และมีควำมรักองค์กร
5) มีจตสำนึกควำมรับผดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนด้ำนเทคโนโลยี และ
กำรรักษำสภำพแวดล้อมพลังงำน
3.2.5 ด้ำนทักษะกำรวเครำะห์เชงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) มีทักษะในกำรใช้คอมพวเตอร์สำหรับกำรทำงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับวชำชีพได้เป็นอย่ำงดี
2) มี ทั ก ษะในกำรวเครำะห์ข้อมู ล สำรสนเทศทำงคณ ตศำสตร์ห รือกำรแสดง สถ ต
ประยุกต์ต่อกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3) สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสือ่ สำรที่ทันสมัยได้อย่ำง
เหมำะสม และมีประสทธภำพ
4) มีทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอข้อมูลทั้งทำงวำจำ และลำยลักษณ์อักษร และ
กำรสื่อควำมหมำย กำรเลือกใช้สื่อในกำรนำเสนอที่เหมำะสม
5) สำมำรถใช้เครื่องมือกำรคำนวณ และเครื่องมือทำงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวชำชีพ
ในสำขำเทคโนโลยีธุรกจดจทัลที่เกี่ยวข้องได้
3.2.6 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏบัตงำน
1) มีทักษะปฏบัตกำรใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์พื้นฐำนรวมถึงเทคโนโลยีเพือ่ ประกอบ
วชำชีพในสำขำที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในกำรบรหำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรบรหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) สำมำรถบูรณำกำรกำรเรียนรู้ร่วมกับกำรทำงำน
4) มีทักษะปฏบัตและควำมสำมำรถในกำรทำงำนรูปแบบโครงงำน (Project
oriented)
5) สำมำรถปฏบัตงำนจรงในสถำนประกอบกำร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผดชอบหลัก  ควำมรับผดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1 2 3 4

หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
31-40000-2104 คณตศำสตร์สำหรับเทคโนโลยีดจทัล
31-40000-2202 วทยำศำสตร์ส่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
31-40000-2305 กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรฝึกอบรม
31-40000-2306 กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ
31-40000-2307 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในสถำน
ประกอบกำร
31-40000-2308 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบรกำร



























2. ความรู้
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1 2 3 4







































3. ทักษะทางปัญญา
5

1 2 3 4
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5























5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
6.ทักษะการ
และการใช้เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิงาน
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผดชอบหลัก  ควำมรับผดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2. วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
31-40204-2401 กำรพัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์สำหรับธุรกจ
ดจทัล
31-40204-2402 เครือข่ำยคอมพวเตอร์สำหรับธุรกจดจทัล
31-40204-2403 เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรธุรกจดจทัล
31-40204-2404 กำรพัฒนำสื่อมัลตมีเดียสำหรับงำนธุรกจดจทัล
31-40204-2405 กำรวเครำะห์และออกแบบสำรสนเทศทำงธุรกจ
31-40204-2406 กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
31-40204-2407 เทคโนโลยีกำรพำณชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
31-40204-2408 กำรใช้เทคโนโลยีดจทัลสำหรับงำนธุรกจ
กลุ่มวิชาโครงการ
31-40204-2501 โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัล 1
31-40204-2502 โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัล 2

















































































































































































































































































สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3





หน้ำ 40

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผดชอบหลัก  ควำมรับผดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการ
เรียนรู้ร่วมการทางาน
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
31-40204-2601 สัมมนำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
31-40204-2602 กำรประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปในงำนธุรกจ
31-40204-2603 เทคโนโลยีระบบฐำนข้อมูล
หมวดวิชาเลือกเสรี
31-40204-3001 กำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนธุรกจด้วย
ภำษำเชงวัตถุ
31-40204-3002 ผู้ประกอบกำรดจทัลและกฏหมำยธุรกจ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมนผลกำรศึกษำ
ระดับปรญญำตรี สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบัตกำรของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2564
2. กระบวนการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กำหนดให้ระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
กำรทวนสอบในระดั บ รำยว ชำให้ นั ก ศึ ก ษำประเม นกำรเรี ย นกำรสอนในระดั บ รำยว ชำ
มีคณะกรรมกำรพจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมแผนกำรสอน
กำรทวนสอบในระดับหลักสูตรสำมำรถท ำได้โ ดยมีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ดำเนนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และรำยงำนผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กำรกำหนดกลวธีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ควรเน้นกำรทำวจัยสัมฤทธ์
ผลของกำรประกอบอำชีพของบัณฑต ที่ทำอย่ำงต่อเนื่อง และนำผลวจัยที่ได้ย้อนกลับมำปรับปรุงกระบวนกำร
กำรเรียนกำรสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งกำรประเมนคุณภำพของหลักสูตรและหน่วยงำน โดย
องค์กรระดับสำกล โดยกำรวจัยอำจจะดำเนนกำรดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
2.2.1 ภำวกำรณ์ได้งำนทำของบัณฑต ประเมนจำกบัณฑตแต่ละรุ่นที่จบกำรศึกษำ ในด้ำนของ
ระยะเวลำในกำรหำงำนทำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบัณฑตในกำรประกอบกำรงำน
อำชีพ
2.2.2 กำรตรวจสอบจำกผู้ประกอบกำร โดยกำรขอเข้ำสัมภำษณ์ หรือกำรส่งแบบสอบถำม
เพื่อประเมนควำมพึงพอใจในบัณฑตที่จบกำรศึกษำและเข้ำทำงำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ ในระยะเวลำต่ำง
ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีที่ 2
2.2.3 กำรประเมนตำแหน่ง และหรือควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบัณฑต
2.2.4 กำรประเม นจำกสถำนศึกษำอื่น โดยกำรส่งแบบสอบถำม หรือสอบถำมเมื่อมีโอกำส
ในระดับ ควำมพึ ง พอใจในด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อม และสมบัตด้ำนอื่น ๆ ของบัณฑ ตจะจบกำรศึก ษำและ
เข้ำศึกษำเพื่อปรญญำที่สูงขึ้นในสถำนศึกษำนั้น ๆ
2.2.5 กำรประเม นจำกบัณฑ ตที่ ไปประกอบอำชีพ ในแง่ของควำมพร้อมและควำมรู้ จ ำก
สำขำวชำที่เรียน รวมทั้งสำขำอื่นๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอำชีพของบัณฑต รวมทั้ง
เปิดโอกำสให้เสนอข้อคดเห็นในกำรปรับหลักสูตรให้ดีย่งขึ้นด้วย
2.2.6 ควำมเห็นจำกผู้ท รงคุณวุฒ ภำยนอกที่ ม ำประเม นหลัก สูตร หรือเป็นอำจำรย์พ เศษ
ต่อควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียน และสมบัตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ของนักศึกษำ
2.2.7 ผลงำนของนักศึกษำที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนำเองและ
วำงขำย จ ำนวนส ทธ บั ต ร จ ำนวนรำงวั ล ทำงสั ง คมและว ชำชี พ จ ำนวนก จกรรมกำรกุ ศ ลเพื่อ สัง คม
และประเทศชำต จำนวนกจกรรมอำสำสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษำที่จะสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรได้ต้องมีคุณสมบัตครบถ้วนดังต่อไปนี้
1) ศึกษำรำยวชำครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และข้อกำหนดของสำขำ ทั้งนี้ต้องไม่เกน 4 ปีกำรศึกษำ
2) มีผลกำรเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนน
3) ผ่ำนกำรสอบมำตรฐำนวชำชีพระดับปรญญำตรี ตำมเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ำรปฐมน เทศแนะแนวควำมเป็ น ครู แ ก่ อ ำจำรย์ ใ หม่ ให้ มี ค วำมรู้ แ ละเข้ ำ ใจนโยบำย
ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสรมอำจำรย์ให้มีกำรเพ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสรมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสรมกำรสอนและกำร
วจัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกำรทำวจัยสำยตรงในสำขำวชำเป็นอันดับแรก กำรสนับสนุนด้ำนกำรฝึกอบรม ดู
งำนทำงวชำกำรและวชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรลำ
เพื่อเพ่มพูนประสบกำรณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมนผล
2.1.1 ส่งเสรมอำจำรย์ให้มีกำรเพ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสรมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสรมกำรสอนและ
กำรว จั ย อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยกำรสนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรศึ ก ษำต่ อ ฝึ ก อบรม ดู ง ำนทำงว ชำกำรและว ชำชี พ
ในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวชำกำรในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพื่อเพ่มพูนประสบกำรณ์
2.1.2 กำรเพ่มพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมนผลให้ทันสมัย
2.2 กำรพัฒนำวชำกำรและวชำชีพด้ำนอื่นๆ
2.2.1 กำรมีส่วนร่วมในกจกรรมบรกำรวชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 มีกำรกระตุ้นอำจำรย์ทำผลงำนทำงวชำกำรสำยตรงในสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
2.2.3 ส่งเสรมกำรทำวจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและมี
ควำมเชี่ยวชำญในสำขำวชำชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมำณสำหรับกำรทำวจัย
2.2.5 จัดให้อำจำรย์ทุกคนเข้ำร่วมกลุ่มวจัยต่ำง ๆ ของสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
2.2.6 จัดให้อำจำรย์เข้ำร่วมกจกรรมบรกำรวชำกำรต่ำง ๆ ของสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
2.2.7 จัดสรรงบประมำณสำหรับอำจำรย์ในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
กำรบรหำรจัดกำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปรญญำตรี พ.ศ. 2558 ที่
ประกำศใช้และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒระดับอุดมศึกษำแห่งชำตหรือมำตรฐำนคุณวุฒสำขำวชำ โดย
มีกระบวนกำรดังต่อไปนี้
1.1 กำรแต่ง ตั้ง อำจำรย์ผู้รับผดชอบหลัก สูตร โดยแต่ง ตั้ง จำกอำจำรย์ป ระจ ำหลัก สูตร และมี
ภำระหน้ำที่ในกำรบรหำรและพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้รับผดชอบ จำนวน 5 คน ต้องมี
คุ ณ สมบั ต ดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ มี คุ ณ วุ ฒ ขั้ น ต่ ำปร ญญำโทหรื อ เที ย บเท่ ำ หรื อ มี ต ำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศำ สตรำจำรย์
ในสำขำวชำที่ ตรงหรือ สัม พั นธ์กั บ สำขำวชำ และต้องมี ผ ลงำนทำงวชำกำรที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ง ของกำรศึกษำ
เพื่อรับปรญญำ และเป็นผลงำนทำงวชำกำรที่ได้รบั กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์กำหนดในกำรพจำรณำแต่งตัง้ ให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวชำกำร อย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 กำรวำงแผน กำรพัฒนำ และกำรประเมนหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด โดยมีกำร
วำงแผน มี ก ำรประเมนและรำยงำนผลกำรดำเนนงำนของหลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ (คอศ. 6) และนำข้อมูล
ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 กำรดำเนนงำนตำมตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนนงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียน
กำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒระดับอุดมศึกษำข้อ 1-5 และกรอบมำตรฐำนอำชีวศึกษำ ดังนี้
1.3.1 ก ำหนดให้อ ำจำรย์ผู้รับ ผ ดชอบหลัก สูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี ส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผนตดตำมและทบทวนกำรดำเนนงำนหลักสูตร
1.3.2 มีรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำตและมำตรฐำนคุณวุฒอำชีวศึกษำแห่งชำต
1.3.3 มีรำยละเอียดของรำยวชำเรียนในสถำนศึกษำและรำยละเอียดของรำยวชำเรียนใน
สถำนประกอบกำร ตำมแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่ ำ งน้ อ ยก่ อนกำรเปิ ดสอนในแต่ล ะภำคกำรศึก ษำ
ให้ครบทุกวชำ
1.3.4 มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนนกำรของรำยวชำเรียนในสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำร
ดำเนนกำรของรำยวชำเรียนในสถำนประกอบกำร ตำมแบบ คอศ. 4 และ คอศ. 5 ภำยใน 30 วันหลังจำก
ส้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวชำ
1.3.5 จั ด ท ำรำยงำนผลกำรดำเน นกำรของหลัก สูต รตำมแบบ คอศ.6 ภำยใน 60 วั น
หลังส้นสุดปีกำรศึกษำ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้
คุณภำพของบัณฑ ตพ จำรณำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตลอดหลัก สูตรภำยหลังผ่ำนกำรเรียนรู้ครบ
ทั้ ง หมวดวชำศึก ษำทั่ วไป หมวดวชำเฉพำะ เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึก ษำธกำร เรื่องกรอบคุณวุฒ
อำชีวศึกษำแห่งชำต พ.ศ 2562
2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
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สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล มีอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรงำนวจัยให้ผลงำนวจัยสำมำรถ
นำไปใช้พัฒนำหรือเพ่ม ศัก ยภำพหรือแก้ปัญหำให้กั บสถำนประกอบกำรหรือเป็นประโยชน์ต่อวชำชีพ โดย
นักศึกษำทุกคนต้องมีผลงำนโครงกำร/โครงงำน/งำนวจัย/โครงกำรบรกำรวชำกำรหรือวชำชีพ ที่ดำเนนกำร
ร่วมกับสถำนประกอบกำร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ปัญหำกำรปรับตัวจำกกำรเรียนในระดับ ปวส. มำเป็นกำรศึกษำที่มีรูปแบบแตกต่ำงไปจำกเดมที่
คุ้นเคย มี สัง คมกว้ำงขึ้น ต้อ งดูแลตนเองมำกขึ้น มี ก จกรรมทั้ งกำรเรียนในห้องและกจกรรมเสรมหลักสูตร
ที่นักศึกษำต้องแบ่งเวลำให้เหมำะสมรวมถึงกำรปฏบัตงำนในสถำนประกอบกำร
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล มีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวชำกำรให้แก่นักศึกษำทุกคน
โดยนัก ศึก ษำที่มี ปัญหำในกำรเรียนสำมำรถปรึก ษำกับ อำจำรย์ที่ป รึกษำทำงวชำกำรได้ นอกจำกนี้ต้องมีที่
ปรึกษำกจกรรมเพื่อให้คำปรึกษำแนะนำในกำรจัดทำกจกรรมแก่นักศึกษำ
3.3 กระบวนการและผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
3.3.1 กำรคงอยู่ของนักศึกษำ
ระหว่ำงกำรศึกษำสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล โดยผู้รับผดชอบหลักสูตร อำจำรย์
ประจำหลักสูตรและผู้สอนร่วมกันดูแลและจัดระบบดูแลนักศึกษำผ่ำนครูฝึกในสถำนประกอบกำรและครูนเทศ
เพื่อรับทรำบปัญหำและช่วยแก้ปัญหำลดกำรออกกลำงคันของนักศึกษำ
3.3.2 กำรสำเร็จกำรศึกษำ
นักศึกษำที่จะสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรได้ต้องมีคุณสมบัตครบถ้วนดังต่อไปนี้
1) ศึกษำรำยวชำครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และข้อกำหนดของสำขำ ทั้งนี้ต้องไม่เกน 4
ปีกำรศึกษำ
2) มีผลกำรเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4
ระดับคะแนน
3) ผ่ำนกำรสอบมำตรฐำนวชำชีพระดับปรญญำตรี ตำมเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3.3.3 ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
ผู้ รั บ ผ ดชอบหลั ก สู ต รจั ด ท ำแบบประเม นควำมพึ ง พอใจ ของนั ก ศึ ก ษำต่ อ ทั ก ษะ
กำรสอนของอำจำรย์ที่มุ่งผลกำรเรียนรู้ทั้ง 6 ด้ำนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตร กรณีที่นักศึกษำมีควำมสงสัย
เกี่ ยวกั บ ผลกำรประเมนในรำยวชำใด สำมำรถที่ จะยื่นคำร้องขอดูกระดำษคำตอบในกำรสอบ ตลอดจนดู
คะแนนและวธีกำรประเมนของอำจำรย์ในแต่ละรำยวชำได้โดยให้เป็นไปตำมข้อบังคับของสถำบัน
4. อาจารย์
กำรบรหำรและพัฒนำอำจำรย์ ตั้ง แต่ร ะบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ กำรคัดเลือกอำจำรย์ คุณสมบัต
ควำมรู้ ควำมเชี่ ย วชำญทำงสำขำว ชำและมี ค วำมก้ ำ วหน้ ำในกำรผล ตผลงำนทำงว ชำกำรของอำจำรย์
มีกระบวนกำรดังต่อไปนี้
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4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมกำรหลักสูตรของสำขำวชำจะร่วมกันพจำรณำควำมจำเป็นและควำมต้องกำรขอรับ
อำจำรย์ใหม่เสนอต่อสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 เพื่อเห็นชอบและพจำรณำประกำศรับสมัครอำจำรย์
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบรหำรงำนบุคคล
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่ฝ่ำยต่ำง ๆ
ประกอบด้วยคณะกรรมกำร รับสมัคร จัดทำข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ควบคุมห้องสอบ พจำรณำผลกำรสอบ
ประกำศผลสอบคัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรปฐมนเทศอำจำรย์ใหม่ โดยทุกขั้นตอนจะกระทำอย่ำงโปร่งใส
สำมำรถร้องขอตรวจสอบได้ ตำมระเบียบของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
4.3 คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
4.3.1 อำจำรย์ประจำต้องมีคุณวุฒเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกำรเรือ่ ง เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปรญญำตรี และเป็นไปตำมข้อบังคับสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ว่ำด้วยกำร
บรหำรงำนบุคคล
4.3.2 มีควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหลักสูตร
4.3.3 มีควำมรู้ มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมนผลสัมฤทธ์ของนักศึกษำ
และมีประสบกำรณ์ทำวจัยหรือประสบกำรณ์ประกอบวชำชีพในสำขำวชำที่สอน
4.4 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัลดำเนนกำรเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของอำจำรย์ ดังนี้
1. ให้มีกำรเพ่มพูนควำมรู้และเสรมสร้ำงประสบกำรณ์ด้วยกำรให้อำจำรย์ฝึกประสบกำรณ์ใน
สถำนประกอบกำรที่ทำควำมร่วมมือ
2. กระตุ้นและส่งเสรมสนับสนุนกำรทำผลงำนทำงวชำกำรในสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
โดยตรง
3. ส่งเสรมงำนวจัยตำมลำดับหลักและรอง ดังนี้ งำนวจัยที่มุ่งเน้นเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและเพื่อมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำอำชีพ
4. สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำนทำงวชำกำรและวชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ
ทั้งภำครัฐและเอกชน กำรประชุมทำงวชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในกำรบรหำรหลักสูตรจะมีคณะกรรมกำรประจำหลักสูตร อันประกอบด้วยรองฝ่ำยวชำกำร ประธำน
หลัก สูตร หรือ หัวหน้ำสำขำวชำ และอำจำรย์ผู้รับ ผ ดชอบหลัก สูตร โดยมี ป ระธำนหลัก สูตรหรือหัวหน้ำ
สำขำวชำเป็นผู้กำกับดูแล และคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบำยปฏบัตให้แก่อำจำรย์ผู้รับผดชอบ
หลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผดชอบหลักสูตรจะวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่ว มกับผู้บรหำร อำจำรย์ประจำ
หลัก สูตรและอำจำรย์ผู้สอน ตดตำมและรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลัก สูตร โดย
กระทำทุกปีอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนกำรบรหำรจัดกำรหลักสูตร กำรเรียน
กำรสอน กำรประเมนผู้เรียนเร่มดำเนนกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้
5.1 จัดให้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี และเป็นไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ทุกรอบ 5 ปี โดยกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ หลักสูตรให้มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องในระดับสำกล
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5.2 กำรพ จำรณำกำหนดผู้สอนจะก ำหนดให้ผู้สอนมีชั่วโมงกำรสอนอย่ำงต่ำเท่ำกั บเกณฑ์ขั้นต่ำที่
สถำบันฯกำหนด หำกพจำรณำแล้วยังมีชั่วโมงกำรสอนเหลือจึงค่อยเพ่มให้อำจำรย์แต่ละท่ำน โดยให้มีชั่วโมง
สอนเพ่มเฉลี่ยเท่ำกันทุกคน
5.3 กำหนดให้ผู้สอนมีรำยวชำสอนกระจำยไปยังทุ กกลุ่มวชำ ทั้งกลุ่มวชำบังคับและกลุ่มวชำเลือก
เพื่อให้ผู้เ รียนในหลัก สูตรได้เ รียนรู้กั บผู้สอนที่ มี ควำมหลำกหลำย โดยพจำรณำถึง ควำมรู้ควำมชำนำญใน
เนื้อหำวชำและประสบกำรณ์ทำงำนหรือผลงำนวจัยที่เกี่ยวข้องกับรำยวชำนั้น ๆ
5.4 กำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนจะต้องส่ง คอศ. 2 และ คอศ 3 ก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำ อย่ำงน้อย 15
วัน และให้นำ คอศ. 2 และ คอศ 3 ทุกรำยวชำเข้ำที่ประชุมเพื่อพจำรณำควำมสอดคล้องของคำอธบำยรำย
วชำ เนื้อหำที่สอนและกำรจัดกจกรรมในแต่ละรำยวชำให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒ ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำต
5.5 ภำยหลังจำกจบภำคเรียนในแต่ละภำคเรียน จะจัดกำรประชุมอำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อพจำรณำผลกำรประเมนกำรเรียนกำรสอนจำกนักศึกษำของอำจำรย์ทุกท่ำน และรับทรำบปัญหำ
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหำที่เกดขึ้น และอำจพจำรณำปรับเปลี่ยนวชำสอ นให้
อำจำรย์ผู้สอนหำกมีควำมจำเป็น
5.6 กำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนต้องส่ง คอศ.4 และ คอศ.5 ภำยใน 30 วัน นับจำก วันปิดภำค
เรียน และให้นักศึกษำทำแบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ทำงกำรศึกษำ และนำผลที่ได้เข้ำที่ประชุมเพื่อพจำรณำและ
ร่วมกันแก้ไขหำกเกดปัญหำขึ้น
5.7 หลังจำกวันประกำศผลกำรเรียน สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล โดยประธำนหลักสูตรจะจัด
ประชุมเพื่อร่วมกันพจำรณำ คอศ.4 และ คอศ.5 เพื่อสรุปแบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ทำงกำรศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒระดับอุดมศึกษำแห่งชำต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีควำมพร้อมของส่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประกำร ได้แก่ ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น
ห้องเรียน ห้อ งปฏบัตกำร ฯลฯ และควำมพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ง อำนวยควำมสะดวกหรือ
ทรัพยำกรที่ เ อื้ อ ต่อ กำรเรียนรู้ เช่น อุ ป กรณ์ก ำรเรียนกำรสอน ห้องสมุ ด หนัง สือ ตำรำ ส่ง พมพ์ วำรสำร
ฐำนข้อมู ล เพื่อ กำรสืบ ค้น แหล่ง เรียนรู้ สื่อ อเล็ก ทรอนกส์ ฯลฯ โดยมี ร ะบบกำรดำเนนงำนของสำชำวชำ/
วทยำลัย/สถำบัน โดยมี ส่วนร่วมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีส่งสนับ สนุนกำรเรียนรู้ มี จำนวนส่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีกระบวนกำรปรับปรุงตำมผล
กำรประเมนควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อส่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ ดังนี้
6.1 ด้านงบประมาณ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 จะดำเนนกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ทั้งงบประมำณ
แผ่นดนและเงนรำยได้ สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล โดยอำจำรย์ผู้รับผดชอบหลักสูตรจะร่วมกันพจำรณำ
เพื่อจัดซื้อตำรำ สื่อ กำรเรียนกำรสอน โสตทั ศนูป กรณ์ และวัส ดุครุภัณฑ์ คอมพวเตอร์อย่ำงเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน และสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษำให้เพียงพอต่อกำรผลตบัณฑตสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล โดยใช้งบประมำณคนละ 20,000 บำท/
คน/ปี ดังนี้
1. ค่ำวัสดุ
10,000 บำท
2. ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์
1,000 บำท
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3. ค่ำบรกำรสถำนศึกษำ
2,000 บำท
4. ค่ำสำธำรณูปโภค
3,000 บำท
5. รำยจ่ำยอื่นๆ (ส่งเข้ำสถำบัน)
4,000 บำท
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 อำคำรสถำนที่ในสถำนศึกษำ
กำรสอน กำรปฏบัตกำรและกำรทำวจัย ใช้สถำนที่ ของภำควชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
วทยำลัยอำชีวศีกษำสุโขทัย ในสังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ประกอบด้วย
อำคำรเรียนและปฏบัตกำร
จำนวน 4 อำคำร
หอประชุมกลำง
จำนวน 1 อำคำร
ลำนอเนกประสงค์
จำนวน 2 แห่ง
6.2.2 อำคำรสถำนที่ เฉพำะกำรจัดกำรศึกษำระดับปรญญำตรี ขนำดพื้นที่ 100 ตำรำงเมตร
ภำยในประกอบด้วย
1) ห้องบรรยำย/ประชุมสัมมนำ ขนำดควำมจุ 60 ที่นั่ง
จำนวน 1 ห้อง
2) ห้องสำหรับบรหำรงำน
ห้องอำจำรย์
พื้นที่ 20 ตำรำงเมตร จำนวน 2 ห้อง
3) ห้องปฏบัตกำรที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ห้องปฏบัตกำร ภำควชำเทคโนโลยีธรุ กจดจทัล 711
ชื่ออุปกรณ์และครุภัณฑ์
เครื่องคอมพวเตอร์ส่วนบุคคล
เครื่องพมพ์แบบองเจ็ต
เครื่องขยำยเสียง(ลำโพงสนำม)
เครื่องฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพวเตอร์ (Projector)
ตู้เหล็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์กำรเรียน
พัดลมตดเพดำนแบบโคจร
ระบบเครือข่ำย
เครื่องคอมพวเตอร์สำหรับครูผู้สอน

จานวน
25 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
2 ตู้
4 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด

6.2.3 ห้องสมุด
ใช้ห้อ งสมุ ด/วทยบร กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศของวทยำลัยอำชีวศึก ษำสุโ ขทัย
และสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 ซึ่งมีหนังสือ ตำรำเรียน วำรสำร สื่ออเล็กทรอนกส์ ศูนย์กำรเรียนรู้
ด้วยตนเองกำรให้บรกำรทำงอนเทอร์เน็ต (Internet) และกำรให้บรกำรทำงด้ำนวชำกำรต่ำง ๆ โดยมีส่งตีพมพ์
และสื่ออเล็กทรอนกส์ รำยละเอียด ดังนี้
6.2.3.1 หนังสือภำษำไทย
40,000
เล่ม
6.2.3.2 หนังสืออ้ำงองภำษำไทย
200
เล่ม
6.2.3.3 หนังสือภำษำอังกฤษ
200
เล่ม
6.2.3.5 หนังสือเกี่ยวกับกำรจัดทำวจัย
100
เล่ม
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล ประสำนงำนกับห้องสมุดและวทยบรกำรกลำงในกำรจัดซื้อ
หนั ง สื อ และต ำรำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ บร กำรให้อำจำรย์ แ ละนั ก ศึ ก ษำได้ ค้ น คว้ ำ และใช้ ป ระกอบกำรเรียน
กำรสอน ในกำรประสำนกำรจัดซื้อหนังสือ นั้น อำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวชำจะมี ส่วนร่วมในกำรเสนอแนะ
รำยชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจำกนี้ อำจำรย์พเศษที่เชญมำสอนก็มีส่วนในกำรเสนอแนะ
รำยชื่อหนังสือสำหรับให้ห้องสมุดและวทยบรกำรกลำงจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนห้อ งสมุ ดย่อ ยของสำขำวชำเทคโนโลยีธุร กจดจ ทัล จัดให้บ ร กำรหนังสือ ตำรำ หรือ
วำรสำรเฉพำะทำงเพื่อนักศึกษำสำมำรถนำไปใช้ประกอบกำรค้นคว้ำเพ่มเตม และสำมำรถสืบค้นข้อมูลทำง
ระบบอนเทอร์เน็ต นอกจำกนั้นสำขำวชำเทคโนโลยีธุรก จดจทั ล จะต้องจัดสื่อกำรสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบ
กำรสอนของอำจำรย์ เช่น เครื่องมัลตมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพวเตอร์ และกระดำนไวท์บอร์ด เป็นต้น
ห้ อ งสมุ ด ของว ทยำลั ย ในควำมร่ ว มมื อ ทำงว ชำกำรภำคี อุ ด มศึ ก ษำในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได้ แ ก่
มหำว ทยำลั ย รำมค ำแหง ที่ มี เ อกสำร ต ำรำ วำรสำร งำนว จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น จ ำนวนมำกที่ ใ ห้ บ ร กำร
อำจำรย์และนักศึกษำในกลุ่มที่เป็นสมำชกร่วมกัน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กำรประเม นควำมเพี ยงพอของทรัพยำกร สำขำวชำเทคโนโลยีธุร ก จดจ ทั ล โดยประธำน
หลักสูตรจะประสำนงำนกำรจัดซื้อจัดหำหนังสือเพื่อเข้ำห้องสมุดและวทยบรกำรกลำง และทำหน้ำที่ประเมน
ควำมพอเพียงของหนังสือ ตำรำ นอกจำกนี้สำขำวชำฯ ยังมอบหมำยให้ผู้รับผดชอบหลักสูตรที่มีควำมรู้ด้ำนโสต
ทั ศนอุป กรณ์ ท ำหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สื่อของอำจำรย์และประเมนควำมพอเพียงและควำม
ต้องกำรใช้สื่อกำรสอนของอำจำรย์ด้วย โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้
เป้าหมาย
จัดให้มีหอ้ งเรียน ห้อง
ปฏบัตกำร อุปกรณ์กำร
ทดลอง ทรัพยำกรและ
ช่องทำงกำรเรียนรู้ที่
เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุนทัง้
กำรศึกษำใน-นอกห้องเรียน
เพื่อกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่ำงเพียงพอและมี
ประสทธภำพ

การดาเนินการ
1. จั ด ให้ มี ห้อ งเรีย นมั ล ต มี เ ดี ยที่ มี ควำม
พร้อ มใช้ง ำนอย่ำงมี ประสทธภำพ ทั้ ง ใน
กำรสอน กำรบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้ำงสือ่
สำหรับกำรทบทวนกำรเรียน
2. จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏ บัต กำรทดลองที่ มี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวชำชีพ
ในระดับสำกล เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถฝึก
ปฏบัตสร้ำงควำมพร้อมในกำรปฏบัตงำน
ในวชำชีพ
3 . จั ดให้ มี ระบบเครื อข่ ำยและห้ อ ง
ปฏบัตกำรทดลองโดยมีเครื่องคอมพว เตอร์
และพื้นที่ที่นักศึกษำทดลอง
หำควำมรู้เพ่มเตมได้ด้วยตนเอง ด้วยจำนวน
และประสทธภำพที่เหมำะสม เพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดบรกำรทัง้ หนังสือ ตำรำ
และสื่อดจทัล เพื่อกำรเรียนรู้ ทัง้ ห้องสมุด
ทำงกำยภำพและทำงระบบเสมือนจรง
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การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทำสถตจำนวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษำ
ชั่วโมงกำรใช้งำน ห้องปฏบัตกำร
และเครือ่ งมือ ควำมเร็วของระบบ
เครือข่ำยต่อจำนวนนักศึกษำ
2. จำนวนนักศึกษำเรียนในวชำเรียน
ที่มีกำรฝึกปฏบัตด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ
3. สถตของจำนวนหนังสือ ตำรำและ
สื่อดจ ทั ลที่ มีให้บ รกำรและสถตกำร
ใช้งำนหนังสือตำรำสื่อดจทัล
4. ผลส ำรวจควำมพึ ง พอใจของ
นักศึกษำต่อกำรให้บรกำรทรัพยำกร
เพื่อกำรเรียนรู้และกำรปฏบัตกำร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลกำรดำเนนกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย ตัวบ่ง ชี้ทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีก ำรศึกษำ เพื่อ
ตดตำมกำรดำเนนกำรตำม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์กำรประเมนผ่ำน คือ มีกำรดำเนนงำนตำมข้อ 1-5 และอย่ำง
น้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนนงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) อำจำรย์ผู้รบั ผดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุม
X
X
X
X
X
เพื่อวำงแผน ตดตำม และทบทวนกำรดำเนนงำนหลักสูตร
(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ คอศ.1 หรือ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
X
X
X
X
X
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒระดับอุดมศึกษำแห่งชำต หรือมำตรฐำนคุณวุฒสำขำ/
สำขำวชำ
(3) มีรำยละเอียดของรำยวชำในสถำนศึกษำ และรำยละเอียดของรำยวชำในสถำน X
X
X
X
X
ประกอบกำร ตำมแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่
ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวชำ
(4) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนนกำรของรำยวชำในสถำนศึกษำ และรำยงำนผลกำร X
X
X
X
X
ดำเนนกำรของรำยวชำในสถำนประกอบกำร ตำมแบบ คอศ.4 และ คอศ.5
ภำยใน 30 วัน หลังส้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวชำ
(5) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนนกำรของหลักสูตร ตำมแบบ คอศ. 6 ภำยใน 60 วัน X
X
X
X
X
หลังส้นสุดปีกำรศึกษำ
(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรูท้ ี่กำหนดใน X
X
X
X
X
แบบ คอศ. 2 และ คอศ 3 อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวชำที่เปิดสอนใน
แต่ละปีกำรศึกษำ
(7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำร
X
X
X
X
ประเมนผลกำรเรียนรู้จำกผลกำรประเมน กำรดำเนนงำนที่รำยงำนในแบบ
คอศ.6 หรือ มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนเทศหรือ คำแนะนำ
X
X
X
X
X
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(9) อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รบั กำรพัฒนำทำงวชำกำรและ/หรือวชำชีพ
X
X
X
X
X
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้
(10) จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รบั กำรพัฒนำวชำกำร
X
X
X
X
X
และ/หรือวชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
X
X
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนน 5.0
(12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑตที่มีต่อบัณฑตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5
X
X
X
จำกคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนกำรด้ำนกำรวำงแผนและกำรสอนที่จะใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนั้นพจำรณำ
จำกตั ว ผู้ เ รี ย นโดยอำจำรย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งประเม นผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ ว่ ำ มี ค วำมเข้ ำ ใจหรื อ ไม่
โดยอำจประเมนจำกกำรทดสอบย่อย กำรสังเกตพฤตกรรมของนักศึกษำ กำรอภปรำยโต้ตอบจำกนักศึกษำ
กำรตอบคำถำมจำกนักศึกษำในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจำกที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ก็ควรจะสำมำรถประเมน
เบื้องต้นได้ว่ำผู้เ รียนมี ควำมเข้ำใจหรือ ไม่ หำกวธีก ำรที่ ใช้ไม่ ส ำมำรถท ำให้ผู้เ รียนเข้ำใจได้ก็ จ ะต้องมี ก ำร
ปรับเปลี่ยนวธีสอนให้มีควำมเหมำะสมกับผู้เรียน โดยช่วงก่อนกำรสอนให้มีกำรประเมนกลยุทธ์กำรสอนโดยทีม
ผู้สอนสำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล และปรึกษำหำรือกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรหรือวธีกำรสอน ส่วนช่วง
หลัง กำรสอนให้มี ก ำรวเครำะห์ผ ลกำรประเม นกำรสอนโดยนัก ศึก ษำ และกำรวเครำะห์ผ ลกำรเรียนของ
นักศึกษำ
ส่วนกระบวนกำรด้ำนกำรนำผลกำรประเมนไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปัญหำและข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและกำหนดให้ประธำนหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรำยงำนผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
กำรประเมนทักษะดังกล่ำวสำมำรถทำโดยกำร
1.2.1 ประเมนโดยนักศึกษำในแต่ละวชำ
1.2.2 กำรสังเกตกำรณ์ของผู้รับผดชอบหลักสูตร/ประธำนหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภำพรวมของหลักสูตรประเมนโดยบัณฑตใหม่
กำรทดสอบผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำเทียบเคียงกับสถำบันกำรศึกษำอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กำรประเมนหลักสูตรในภำพรวม โดยสำรวจข้อมูลจำก
1. กำรประเมนผู้ที่กำลังจะสำเร็จกำรศึกษำ
2. กำรประเมนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. กำรประเมนคุณภำพหลักสูตรตำมกรอบของมำตรฐำนคุณวุฒปรญญำตรี
รวมทั้งสำรวจผลสัมฤทธ์ของบัณฑตและควำมต้องกำรศึกษำต่อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนคุณวุฒระดับปรญญำตรี
สำขำวชำเทคโนโลยีธุร กจดจทัล และตัวบ่ง ชี้ผ ลกำรดำเนนงำนที่ ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 รวมทั้ ง กำรผ่ำน
กำรประเมนกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จำกผลกำรประเมนจะทำให้ทรำบจุดอ่อน จุดแข็ง วกฤต และโอกำสของกำรบรหำรหลักสูตร ทั้ง
ในภำพรวมและในแต่ละรำยวชำ หำกพบปัญหำในกำรดำเนนกำรหลักสูตรจะทำกำรพัฒนำปรับปรุง โดยอำจ
จำแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ กำรปรับปรุงย่อย และกำรปรับปรุงใหญ่ โดยที่กำรปรับปรุงย่อย หมำยถึง กรณี
ที่พบปัญหำในระดับรำยวชำ สำขำวชำสำมำรถดำเนนกำรปรับปรุงรำยวชำนั้นได้ทันที ตลอดเวลำที่พบปัญหำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 52

ส่วนกำรปรับ ปรุง ใหญ่ หมำยถึง กำรปรับ ปรุง หลัก สูตรทั้ ง ฉบับ ซึ่ง จะดำเนนกำร ทุ ก 5 ปี ตำมรอบกำร
ดำเนนกำรหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑต และเป็นไป
ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำและตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนของสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยดำเนนกำรดังนี้
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจำกกำรประเมนจำกนักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑต ผู้ทรงคุณวุฒ และจำก
แบบ คอศ.6
4.2 วเครำะห์บททวนข้อมูลข้ำงต้น โดยผู้รับผดชอบหลักสูตร ประธำนหลักสูตร และอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
4.3 เสนอกำรปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 53

ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 54

คาอธิบายรายวิชา
รายละเอียดของคาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
31-40000-1101

ชื่อวิชา
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ
(Thai for Communication and Presentation)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู อ่ำน จับใจควำม และสรุปควำม จำกสื่อสำรสนเทศ
2. วเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมนค่ำสำร และนำไปประยุกต์ใช้
3. เขียนโครงกำร รำยงำนทำงวชำกำร และงำนวจัยในงำนอำชีพ
4. พูดนำเสนอผลงำน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกีย่ วกับกำรฟัง ดู และอ่ำน จับใจควำมสำคัญ สรุปควำม วเครำะห์และประเมนค่ำสำร กำรเขียน
คำทับศัพท์และศัพท์บญ
ั ญัต กำรเขียนโครงกำร กำรสืบค้นข้อมูล เขียนรำยงำนเชงวชำกำร งำนวจัยในงำนอำชีพ
และกำรพูดนำเสนอผลงำน
31-40000-1201

กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ
(Reading and Writing English in Careers)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. อ่ำนบทควำมรำยงำนผลกำรศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงวชำชีพ
2. เขียนรำยงำนกำรปฏบัตงำน บันทึกย่อ ขั้นตอนกำรปฏบัตงำน กำรศึกษำค้นคว้ำทำงวชำชีพ
3. ใช้คำศัพท์เทคนคในงำนอำชีพในกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน
4. ใช้ ICT เป็นแหล่งกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะอ่ำน เขียน ด้วยตนเอง
5. ใช้กลยุทธ์กำรเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ทหี่ ลำกหลำย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับกำรอ่ำนบทควำมทำงวชำชีพ ควำมก้ำวหน้ำทำงวชำชีพ กำรอ่ำนคู่มือ (Spare,
Partmanual, Instruction manual, Electronics manual) ขั้นตอนกำรปฏบัต (Work instruction)
ขั้นตอนกำรทำงำน (Work procedure) ข้อมูลคุณสมบัตเฉพำะทำงเทคนค (Specifications) ของสนค้ำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ กำรเขียนรำยงำนกำรปฏบัตงำน บันทึกย่อขั้นตอน กำรปฏบัตงำน แหล่งกำรเรียนรู้ และ
ใช้กลยุทธ์กำรเรียนรู้สบื ค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรูท้ ี่หลำกหลำย
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
31-40000-1401

ชื่อวิชา
สถตเพื่องำนอำชีพ
(Statistics for Careers)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
หน้ำ 55

สมรรถนะรายวิชา
1. ดำเนนกำรเกี่ยวกับกำรคดคำนวณและกำรแก้ไขปัญหำในงำนอำชีพโดยใช้ควำมรู้พื้นฐำนทำงสถต
2. ดำเนนกำรเกี่ยวกับประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3. ดำเนนกำรเกี่ยวกับกำรตั้งและกำรทดสอบสมมตฐำน
4. เลือกใช้วธีกำรทำงสถตเพื่อกำรวจัยในงำนอำชีพ
5. ดำเนนกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวม วเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลและแปลผล
6. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรวเครำะห์ข้อมูลทำงสถตในงำนอำชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและฝึกทักษะกำรคดคำนวณ และกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับ ควำมรู้พื้นฐำนทำงสถต ประชำกรและ
กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรตั้งสมมตฐำน และกำรทดสอบสมมตฐำน กำรเลือกใช้วธีกำรทำงสถตเพือ่ กำรวจัยในงำนอำชีพ
กำรรวบรวมกำรวเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลและแปรผลกำรวเครำะห์ ข้อมูลทำงสถต และกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในกำรวเครำะห์ข้อมูลทำงสถตในงำนอำชีพ
31-40000-1301

วทยำศำสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับนำโนเทคโนโลยี สำรและสมบัตของสำร ปรมำณสำรสัมพันธ์ กรด เบส เกลือ
สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน พอลเมอร์ สำรเคมีในชีวตประจำวันและงำนอำชีพ สำรชีวโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภำพและกำรอนุรักษ์พลังงำน
2. สำรวจตรวจสอบกระบวนกำรทำงวทยำศำสตร์ในกำรแสวงหำควำมรู้/แก้ปญ
ั หำ
3. สำรวจตรวจสอบนำโนเทคโนโลยี
4. สำรวจตรวจสอบสำรและสมบัตของสำร
5. สำรวจตรวจสอบปรมำณสำรสัมพันธ์
6. สำรวจตรวจสอบกรด เบส และเกลือ
7. สำรวจตรวจสอบสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
8. สำรวจตรวจสอบพอลเมอร์
9. สำรวจตรวจสอบสำรเคมีในชีวตประจำวันและงำนอำชีพ
10. สำรวจตรวจสอบสำรชีวโมเลกุล
11. สำรวจตรวจสอบกำรอนุรกั ษ์พลังงำน
12. ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภำพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตโดยใช้กระบวนกำรทำงวทยำศำสตร์เกี่ยวกับ สำรและสมบัตของสำร ปรมำณสำร
สัมพันธ์ กรด เบส และเกลือสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน พอลเมอร์ สำรเคมีในชีวตประจำวันและงำนอำชีพ
สำรชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภำพ นำโนเทคโนโลยีและกำรอนุรักษ์พลังงำน
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
31-40000-1501

ชื่อวิชา
กำรบรหำรจัดกำรยุคใหม่และภำวะผู้นำ
(Modern Management and Leadership)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
หน้ำ 56

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำรบรหำรจัดกำร
2. วเครำะห์แนวคดกำรบรหำรจัดกำรยุคใหม่
3. แสดงบทบำทภำวะควำมเป็นผู้นำต่อกำรบรหำรจัดกำรยุคใหม่
4. นำหลักกำรบรหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
5. บูรณกำรกำรใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำบรหำรจัดกำร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับหลักกำรบรหำรจัดกำรต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบของ
กำรบรหำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรจัดองค์กร กำรควบคุม กำรตัดสนใจ กำรสื่อสำร กำรจูงใจ บรหำรจัดกำร
ในภำวกำรณ์เป็นผู้นำและผู้ตำม กำรปรับตัวทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่น กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ ควำมรับผดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
31-40000-1601

มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร
(Human Relations in Organization)

3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กลุ่มคนและองค์กำร
2. วเครำะห์กระบวนกำรตดต่อสือ่ สำรระหว่ำงบุคคล กลุ่มคน และองค์กร
3. ใช้เทคนคกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ในองค์กำรเพื่อนำมำส่งเสรมมนุษยสัมพันธ์
4. แก้ปัญหำที่เกดจำกกำรขัดแย้งภำยในองค์กำร และสร้ำงเสรมควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กำร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับ แนวควำมคดเกี่ยวกับพฤตกรรมและควำมต้องกำรของมนุษย์ เทคนคกำรสร้ำงมนุษย
สัมพันธ์ในองค์กำร ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กลุม่ บุคคลและองค์กำร
หลักในกำรตอดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำนภำยในองค์กำรหลักกำรประสำนงำนและเทคนคกำรจูง
ใจให้คนทำงำน กำรบบรหำรกำรขัดแย้งในองค์กำร หน้ำที่และควำมรับผดชอบต่อสังคม กำรตดต่อสื่อสำรระหว่ำง กำร
ประสำนงำนทีส่ ่งเสรมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
31-40000-2104

ชื่อวิชา
คณตศำสตร์สำหรับเทคโนโลยีดจทัล
(Mathematics for Digital Technology)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ดำเนนกำรเกี่ยวกับระบบจำนวน
2. ดำเนนกำรเกี่ยวกับเลขฐำน
3. ดำเนนกำรเกี่ยวกับสมกำรเชงอนุพันธ์
4. ดำเนนเกี่ยวกับเวกเตอร์และเมทรกซ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 57

5. แก้ปัญหำสมกำรเชงเส้น และแบบไม่เชงเส้น
6. ใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหำเชงตัวเลข
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับ ระบบจำนวน เลขฐำน กำรดำเนนกำรเกี่ยวกับตัวเลข สมกำรเชงอนุพันธ์
กำรดำเนนกำรกับเวกเตอร์และเมทรกซ์ คุณสมบัตของค่ำเจำะจงและเวกเตอร์เจำะจง กำรแก้ปญ
ั หำสมกำรเชง
เส้น และแบบไม่เชงเส้น ตัวอย่ำงกำรใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหำเชงตัวเลข
31-40000-2202

วทยำศำสตร์สง่ แวดล้อม
(Environmental Science)

3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. รู้สำระสำคัญที่เป็นพื้นฐำนทำงวทยำศำสตร์กับส่งแวดล้อม
2. เข้ำใจเรื่องของระบบนเวศและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อส่งแวดล้อม
3. เข้ำใจเรื่องของทรัพยำกรธรรมชำตและกำรอนุรักษ์
4. เข้ำใจสำเหตุและปัญหำของมลพษส่งแวดล้อมและแนวทำงป้องกันแก้ไข
5. เข้ำใจแนวทำงในกำรบรหำรจัดกำรส่งแวดล้อมในประเทศไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำสำระสำคัญที่เป็นพื้นฐำนทำงวทยำศำสตร์กับส่งแวดล้อม ระบบนเวศและควำมสัมพันธ์ที่มีต่อ
ส่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำตและกำรอนุรักษ์ สำเหตุและปัญหำของมลพษส่งแวดล้อมและแนวทำงกำร
ป้องกันแก้ไข กำรบรหำรจัดกำรสง่ แวดล้อมในประเทศไทย
1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31-40000-2305 กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรฝึกอบรม
(Personal Development and Training)

น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรวเครำะห์งำน
2. วเครำะห์งำนและจัดทำแผนหลักสูตรฝึกอบรม
3. สร้ำงเอกสำรประกอบหลักสูตรฝึกอบรม
4. จัดฝึกอบรมและประเมนผลหลักสูตรฝึกอบรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับกำรวเครำะห์สมรรถนะในกำรปฏบัตงำน วเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรจัดทำ
หลักสูตรฝึกอบรม กำรวเครำะห์งำน กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรสอนงำน กำรสร้ำงชุดฝึกอบรม เทคนคกำร
สอนงำนปฏบัต กำรวำงแผนกำรฝึกอบรม กำรประเมนผลหลักสูตรฝึกอบรม และบรหำรจัดกำรในภำวะกำร
เป็นผู้นำและผู้ตำม กำรปรับตัวทำงำนร่วมกับผู้อื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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31-40000-2306 กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ
(Management Information Technology for Career)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ใช้บรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศบนระบบออนไลน์
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมลักษณะงำนอำชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดเก็บ ค้นคืน
ส่งผ่ำนและจัดดำเนนกำรข้อมูลสำรสนเทศบนระบบออนไลน์ กำรให้บรกำรออนไลน์กำรจัดกำรเอกสำรบน
ระบบออนไลน์ กำรจัดกำรตำรำงงำนบนระบบออนไลน์ กำรนำเสนองำนบนระบบออนไลน์ กำรสร้ำง
แบบฟอร์มบนระบบออนไลน์ กำรประยุกต์ใช้สำรสนเทศบนระบบออนไลน์ตำมลักษณะงำนอำชีพ
31-40000-2307 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำร
3 (3-0-6)
(Safety and Occupational Health in the workplace)
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้ำใจหลักกำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำน
ประกอบกำร
2. ดำเนนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
3. ดำเนนงำนป้องกันและควบคุมอันตรำยจำกสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
4. ดำเนนงำนด้ำนเทคโนโลยีและวศวกรรมควำมปลอดภัย
5. ส่งเสรมสุขภำพอนำมัยพนักงำน
6. ปรับปรุงสภำพกำรทำงำนตำมหลักกำยศำสตร์
7. จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำควำมหมำย ควำมเป็นมำ ขอบเขตและควำมสำคัญของอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ศึกษำ
สำเหตุ พษ และโรคทีเ่ กดจำกกำรประกอบอำชีพ รวมทัง้ กำรแก้ไขป้องกัน ควบคุมพษ และโรคทีเ่ กดจำกกำร
ประกอบอำชีพ อุบัตภัยอันเกดจำกกำรประกอบอำชีพ และกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับงำนด้ำนอำชีว อนำมัยและ
ควำมปลอดภัย กำรดำเนนงำนและกำรบรกำรเกี่ยวกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร
กำรศึกษำดูงำนและฝึกปฏบัตในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
31-40000-2308 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบรกำร
3 (3-0-6)
(Service Industry Management)
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้ำใจถึงขอบข่ำยของกำรจัดกำรอุตสำหกรรมบรกำร
2. ทรำบถึงลักษณะของธุรกจในอุตสำหกรรมบรกำร
3. เข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรจัดกำรธุรกจในอุตสำหกรรมบรกำร
4. สำมำรถประยุกต์เอำหลักกำรจัดกำรไปใช้ในกำรประกอบธุรกจในอุตสำหกรรมบรกำรได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับพื้นฐำนของกำรบรหำรจัดกำร ศำสตร์และศลป์ของกำรจัดกำรในอุตสำหกรรมบรกำร
โครงสร้ำงองค์กรและกำรกำหนดนโยบำย กำรวำงแผนกำรควบคุมตดตำมและประเมนผลในงำนอุตสำหกรรม
บรกำร กำรจัดกำรคุณภำพ จตวทยำอุตสำหกรรมบรกำร กำรวำงแผนด้ำนปัจจัยสนับสนุน กำรจัดกำร
โลจสตกส์ เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรมบรกำร กำรควบคุมทำงด้ำนงบประมำณและกำรเงน ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยและ
กำรบรหำรควำมเสี่ยง
2. วิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
31-40204-2401 กำรพัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์สำหรับธุรกจดจทัล
3 (2-2-5)
(Electronic Commerce Development for Digital
Business)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรพัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์สำหรับงำนธุรกจดจทัล
2. พัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์สำหรับงำนธุรกจดจทัล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับหลักำรพัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์สำหรับงำนธุรกจดจทัล กำรพัฒนำ
พำณชย์อเล็กทรอนกส์ด้วยโปรแกรมระบบจัดกำรเนือ้ หำ (Content Management System : CMS) หรือ
พัฒนำพำณชย์อเล็กทรอนกส์ด้วยโปรแกรมอื่น ๆ กำรตดตั้ง กำรบำรุงรักษำระบบ และจัดทำคู่มือ กรณีศึกษำ
31-40204-2402 เครือข่ำยคอมพวเตอร์สำหรับสำหรับธุรกจดจทัล
(Computer Network for Digital Management)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเครือข่ำยคอมพวเตอร์สำหรับธุรกจดจทัล
2. วำงแผน ออกแบบและพัฒนำระบบเครือข่ำยตำมมำตรฐำน

3 (0-9-0)

คาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตเกี่ยวกับ กำรวำงแผนออกแบบระบบเครือข่ำยอนเทอร์เน็ต อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในระบบ
เครือข่ำยกำรให้บรกำรอนเทอร์เน็ต กำรจัดซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บรกำรระบบเครือข่ำยอนเทอร์เน็ต
กำรบรหำรเครือข่ำยคอมพวเตอร์ ระบบควำมปลอดภัย กำรควบคุมคุณภำพกำรให้บรกำร
31-40204-2403 เทคโนโลยีเพือ่ กำรจัดกำรธุรกจดจทัล
(Technology for Digital Business Management)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ด้ำนธุรกจดจทัล
2. ตดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ในกำรวเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

3 (2-2-5)
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับ แนวคด และหลักกำรในกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้จัดกำรทำงด้ำน
ธุรกจดจทัล กำรใช้เครื่องมือดจทัลมำช่วยในกำรวเครำะห์ขอ้ มูลทำงธุรกจเพื่อเพม่ ประสทธภำพในกำรบรหำร
จัดกำรธุรกจ และตอบสนองควำมต้องกำรผู้บรโภค
31-40204-2404 กำรพัฒนำสื่อมัลตมีเดียสำหรับงำนธุรกจดจทัล
3 (1-4-4)
(Multimedia Development for Digital Business)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบสื่อมัลตมีเดียสำหรับงำนธุรกจดจทัล
2. ผลตและเผยแพร่งำนสื่อมัลตมีเดีย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับ ชนดข้อมูลด้ำนมัลตมีเดีย กำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดจทัล กำรจัดเก็บ
และปรับแต่งข้อมูลของมัลตมีเดีย กำรใช้เครื่องมือฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในกำรปรับแต่งข้อมูลของมัลตมีเดีย
ไฮเปอร์เท็กซ์ และไฮเปอร์มเี ดีย กำรออกแบบและพัฒนำระบบงำนมัลตมีเดียในงำนธุรกจ รวมถึงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีมลั ตมีเดีย และกำรเผยแพร่ผลงำนสื่อมัลตมีเดีย
31-40204-2405 กำรวเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกจ
3 (2-2-5)
(Information Systems Analysis and Design)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจ
2. วเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกจ
3. เลือกใช้เครื่องมือจัดกำรระบบสำรสนเทศทำงธุรกจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับ หลักกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ วงจรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรวเครำะห์
และออกแบบระบบสำรสนเทศ กำรเลือกและใช้เครื่องมือจัดกำรระบบสำรสนเทศทำงธุรกจ กำรประเมนระบบ
สำรสนเทศ กรณีศึกษำ
31-40204-2406 กำรประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
3 (0-9-0)
(Cloud Computing)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud Computing)
2. ใช้บรกำรโปรแกรมประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3. พัฒนำโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตเกี่ยวกับกำรประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (Cloud Computing) กำรบรกำรบนระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ กำรให้บรกำรซอฟต์แวร์ กำรให้บรกำรแพลตฟอร์ม กำรให้บรกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน บรกำรระบบ
จัดเก็บข้อมูล บรกำรร่วมและรวม (Composite Service) กำรใช้บรกำรบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
กำรสร้ำงโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
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31-40204-2407 เทคโนโลยีกำรพำณชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Commerce Technology)
สมรรถนะรายวิชา :
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยและอุปกรณ์เคลือ่ นที่
2. ตดตั้งและใช้งำนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. พัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
4. ทำธุรกรรมบนเครือข่ำยอนเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่

3 (2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยไร้สำย อุปกรณ์เคลือ่ นที่ที่ใช้ในเครือข่ำยไร้สำย ข้อจำกัดต่ำง
ๆ ในเครือข่ำยระบบไร้สำย และอุปกรณ์สอื่ สำรเคลือ่ นที่ โปรแกรมประยุกต์ชนดกระจำย โปรแกรมตัวกลำง
เชื่อมต่อ กำรจัดกำรข้อมูลในชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่ พัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นสื่อในกำร
ซื้อขำย หรือทำธุรกรรมบนเครือข่ำยอนเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
31-40204-2408 กำรใช้เทคโนโลยีดจทัลสำหรับงำนธุรกจ
(Digital Technology for Business)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดจทัลสำหรับงำนธุรกจ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจทัลสำหรับงำนธุรกจ

3 (0-9-0)

คาาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้คอมพวเตอร์ และเทคโนโลยีในยุคดจทัลสำหรับกำรทำงำนด้ำน
เอกสำร ด้ำนกำรคำนวณ ด้ำนกำรนำเสนอ และด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลโดยสำมำรถใช้งำนได้ทั้งแบบออฟไลน์
และออนไลน์ สำมำรถแบ่งปันข้อมูลสำหรับกำรทำงำนร่วมกัน พร้อมนำมำประยุกต์ใช้งำนในทำงธุรกจได้
2.2 กลุ่มวิชาโครงการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
31-40204-2501 โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธรุ กจดจทัล 1
3 (0-9-4)
(Digital Business Technology Project 1)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เเกี่ยวกับ กำรวำงแผนจัดทำโครงกำรทำงวชำชีพ
2. ศึกษำทฤษฏีเอกสำรและงำนวจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงกำร
3. นำเสนอโครงกำรตำมรูปแบบกระบวนกำรวจัย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตเกี่ยวกับกำรจัดทำโครงกำร โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศ เทคโนโลยี และ
คอมพวเตอร์ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับองค์กรธุรกจหรืออุตสำหกรรมทั้งภำครัฐบำลและภำคเอกชน โดยจัดทำ
โครงกำรทำงเทคโนโลยีธุรกจดจทัลภำยใต้คำแนะนำของอำจำรย์ทปี่ รึกษำ ศึกษำทฤษฎี เอกสำรและงำนวจัยที่
เกี่ยวข้องในสำยงำนระดับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสำขำวชำคอมพวเตอร์ธรุ กจ นำเสนอหัวข้อโครงกำร วำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 62

แผนกำรจัดทำโครงกำร ดำเนนกำรเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มตำมลักษณะของงำนให้แล้วเสร็จในระยะเวลำที่
กำหนด โดยใช้กระบวนกำรวจัยเป็นฐำน
31-40204-2502

โครงกำรวชำชีพด้ำนเทคโนโลยีธรุ กจดจทัล 2
(Digital Business Technology Project 2)

3 (0-9-4)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำโครงกำร และนำเสนอผลงำน
2. ดำเนนกำรจัดทำโครงกำร
3. รำยงำนผลกำรปฏบัตงำน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตโครงกำรที่ต่อเนื่องจำกรำยวชำโครงกำรวชำชีพด้ำนธุรกจดจทัล 1 โดยนักศึกษำจะต้องพัฒนำ
ระบบงำนให้เสร็จสมบูรณ์ ตดตั้งระบบ พร้อมทั้งนำเสนอ และปรับปรุงโครงงำนภำยใต้คำแนะนำของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ รวมทั้งจัดทำเอกสำรโครงกำรทำงเทคโนโลยีธุรกจดจทัลฉบับสมบูรณ์ โดยใช้กระบวนกำร วจัยเป็นฐำน
3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทางาน
รหัสวิชา
31-40204-2601

ชื่อวิชา
สัมมนำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
(Seminar in Digital Business Technology)

น (ท-ป-ศ)
3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรกำรสัมมนำ
2. วำงแผน และจัดสัมมนำทำงคอมพวเตอร์ธุรกจ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตเกี่ยวกับ กำรค้นคว้ำเทคโนโลยีธุรกจดจทัลที่ทันสมัยในกำรนำมำประยุกต์ใช้กบั งำนธุรกจ กำร
จัดสัมมนำให้ควำมรู้ กำรศึกษำดูงำนในองค์กรทำงธุรกจ กำรอภปรำยกลุม่ แสดงควำมคดเห็นร่วมกัน สรุปผล
และจัดทำเอกสำรรำยงำนผล กรณีศึกษำเกี่ยวกับปัญหำด้ำนกำรจัดกำรธุรกจดจทัลต่ำงๆ วเครำะห์และ
ตัดสนใจทีจ่ ะแก้ปัญหำในแต่ละกรณี โดยนำเอำเทคนคต่ำงๆ ที่ได้เรียนมำใช้ในกำรตัดสนใจและเป็นกำรให้
นักศึกษำรู้จักแสดงควำมคดเห็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกรณีศึกษำนัน้ ๆ
31-40204-2602

กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงำนธุรกจ
(Software Packages in Business)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบโปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเอกสำรและ
ระบบสำรสนเทศในสำนักงำนทัง้ ประเภทเปิดเผยรหัสคำสัง่ และประเภทเชงพำณชย์
2. เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับกำรพัฒนำระบบงำนสำนักงำน
3. ตดตั้งและใช้งำนโปรแกรมประยุกต์สำหรับกำรพัฒนำระบบงำนสำนักงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 63

คาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตเกี่ยวกับหลักกำรพัฒนำงำนสำนักงำนของธุรกจ กำรเปรียบเทียบโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
พัฒนำงำนสำนักงำนทั้งประเภทเปิดเผยรหัสคำสั่งและเชงพำณชย์ (Open source software & Commercial
) ใช้โปรแกรมประยุกต์ด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ และเอกสำร กำรจัดหำ จัดทำกำรเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศและเอกสำร
31-40204-2603

เทคโนโลยีระบบฐำนข้อมูล
(Database System Technology)

3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักฐำนข้อมูล
2. ประยุกต์ใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
คาอธิบายรายวิชา
ปฏบัตเกี่ยวกับหลักกำรระบบฐำนข้อมูล ประยุกต์ใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล(DBMS) โดยใช้ Oracle
MySQL SQL Seever PostgreSQL Sybase หรืออื่นๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ กรณีศึกษำ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
31-40204-3001
กำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนธุรกจด้วยภำษำเชงวัตถุ
3 (1-4-4)
(Business Application Development Using OOPL)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมในระบบธุรกจด้วยภำษำเชงวัตถุ
2. ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมในระบบธุรกจด้วยภำษำเชงวัตถุ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับหลักกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมในระบบธุรกจด้วยภำษำเชงวัตถุ
กำรตดตั้งโปรแกรมในระบบงำน จัดทำคู่มือและบำรุงรักษำระบบ กรณีศึกษำ
31-40204-3002

ผู้ประกอบกำรดจทัลและกฏหมำยธุรกจ
(Digital Entrepreneurship and Business Law)

3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรบรหำรธุรกจยุคโลกำภวัฒน์ บทบำทและควำมสำคัญของกำร
บรหำรธุรกจดจทัล กำรบรหำรควำมเสี่ยง
2. วเครำะห์แนวทำงกำรดำเนนธุรกจดจทัล เขียนแผนธุรกจ
3. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยธุรกจและมำตรฐำนทำงดจทัล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏบัตเกี่ยวกับกำรบรหำรธุรกจยุคโลกำภวัฒน์ บทบำทและควำมสำคัญของกำร
บรหำรธุรกจดจทัล กำรบรหำรควำมเสี่ยง องค์ประกอบของแผนธุรกจ วเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงธุรกจ
ดจทัลเพื่อให้สำมำรถเป็นผูป้ ระกอบกำร และศึกษำเกี่ยวกับกฎหมำยกำรคุ้มครองทรัพย์สนทำงปัญญำ กำรใช้
มำตรกำรทำงเทคโนโลยีในกำรคุม้ ครองลขสทธ์ในงำนดจทัล กำรใช้กฎหมำยสทธบัตรในกำรคุ้มครองสนค้ำ
เทคโนโลยีดจทัล กำรคุม้ ครองเครือ่ งหมำยกำรค้ำในสื่อดจทัลรวมถึงโทษทีจ่ ะได้รับจำกกำรละเมดกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 64

ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 65

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 66

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 67

ภาคผนวก ฃ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 68

เอกลักษณ์
ผลตกำลังคนด้ำนธุรกจดจทัล ทีม่ ีทักษะในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วยในกำรวำงแผน ออกแบบ
งำนด้ำนธุรกจดจทัล พัฒนำนวัตกรรมดจทัล สำมำรถบรหำรจัดกำรธุรกจกำรตลำดดจทัล เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรแข่งขันในยุคเศรษฐกจดจทัล

อัตลักษณ์
ผลตบัณฑตที่มีควำมชำนำญด้ำนกำรสร้ำงสื่อดจทัล บรหำรจัดกำรธุรกจออนไลน์ เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจิทลั และมีจรรยาบันวิชาชีพ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 69

ภาคผนวก ค ตารางผลลัพธ์อาชีพ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 70

ตำรำงผลลัพธ์อำชีพ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ และตัวแทนสถานประกอบการ)
1. อำชีพนักออกแบบและสร้ำงสื่อวัตกรรมธุรกจดจทัล
สมรรถนะอาชีพ
1) วเครำะห์และออกแบบนวัตกรรมธุรกจดจทัลตำมหลักกำรคดเชงออกแบบ (Design
Thinking)
2) สร้ำงนวัตกรรมธุรกจดจทัลด้วยเครื่องมือทีเ่ หมำะสม
3) ปรับปรุงสือ่ นวัตกรรมธุรกจดจทัล
4) กำรนำเสนอสื่อนวัตกรรมทำงธุรกจดจทัล
2. อำชีพนักพัฒนำและบรหำรจัดกำรด้ำนพำณชย์อเล็กทรอนกส์
สมรรถนะอาชีพ
1) ออกแบบควำมต้องกำรระบบด้ำนพำณชย์อเล็กทรอนกส์
2) พัฒนำระบบด้ำนพำณชย์อเล็กทรอนกส์
3) บำรุงรักษำระบบด้ำนพำณชย์อเล็กทรอนกส์
4) ประเมนประสทธภำพระบบพำณชย์อเล็กทรอนกส์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 71

3. อำชีพนักพัฒนำซอฟต์แวร์ธุรกจดจทัลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมรรถนะอาชีพ
1) ออกแบบซอฟต์แวร์ธรุ กจดจทัลบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
2) พัฒนำซอฟต์แวร์ธุรกจดจทัลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3) ปรับปรุงซอฟต์แวร์ธุรกจดจทัลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
4) ประเมนประสทธภำพซอฟต์แวร์ธรุ กจดจทัลบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
4. อำชีพผู้ประกอบกำรอสระด้ำนธุรกจดจทัล
สมรรถนะอาชีพ
1) ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรธุรกจดจทัล
2) นำองค์ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏบัตสร้ำงงำนด้ำนธุรกจดจทัล
3) บรหำรจัดกำรงำนด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัลและรู้เท่ำทันสือ่ ดจทัล
ให้บรกำรด้ำนเทคโนโลยีธุรกจดจทัล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 72

ภาคผนวก ฅ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 73

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 74

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 75

รายละเอียดหลักสูตร
เหตุผลและควำมจำเป็นในกำรปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อ กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน และกำรดำเนนธุรกจดจทัลที่มีแนวโน้มกำรขยำยตัวเพ่มมำกขึ้น ตลอดจนควำมสอดคล้องกับหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ พุทธศักรำช 2563
เปรียบหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรใหม่

ตารางสรุปรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 76

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 77

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 78

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 79

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 80

สรุปรายงานการปรับปรุงแก้ไขและวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก
-----------------------------------------------------------------------------------------สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล วทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
ได้จัดให้มีกำรวพำกษ์หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑต สำขำวชำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
จังหวัดพษณุโลก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒวพำกษ์หลักสูตร ประกอบด้วย
1. นำงสำวจันทร์สุดำ นกน้อย
หน่วยงำน นักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ วทยำศำสตร์
วจัยและนวัตกรรม กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุมศึกษำ
2. รศ.ดร.ปณตำ วรรณพรุณ
หน่วยงำน มหำวทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
3. ดร.สุธี เสรมสุข
หน่วยงำน อำชีวศึกษำบัณฑต สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3
4. นำยวโรจน์ บรรเจดธนำ
หน่วยงำน บรษัท เอส วี พลำซ่ำ สุโขทัยไทย จำกัด
5. นำยวชรพล ขันทะชำ
หน่วยงำน ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลกำรวพำกษ์หลักสูตรมีดังนี้
ประเด็น
1. ให้ศึกษำตำแหน่งงำนทีม่ ีกำรรับสมัครจรง ด้ำน
เทคโนโลยีธุรกจดจทัล ในยุคปัจจุบัน
2. ควรมีกำรพัฒนำคณำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง
1. ให้ทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรว่ำเป็นหลักสูตร
ปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่
2. ให้ทบทวนรำยวชำทีจ่ ัดกำรเรียนกำรสอนในสถำน
ประกอบกำร ให้คำนึงถึงเทคโนโลยีทสี่ ถำนประกอบกำรนั้น
มีอยู่
1. นักศึกษำระดับปรญำตรีสำขำเทคโนโลยีธุรกจดจทัล
ควรมีควำมรู้ด้ำนวชำชีพระดับกำรเขียนโปรแกรมทำงธุรกจ
ได้
1. ควรเพ่มทักษะด้ำนภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำให้มำก
ขึ้น
1. กำรกำหนดอำชีพ ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒ
วชำชีพ

ข้อเสนอแนะของ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ปณตำ วรรณพรุณ
นำงสำวจันทร์สุดำ นกน้อย

นำยวโรจน์ บรรเจดธนำ
นำยวชรพล ขันทะชำ
ดร.สุธี เสรมสุข

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 81

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 82

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 83

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 84

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 85

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 86

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 87

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 88

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 89

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมคณะสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 90

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 91

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 92

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 93

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 94

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 95

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 96

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 97

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 98

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 99

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 100

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 101

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 102

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 103

ภาคผนวก ฉ
รายงานการประชุมความพร้อมและศักยภาพของสถาบันเพื่อการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิ าร
ครั้งที่ ...................... วันที่ ................................................

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 104

ภาคผนวก ช
มติเห็นชอบหลักสูตรของอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ...................... วันที่ ................................................

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 105

ภาคผนวก ซ
มติอนุมตั ิให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ ...................... วันที่ ................................................

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 106

ภาคผนวก ฌ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
กับสถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกัน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 107

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 108

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 109

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 110

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 111

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 112

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 113

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 114

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 115

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 116

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 117

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 118

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 119

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 120

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 121

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 122

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 123

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 124

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 125

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 126

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 127

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3

หน้ำ 128

ภาคผนวก ญ
ประวัติ สถานที่ทางาน ผลงานวิชาการและภาระงานสอนของ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน้า 129

ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นางมะลิวรรณ์ นามสกุล พลาวุฑฒ์
MRS.MALIWAN PLAVOOTH
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูลาปาง

ปีที่จบ
2547
2531

3. สถานที่ทางานปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2/4 หมู่ 5 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง สุโขทัย 64000
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.2 บทความวิจัย (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์, ภัชราภรณ์ พิมพา, มาลี แผงดี และธมกร จันทรโยธา. การพัฒนาเว็บไซต์
การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท THE DEVELOPMENT OF WEBSITE TO
STORE EMPLOYEE INFORMATION WITIN THE COMPANY. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4, สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า AP021.
5. ประสบการณ์ในการสอน 32 ปี
6. ภาระงานที่มอี ยู่ในหลักสูตรนี้
ปฏิบัติหน้าตามภาระงานอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ปฏิบัติงานสอนรายวิชาตามหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน้า 130

ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นางมาลี
นามสกุล แผงดี
MRS.MALEE PHAENGDEE
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 2540
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3. สถานที่ทางานปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
212 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
4. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี )
4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.2 บทความวิจัย (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์, ภัชราภรณ์ พิมพา, มาลี แผงดี และธมกร จันทรโยธา. การพัฒนาเว็บไซต์
การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท THE DEVELOPMENT OF WEBSITE TO
STORE EMPLOYEE INFORMATION WITIN THE COMPANY. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4, สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า AP021.
5. ประสบการณ์ในการสอน 21 ปี
6. ภาระงานที่มอี ยู่ในหลักสูตรนี้
ปฏิบัติหน้าตามภาระงานอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ปฏิบัติงานสอนรายวิชาตามหลักสูตร
7. ประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ
ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ร่วมกับบริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม
2563 ถึง 30 เมษายน 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน้า 131

ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นางสาวธมกร
นามสกุล จันทรโยธา
MRS. THAMAKORN
JUNYOTHA
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2545
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2538
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3. สถานที่ทางานปัจจุบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
4. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
6.1 บทความวิจัย (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์, ภัชราภรณ์ พิมพา, มาลี แผงดี และธมกร จันทรโยธา. การพัฒนาเว็บไซต์
การจัดเก็บข้อมูลพนักงานในบริษัท THE DEVELOPMENT OF WEBSITE TO
STORE EMPLOYEE INFORMATION WITIN THE COMPANY. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4, สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า AP021.
5 ประสบการณ์ในการสอน 25 ปี
6 ภาระงานที่มอี ยู่ในหลักสูตรนี้
ปฏิบัติหน้าตามภาระงานอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ปฏิบัติงานสอนรายวิชาตามหลักสูตร
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ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นายชินกฤต
นามสกุล ประสารยา
CHINAGIDE PRASANYA
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยโยนก
2543
3. สถานที่ทางานปัจจุบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
4. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.2 บทความวิจัย (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
สุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์, เสมอ เวชสถล, ชินกฤต ประสารยา และสุรพงษ์ สกุลพันธ์. การพัฒนา
ระบบการเบิกจ่ายวัสดุปกรณ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วันที่ 4-5
กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า AP031.
5. ประสบการณ์ในการสอน 10 ปี
6. ภาระงานที่มอี ยู่ในหลักสูตรนี้
ปฏิบัติหน้าตามภาระงานอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ปฏิบัติงานสอนรายวิชาตามหลักสูตร
7. ประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ
ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ร่วมกับบริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม
2563 ถึง 30 เมษายน 2563
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ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นางเสมอ
นามสกุล เวชสถล
MRS. SAMOE VETSATON
1. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
คอมพิวเตอร์)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัญฑิต (วิทยาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2534
คอมพิวเตอร์)
3. สถานที่ทางานปัจจุบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
108 ตาบลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
4. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
4.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.2 บทความวิจัย (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
4.3 บทความทางวิชาการ
เสมอ เวชสถล (2561) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค MIAP DEVELOPMENT OF
LEARNING ACHIEVEMENT USING THE INSTRUCTIONAL MATERIALS BY
MIAP TECHNIQUE COMPUTER PROGRAMMING SUBJECT, วารสารวิชาการ
T-VET JOURNAL Technology Vocational Education Training สถาบันการ
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