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บทที่ 2 
ลักษณะโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา 

 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นกระบวนการที่มุ่งให้นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี    
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจาก
การเรียนในสาขาวิชาต่างๆ มาประยุกต์ สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือนวัตกรรมทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์วิจัยในระดับพ้ืนฐานที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่ งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (ต่อเนื่อง) 
ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ดังนั้น นักศึกษาควร
ตระหนักถึงความมีคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ และสร้างความเชื่อมั่นใน
สถาบันการศึกษา  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักศึกษาควรที่
จะต้องทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ด าเนินการต่างๆ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรนั้นๆ 

2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
2.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ 
ค านวณและประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ซ่อมบ ารุงรักษา ทดสอบ พัฒนา ให้ข้อเสนอแนะ            
และค าแนะน าเพ่ือแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง  ไฟฟ้าควบคุม 
ในงานอุตสาหกรรมระบบวัดและควบคุม เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

2.1.1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง    
และให้ความส าคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ 

2.1.1.3 เ พ่ือส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรมไทยด ารงรักษาไว้ซึ่ งความมั่นคงของชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.1.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

2.1.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย  1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษรวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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2.1.2.3  ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

2.1.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ 

2.1.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2.1.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจใน
งานอาชีพ 

2.1.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

2.1.3 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
2.1.3.1 บริหาร จัดการ ด าเนินการ ควบคุมงาน ให้ค าแนะน า สอนงานในสถานประกอบการให้

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.3.2 วางแผน จัดการ ควบคุมงานไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย 
2.1.3.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และประมาณการ งานระบบไฟฟ้าก าลัง และงานระบบไฟฟ้า

ควบคุม 
2.1.3.4 ก าหนดตาราง ทดสอบ แก้ไข และซ่อมบ ารุงงานไฟฟ้า 
2.1.3.5 ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ และให้ค าปรึกษา 

แนะน า ป้องกัน แก้ไขปัญหาในระบบงานไฟฟ้า 
 

2.1.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้  ทักษะ      

และประสบการณ์ สามารถสร้างงานประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะ 
ของกระบวนการงานวิจัย ประกอบด้วย 

32-4104-8502            โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1                               3 (*-*-*) 
(Electrical Technology Project 1) 

 
สมรรถนะรายวิชา 
2.1.4.1 ค้นคว้า จัดท าสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 
2.1.4.2 น าเสนอโครงการ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ค้นคว้า การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีหรือแนวความคิดที่นักศึกษาจะค้นคว้าทดลอง 

รวมถึงการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมหรืองานปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าซึ่งนักศึกษา
อาจจะท าคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยมีอาจารย์หรือครูฝึกเป็นผู้ควบคุมนักศึกษา เขียนรายงานและน าเสนอ 
 

32-4104-8503         โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2                                  3 (*-*-*) 
(Electrical Technology Project 2) 
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สมรรถนะรายวิชา 
2.1.4.3 ประยุกต์ พัฒนา สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 
2.1.4.4 น าเสนอโครงการ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ การพัฒนา การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีหรือแนวความคิดที่

นักศึกษาจะค้นคว้าทดลอง รวมถึงการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมหรืองานปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้าซึ่งนักศึกษาอาจจะท าคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยมีอาจารย์หรือครูฝึกเป็นผู้ควบคุมนักศึกษา 
เขียนรายงานและน าเสนอ 
 
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  

2.2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.2.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยียานยนต์ สามารถน าความรู้ไปบูรณาการ     

และประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานยานยนต์ 
2.2.1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าวิชาการ  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ             

ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง   
ทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2.2.1.3 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงขึ้น  การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพยานยนต์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 

2.2.2 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปได้แก่ ความรู้ และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

2.2.2.1 ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.2.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

2.2.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา และต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ 

2.2.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2.2.2.6 สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจใน
งานอาชีพ 

2.2.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
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2.2.3 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
2.2.3.1 บริหาร  จัดการ  ด าเนินการ  ควบคุมดูแลงาน  ให้ค าแนะน า  สอนงานในสถาน

ประกอบการให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.3.2 วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
2.2.3.3 วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์

ดีเซล เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือก และยานยนต์ผสมผสาน ระบบส่งก าลัง             
และเครื่องล่าง ระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ ระบบปรับอากาศยานยนต์ โดยใช้คู่มือ 
และเครื่องมือพิเศษ 

2.2.3.4 ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลง และพัฒนาระบบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือก และยานยนต์ผสมผสาน        
ระบบส่งก าลัง และเครื่องล่างยานยนต์ ระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ และระบบ      
ปรับอากาศยานยนต์ 

 

2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนบูรณาการความรู้  ทักษะ        

และประสบการณ์ สามารถสร้างงานประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของ
กระบวนการงานวิจัย  ประกอบด้วย 

32-4101-8501   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1                                       2 (0-6-2) 
(Special Project 1)                                                         

32-4101-8502   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2                                      4 (0-12-5) 
(Special Project 2)                                                     

 

สมรรถนะรายวิชา 
2.2.4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และน าเสนอผลงาน 
2.2.4.2 ด าเนินการจัดท าโครงการ 
2.2.4.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการจัดท าโครงการ การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา 

การประเมินผล การจัดท ารายงาน และการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดท าโครงการสร้าง และหรือพัฒนา
งานที่ใช้ความรู้ และทักษะในระดับเทคโนโลยี สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพยานยนต์ ด าเนินการเป็น
รายบุคคล หรือกลุ่ม ตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
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2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.3.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สามารถน าความรู้ไป  
บูรณาการประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 

2.3.1.2 เ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี เจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองทั้งด้าน
วิทยาการ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2.3.1.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 

2.3.1.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการค้นคว้าวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้าน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 

 

2.3.2 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

2.3.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย  1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

2.3.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ 

2.3.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2.3.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจใน
งานอาชีพ 

2.3.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 

 

2.3.3 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
2.3.3.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  โทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
2.3.3.2 ควบคุม  ติดตั้ งทดสอบใช้งาน  ด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม  โทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
2.3.3.3 การจัดการ บ ารุงรักษาด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์         

และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 
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2.3.3.4 ประยุกต์ใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบ
ภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 

2.3.3.5 ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ
ระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 

2.3.3.6 การบริหาร จัดการธุรกิจ และการตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 

 

2.3.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้  ทักษะ       

และประสบการณ์ สามารถสร้างงานประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของ
กระบวนการงานวิจัย ประกอบด้วย 
 

32-4105-8501          โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1                  2 (0 –6–2) 
    (Special Project 1) 

สมรรถนะรายวิชา 
2.3.4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนจัดท าโครงการทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.4.2 ออกแบบ ประดิษฐ์ คิดค้น โครงการโดยใช้กระบวนการวิจัย 
2.3.4.3 แก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎี และหลักการอ้างอิง 
2.3.4.4 น าเสนอผลงาน 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา และปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับ หลักการจัดท าโครงการ การวางแผน การด าเนินงาน     

การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงานทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มโครงงานนั้นจะต้องศึกษาปัญหา  โดยใช้กรรมวิธีการสืบเสาะ    
เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎี และหลักการอ้างอิงที่ผู้เรียนได้
เรียนมาแล้ว ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆได้ และต้องจัดท าเป็นโครงร่าง (Proposal) เสนอ
ต่อผู้สอนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการงานวิจัย 

 

32-4105-8502              โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2                  4 (0 –12–5) 
     (Special Project 2) 

 
สมรรถนะรายวิชา 
2.3.4.5 ออกแบบและพัฒนาโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัย 
2.3.4.6 แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.4.7 แก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎี และหลักการอ้างอิง 
2.3.4.8 น าเสนอโครงการตามรูปแบบกระบวนการวิจัย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา และปฏิบัติงานต่อจากโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ก าหนดให้มี

ความก้าวหน้าของโครงการขึ้นเป็นล าดับ การปฏิบัติโครงการจริง น าความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรมา
ประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ คิดค้นได้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์
ที่ปรึกษา สรุปผลจัดท ารายงาน และน าเสนอผลงานของโครงการนั้นๆ ต่อผู้สอน เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

2.4.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.4.1.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส .) 

สาขาวิชาการก่อสร้าง และโยธา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญาตรี 
2.4.1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สามารถบริหารจัดการ และควบคุม

การท างานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้าง การประมาณราคา และ
การบ ารุงรักษาอาคาร ที่มีความรู้ และความช านาญทางด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสมรรถนะวิชาชีพ 
 

2.4.2 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปได้แก่ ความรู้ และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

2.4.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.4.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

2.4.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา และต่อยอด    
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

2.4.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2.4.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจใน
งานอาชีพ 

2.4.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
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2.4.3 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
2.4.3.1 จัดการ ด าเนินการ ควบคุมงาน ให้ค าแนะน า แก้ปัญหางาน ในสถานที่ท างานก่อสร้าง

ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.3.2 วางแผน จัดการการท างานตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
2.4.3.3 วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า แก้ปัญหางานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

ราคา เสนอราคางานก่อสร้าง จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย ระบบบัญชีธุรกิจ การเสียภาษี สวัสดิการ การจ้าง
งานเอกสารสัญญาตามกฎหมาย เทศบัญญัติงานก่อสร้าง 

2.4.3.4 วางแผน จัดการ ด าเนินการ ควบคุมงานข้อมูลงานส ารวจ ท าพิกัด และแผนผังภายใน
ผังบริเวณโครงการงานก่อสร้าง เครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จัดท าแบบ
ปฏิบัติงาน และแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้างโครงสร้าง และงานระบบ 

2.4.3.5 ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบวัสดุงานก่อสร้างและอุปกรณ์งานระบบอาคารตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 
 

2.4.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ     และ

ประสบการณ์ สามารถสร้างงานประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของ
กระบวนการงานวิจัย ประกอบด้วย 

 

32-4106-8501       โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1              3 (1-4-4) 
32-4106-8502       โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2              3 (1-4-4)  

    

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ิมการใช้
งานจริงหรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิง และคาดว่าจะ
น าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยนักศึกษาอาจท าคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน     
2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็น
โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนางานเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

 
2.5 สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม 

2.5.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.5.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญด้านการจัดการงานคหกรรมเป็นอย่างดี  

สามารถจัดการ และควบคุมการท างาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าไป
ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการจัดการงานคหกรรม โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2.5.1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการจัดการงาน     
คหกรรมตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

2.5.1.3 เ พ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ  และเอกชนทั้ งในประเทศ             
และต่างประเทศในการจัดการศึกษาด้านการจัดการงานคหกรรม 
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2.5.1.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการจัดการงานคหกรรม  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 

2.5.2 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป  
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 

2.5.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

2.5.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ 

2.5.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2.5.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงิน และ
ธุรกิจในงานอาชีพ 

2.5.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 

2.5.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้  และทักษะในสาขาวิชาการจัดการ
งานคหกรรม ประกอบด้วย 

2.5.3.1 วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ ออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์ ควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์งานคหกรรม ด้านงานดอกไม ้งานใบตอง งานแกะสลัก งานประดิษฐ์ต่างๆ ในเชิงธุรกิจ 

2.5.3.2 วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมให้มีความหลากหลาย  เพ่ิมมูลค่า พัฒนา
รูปแบบ ต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 

2.5.3.3 ด าเนินการเผยแผ่ สัมมนาวิชาชีพคหกรรมเพ่ือพัฒนางานอาชีพให้มีความก้าวหน้าทัน      
ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

2.5.3.4 จัดการธุรกิจงานคหกรรมด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารงานบุคคล 
และการบริการงานคหกรรม 
 

2.5.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้  ทักษะและ

ประสบการณ์ตามหลักสูตรสอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตามลักษณะของ
กระบวนการงานวิจัย ประกอบด้วย 

32-4406-8501     โครงการนวัตกรรมทางการจัดการงานคหกรรม                   6 (*-*-*) 
(Home Economics Management Innovation Project) 
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32-4406-8502     โครงการการจัดการงานคหกรรม 1                                 3 (*-*-*) 
(Home Economics Management Project 1) 

32-4406-8503     โครงการการจัดการงานคหกรรม 2                                 3 (*-*-*) 
(Home Economics Management Project 2) 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ควรเป็นหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการใช้งานจริ ง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิง และคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยนักศึกษาอาจ
ท าคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ     
และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
งานการจัดการงานคหกรรม 
 

2.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.6.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.6.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นอย่างดี  สามารถ
จัดการและควบคุมการท างาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ น าไปประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหา    และพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2.6.1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

2.6.1.3 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.6.1.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 

2.6.2 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป  
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

2.6.2.1 ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย    
และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

2.6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา และต่อยอด    
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 
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2.6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2.6.2.6 สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงิน     
และธุรกิจในงานอาชีพ 

2.6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 

2.6.3 สมรรถนะวิชาชีพ  
สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ประกอบด้วย 
2.6.3.1 วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบซอฟต์แวร์ในระบบธุรกิจ 
2.6.3.2 เขียนโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาเชิงวัตถุในระดับที่ซับซ้อน 
2.6.3.3 พัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 
2.6.3.4 พัฒนาระบบสื่อประสมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
2.6.3.5 ประยุกต์ใช้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing services) 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการท างานในองค์กร 
2.6.3.6 วิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 
2.6.3.7 จัดการระบบความปลอดภัย และสามารถบ ารุงรักษาระบบจราจรในระบบเครือข่าย 
2.6.3.8 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานประเมินผล และงานวิจัยขององค์กร 
2.6.3.9 ให้ค าปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 
2.6.3.10 ปฏิบัติตามจริยธรรม กฎหมายและข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยขององค์กร 

2.6.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้  ทักษะ      

และประสบการณ์ เพ่ือวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย ประกอบด้วย 

32-4204-8501        โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1                       3 (1-4-4) 
  (Business Computer Project 1) 

32-4204-8502        โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2                       3 (1-4-4) 
  (Business Computer Project 2) 

 

ข้อก าหนดในการท าโครงการ ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการใช้
งานจริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะ
น าไปใช้งาน หากโครงงานส าเร็จ โดยนักศึกษาอาจท าคนเดียว หรือเป็นกลุ่มโดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน     
2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็น
โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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2.7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.7.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.7.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี  
สามารถน าความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2.7.1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการ         
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

2.7.1.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่าง
องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

2.7.1.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศ 
 

2.7.2 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป  
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้  และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

2.7.2.1 ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

2.7.2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย  1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

2.7.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และต่อยอด      
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

2.7.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2.7.2.6 สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงิน และ
ธุรกิจในงานอาชีพ 

2.7.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

2.7.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

2.7.3.1 มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.7.3.2 ออกแบบพัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 
2.7.3.3 ควบคุมการจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
2.7.3.4 ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด 
2.7.3.5 วางแผนการจัดการธุรกิจ และการตลาดที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
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2.7.3.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2.7.3.7 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านกระบวนการออกแบบ และผลิตงานผลิตภัณฑ์ 

2.7.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้  ทักษะ      

และประสบการณ์ เพ่ือวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย ประกอบด้วย  

 

32-4302-8501    โครงการพิเศษ 1              3 (2-2-5) 
32-4302-8502    โครงการพิเศษ 2                       3 (1-4-5) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
2.7.4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าโครงการในรูปแบบงานวิจัย   
2.7.4.2 กระบวนการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) 
2.7.4.3 ก าหนดหัวข้อโครงการโดยการบูรณาการความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ  เพ่ือพัฒนา

งานผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ   
2.7.4.4 เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินโครงการได้ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าโครงการในรูปแบบงานวิจัย  กระบวนการวิจัย   

และพัฒนา (Research and Development) ก าหนดหัวข้อโครงการ   โดยการบูรณาการความรู้             
และประสบการณ์วิชาชีพ  เพ่ือพัฒนางานผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการประเมินโครงการ 
 


