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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

อาศัยความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน  ๒๘  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีแม่พิมพ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยียาง  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาช่างทองหลวง  สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณี
และเครื่องประดับ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน  
สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา  สาขาวิชาการโรงแรม  และ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ของสถาบันการอาชีวศึกษา  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี  ทั้ง  ๒๘  สาขาวิชาเป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณา  และให้ถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชพีระดับปรญิญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
อุตสาหกรรม    

๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
๙. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ  
๑๐. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
๑๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการตลาด 
๑๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 
๑๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ศิลปกรรม  
๑๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก 
๑๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๑๗. กรอบคณุวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
๑๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง 
๑๙. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

คหกรรม  
๒๐. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
๒๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น 
๒๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจดัการงานคหกรรม 

เกษตรกรรม  
๒๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
๒๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ประมง  
๒๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
๒๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
๒๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๒๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม 
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กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 

  in Electrical Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Electrical Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านไฟฟ้า สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ คํานวณและ

ประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ซ่อมบํารุงรักษา ทดสอบ พัฒนา ให้ข้อเสนอแนะและคําแนะนํา 
เพ่ือแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าควบคุม ในงานอุตสาหกรรม 
ระบบวัดและควบคุม เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 

3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง และ 
ให้ความสําคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ 

3.2.3 เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดํารงรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานระดับนักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม ในตําแหน่งช่างซ่อมบํารุง  ตําแหน่งผู้ควบคุม 

ในส่วนการผลิต ปฏิบัติงานในบริษัทที่ปรึกษา และรับเหมา ในตําแหน่งผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า 
ผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการ พนักงานฝ่ายขายในตําแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย หรือวิศวกรฝ่ายบริการ หรือทํางาน
ในตําแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (Technician Supervisor) ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าด้านไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานคุณภาพ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ นักเทคโนโลยีไฟฟ้าระบบวัดและควบคุม 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
- ไม่มี - 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ   
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ผลการ
เรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
6.1.1 นําความรู้ และทักษะ ในสาขาอาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าไปใช้อย่างกว้างขวางอย่างเป็นระบบ 
6.1.2 แสดงออกถึงความมีวินัย ขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน สนใจใฝ่รู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน 

6.1.3 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ 
ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
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6.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  

6.3.1.1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3.1.2 วางแผน จัดการ ควบคุมงานไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย 
6.3.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และประมาณการ งานระบบไฟฟ้ากําลัง และงานระบบไฟฟ้าควบคุม 
6.3.1.4 กําหนดตาราง ทดสอบ แก้ไข และซ่อมบํารุงงานไฟฟ้า 
6.3.1.5 ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ และให้คําปรึกษา 

แนะนํา ป้องกัน แก้ไขปัญหาในระบบงานไฟฟ้า 
6.3.2 .สมรรถนะวิชาชีพเลือก 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือเลือกจากสมรรถนะ ดังน้ี 

6.3.2.1 ออกแบบ  คํานวณ  ติดต้ัง  ทดสอบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 
6.3.2.2 คํานวณ  เลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 
6.3.2.3 ออกแบบ  ควบคุมกระบวนการ และระบบควบคุมป้อนกลับอัตโนมัติ 
6.3.2.4 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม 
6.3.2.5 ประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
6.3.2.6 ออกแบบ  ควบคุม ทดสอบ ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และ

อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง  
6.3.2.7 ออกแบบ  ควบคุม  ติดต้ัง  ซ่อมบํารุง ทดสอบ เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
6.3.2.8 บริหารจัดการองค์กรงานอุตสาหกรรมบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  ….   หน่วยกิต) 
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศกึษากลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเก่ียวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ 
คํานวณ การประมาณการ ติดต้ัง ซ่อมบํารุง กฎหมาย ข้อกําหนด บทบัญญัติ การวางแผน ควบคุมและรายงาน
ด้านความปลอดภัย พิษวิทยา การป้องกันความเสี่ยงและโรคที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม วิธีดําเนินงาน
รูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อ องค์กร อํานาจหน้าที่ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นํา กระบวนการตัดสินใจ 
เพ่ือจัดต้ังองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการหรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงาน  
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยเลือกจากเนื้อหาต่อไปนี้  

8.2.2.1.กลุ่มความรู้งานระบบไฟฟ้ากําลัง ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับระบบไฟฟ้าทั้งแรงสูงและแรงตํ่า 
ระบบการผลิต ระบบการส่งและจ่ายกําลังไฟฟ้า ระบบการป้องกัน ระบบการติดต้ังอุปกรณ์และระบบควบคุม
โหลดทางไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานต่างๆ   
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8.2.2.2.กลุ่มความรู้งานด้านเคร่ืองกลไฟฟ้า ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทํางานโดยการอาศัยแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้า   

8.2.2.3.กลุ่มความรู้งานควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ซึ่งจะศึกษาส่วนของ
ระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นกิโลโวลต์ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้หลายร้อยแอมแปร์ โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวงจรรวมแบบดิจิตอล วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลังตลอดจนวิเคราะห์ 
ออกแบบ ประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมในงาน ควบคุมตําแหน่ง  ความเร็วเชิงมุม  ระยะทาง  ระบบควบคุมอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม  ระบบการควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กําลัง  ระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบการ
ควบคุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบควบคุม ระบบควบคุมและอุปกรณ์  

โดยเลือกจัดกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาความรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค  

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย  
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทํา
ประโยชน์ต่อชุมชน 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิต 
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค

การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมท้ังการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิ ธีการประเมิน 

อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
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 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ

โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนรู้และการจัดการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สําคัญของแต่ละสาขาวิชา คือ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการเน่ืองจากเป็น

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้องไปทํางานจริงในงานอุตสาหกรรม  
มีประสบการณ์การใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการ ใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะ 
ในการใช้งาน รวมถึงระบบสารสนเทศห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูปต่างๆ  ทั้งน้ี ต้องมี
ทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 

12.1 มีห้องเรียนที่ประกอบด้วยสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติการสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ มีครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนรู้ โดยมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

12.3 มีห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องในจํานวนที่เหมาะสม 

12.4 มีความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  

โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ทั้งน้ี การกําหนดเกณฑ์ 
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบรหิารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ 

ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  

ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  

ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย

ขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 
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14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 

 



 
 

 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program  
  in Automotive Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Automotive Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Automotive Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านยานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยียานยนต์ สามารถนําความรู้ไปบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานยานยนต์ 
 3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 3.2.3 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงขึ้น การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพยานยนต์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานในระดับนักเทคโนโลยียานยนต์ ในงานจัดการธุรกิจยานยนต์ ออกแบบพัฒนา ควบคุม 

ตรวจสอบ ประเมิน ให้คําแนะนํา สอนงาน พัฒนางานและบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในการทํางาน 
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
- ไม่มี - 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ผลการ
เรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.1.2 อดทน ขยัน ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทํางาน 
6.1.3 มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางานและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
6.1.4 สนใจใฝ่รู้ มีความรู้ที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
6.1.6 เตรียมร่างกายให้พร้อมปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
6.1.7 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.1.8 สามารถทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ  มีทักษะการบริหารจัดการในการทํางานเป็น 

หมู่คณะ รักงานและรักองค์กร 
6.1.9 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาตามหลักการทฤษฏีของ

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ 
ในงานอาชีพ 
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6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ 
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1.2 วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
6.3.1.3 วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง และทดสอบการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เช้ือเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกและยานยนต์ผสมผสาน ระบบส่งกําลัง
และเคร่ืองล่าง ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ ระบบปรับอากาศยานยนต์ โดยใช้คู่มือและ
เครื่องมือพิเศษ 

6.3.1.4 ทดสอบสมรรถนะ ปรับปรุง ดัดแปลงและพัฒนาระบบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เช้ือเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกและยานยนต์ผสมผสาน ระบบส่งกําลัง
และเคร่ืองล่างยานยนต์ ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ และระบบปรับอากาศยานยนต์ 

6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  ….   หน่วยกิต) 
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศกึษากลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศและ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ

บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเก่ียวกับการบริหาร จัดการ 
วางแผนดําเนินการ ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา สอนงาน ออกแบบติดต้ัง วิเคราะห์ ทดสอบ และแก้ไขข้อขัดข้อง
ของระบบยานยนต์ สามารถคิด ประเมินผล และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
ประกอบด้วยกลุ่ม วิชาที่ เ น้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน 

สถานประกอบการหรือทวิภาคี  เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงาน 
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค  
 8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี 

เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  
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8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย  

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน   

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิต 
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ 

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก 
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36  ช่ัวโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  54  ช่ัวโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  54  ช่ัวโมง  เท่ากับ  1  หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชายานยนต์หรือสาขาวิชาช่างยนต์ 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คือครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทํางานจริง 
ในวงการเทคโนโลยียานยนต์ จึงมีความจําเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง ดังน้ัน 
ต้องมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

12.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12.2 มีห้องปฏิบัติการท่ีมีความพร้อมทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่าง
พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสําหรับการทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชิพ โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

12.3 ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
12.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนมีหนังสือตํารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องใน
จํานวนที่เหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตร
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา 

12.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

12.6 ควรมีการสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
ข้อมูลสําหรับการจัดสรรทรัพยากร 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ทั้งน้ี การกําหนดเกณฑ์

การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ 

ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  

ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ

พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงานและ
มาตรฐานอาชีพ 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  
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 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 



 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ ์

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Mold and Die Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีแม่พิมพ์) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Mold and Die Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Mold and Die Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 หลักการและเหตุผลของหลกัสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนางานระดับเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ สามารถจัดการ ควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตเทคโนโลยี อุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ ให้มีความรู้  ความสามารถตรงตาม 

ฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ให้เป็นผู้มีความชํานาญ โดยการ 

ฝึกปฏิบัติจริง มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2.3 เพ่ือความร่วมมือ ในการระดมทรัพยากรผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ 
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพที่ดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและหมู่คณะ มุ่ง
อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.2.5 เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและ 
โลกปัจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

4. โอกาสในสายงานวิชาชพี 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมอบหมาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นผู้ออกแบบและ

ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์  ปรับประกอบช้ินส่วนแม่พิมพ์ ทดลองและแก้ไขแม่พิมพ์ ปรับต้ังเคร่ืองมือกลเพ่ือการผลิต 
ซ่อมบํารุงรักษาแม่พิมพ์ ประมาณราคาแม่พิมพ์ ควบคุมการทํางานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ได้รับการจ้างงาน
เมื่อจบการศึกษา มีโอกาสทางธุรกิจ สามารถสร้างธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ 
เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีประสบการณ์จริงจากการทํางานระหว่าง
การศึกษา ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) 

  

5. องค์กรวิชาชพีที่เก่ียวข้อง 
- ไม่มี – 
 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัด 

การเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ 
ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
6.1.1 ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาอาชีพเทคโนโลยีแม่พิมพ์ รวมทั้งนําทักษะทางปัญญา ไปใช้ 

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
6.1.2 แสดงออกถึงความมีวินัย ขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน สนใจใฝ่รู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่น 
ในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน 

6.1.3 น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
6.2 สมรรถนะหลกัและสมรรถนะท่ัวไป 
ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  

การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน
ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
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6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุมสอนงาน และพัฒนางานด้านแม่พิมพ์ 
6.3.1.2 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านออกแบบ และผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ 
6.3.1.3 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านวัดและตรวจสอบช้ินส่วนแม่พิมพ์ (CF) 
6.3.1.4 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านปรับ ประกอบ ทดลองแม่พิมพ์ (Try out) 
6.3.1.5 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านปรับต้ังเคร่ืองจักรกลเพ่ือการผลิต 
6.3.1.6 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านปรับปรุงและทดสอบสมบัติของวัสดุ 
6.3.1.7 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านผลิตอุปกรณ์นําคมตัดและจับยึดช้ินงาน 
6.3.1.8  วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์ 
6.3.1.9 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมในงานแม่พิมพ์ 

6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   ….  หน่วยกิต) 
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8. เนื้อหาสาระสาํคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศและ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ

บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเก่ียวกับมีความคิด วิเคราะห์ 
วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุมสอนงาน และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ซึ่งประกอบด้วยทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพการวัดละเอียด การสร้างช้ินส่วนแม่พิมพ์ด้วยเคร่ืองจักรกลช้ันสูง การเขียนแบบ ออกแบบ และ
วิเคราะห์แม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงสมบัติวัสดุ การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์ การทดลองแม่พิมพ์ 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

หรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงานให้คําแนะนํา สอนงานใน 
สถานประกอบการ และให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค 
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงานประดิษฐ์

คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน

หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการกําหนด
ขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี 
ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณา
การกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ 
ทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิตที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 
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หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น 
อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ 
ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้  และประสบการณ์เข้าสู่
หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
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10. การประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 

ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ

โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเคร่ืองมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาแม่พิมพ์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ คือ ครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาส่วนใหญ่ในการทํางานจริง 
ในวงการแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  จึงมีความจําเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง และมีทักษะใน
การใช้งานจริง ดังน้ัน ต้องมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

12.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสําหรับการทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

12.3 ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
12.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนมีหนังสือตํารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องใน
จํานวนที่เหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตร
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา 

12.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

12.6 ควรมีการสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
ข้อมูลสําหรับการจัดสรรทรัพยากร 
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13. การประกันคณุภาพหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  

โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ทั้งน้ี การกําหนดเกณฑ์ 
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ 

ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  

ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศีกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 
14. การนํากรอบคณุวุฒิการศึกษาวิชาชพีสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 

14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 
15. ภาคผนวก 

- ไม่มี - 



 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Electronics Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Electronics Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Electronics Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ 
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนําความรู้ไปบูรณาการ 

ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   

ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง  ทั้งด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการค้นคว้าวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้าน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระที่

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลากหลาย  ได้แก่ การออกแบบ ประกอบ ติดต้ัง ควบคุม  
ตรวจสอบ บํารุงรักษา ให้คําแนะนํา ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
- ไม่มี - 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้การ

จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
6.1.2 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต  
6.1.3 มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน 
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
6.1.6 เตรียมตัวให้พร้อมปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
6.1.7 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
6.1.9 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
6.1.10 มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาอาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
6.1.11 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์  เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตามหลักการของงาน

อาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางานประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
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6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม 
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 

6.3.1.2 ควบคุม ติดต้ังทดสอบใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม โทรคมนาคม 
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 

6.3.1.3 การจัดการ บํารุงรักษาด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ 
และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง  

6.3.1.4 ประยุกต์ใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ
ระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง 

6.3.1.5 ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ 
และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง  

6.3.1.6 การบริหาร จัดการธุรกิจ และการตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม 
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง  

6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝกึประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  ….   หน่วยกิต) 
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

 7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศกึษากลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเก่ียวกับการออกแบบ และพัฒนา
งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ติดต้ัง ทดสอบใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับ 
เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร จัดการธุรกิจ และการตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม
กระบวนการ การผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์  

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการหรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงาน 
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค 
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงาน 

ในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่วยกิตที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 
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หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเคร่ืองมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาระบบภาพ แสง และเสียง 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
จัดทําแหล่งทรัพยากรใหม่ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้องสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ ดังต่อไปน้ี 
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

12.1.1 มีห้องเรียนกลุ่มวิชาทักษะชีวิต และห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัยที่สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.1.2 มีห้องฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ในการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอและทันสมัย 

12.1.3 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวัสดุ
อุปกรณ์ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปริมาณที่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต้องการ 
อย่างเพียงพอ 

12.1.4 มีห้องสื่อการเรียนการสอน 
12.1.5 มีห้องสมุดอาคารวิทยบริการที่มีหนังสือตําราและเอกสารทางวิชาการในวิชาศึกษาทั่วไป

และวิชาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวข้องทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมสําหรับเป็นแหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

12.1.6 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีซอฟต์แวร์สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นเคร่ืองมือ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม 

12.1.8 มีห้องปฏิบัติกิจกรรมมีลานกีฬา และนันทนาการห้องประชุมกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร 

12.1.9 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับองค์กรนักศึกษา 
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12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน 
12.2.1 คุณสมบัติและประสบการณ์ผู้สอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
12.2.2 ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณสมบัติตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการ

อาชีวศึกษาพุทธศักราช 2551  
12.2.3 อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร 
12.2.4 อาจารย์ต้องมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักศึกษา และมีประสบการณ์การทําวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาที่สอน 
12.2.5 มีอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้เ ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอ่ืนๆ 

ที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
12.2.6 มีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือวิชา 

ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันในจํานวนที่เหมาะสม 
12.2.7 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถาบันการอาชีวศึกษา 
12.3 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

12.3.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเป้าหมาย
ของหลักสูตรและผลการเรียนที่มุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิ 

12.3.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

12.3.3 ส่งเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

12.3.4 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและกําหนดเป้าหมายผลงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละปีและ 
มีระบบสนับสนุนการทําวิจัย 

12.3.5 การดํารงตําแหน่งทางวิชาการควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา 

12.3.6 การกําหนดภาระหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา 

12.3.7 ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

12.3.8 เพ่ิมพูนความรู้โดยการให้อาจารย์ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี การกําหนด

เกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ

ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  

ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศกึษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 



 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Rubber Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยียาง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Rubber Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Rubber Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยียาง สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัย 
ที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง สามารถนําความรู้ไปบูรณาการและ

ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยียาง 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยียาง ตระหนักถึง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยียาง ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐบาล

และเอกชน 
3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย 

ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยียาง และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานในระดับนักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

และอุตสาหกรรมที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน ปฏิบัติงานในองค์กรของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนายางและอุตสาหกรรมยาง  การวิจัยยาง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง องค์กรอิสระ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นด้านเทคโนโลยียางหรือสาขาวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
      - โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
      - สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ผลการ
เรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
6.1.1 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.1.1.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

6.1.1.2 มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเป็นไทย 
6.1.1.3 มีความเสียสละ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีนํ้าใจ ตรงต่อเวลา และมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
6.1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธ์ิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
6.1.1.5 เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6.1.1.6 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
6.1.1.7 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือการนําหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเง่ือนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เง่ือนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน สติปัญญา การแบ่งปัน มาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

6.1.1.8 มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพ 
6.1.2 ทักษะทางปัญญา 

6.1.2.1 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างมีระบบ 
6.1.2.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
6.1.2.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือ 

ต่อยอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
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6.1.2.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าองค์ความรู้ให้ทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ตลอดเวลา 

6.2 สมรรถนะหลกัและสมรรถนะท่ัวไป 
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ 
ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คําแนะนํา สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1.2 วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
6.3.1.3 วางแผน จัดการ วิ เคราะห์ ควบคุม และพัฒนาการผลิตยางธรรมชาติ และ 

ยางสังเคราะห์ 
6.3.1.4  วางแผน ศึกษาชนิดผลิตภัณฑ์ยาง จัดระบบข้อมูล เลือกใช้วัสดุในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ยางและสร้างแม่พิมพ์สําหรับผลิตภัณฑ์ยาง 
6.3.1.5 วิจัยและพัฒนายาง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาง 
6.3.1.6 จัดการ ทดสอบและควบคุมการทดสอบยางดิบ สารเคมีสําหรับยาง ยางผสมสารเคมี 

ยางคงรูปหรือผลิตภัณฑ์ยาง 
6.3.1.7 จัดการ ควบคุมการติดต้ัง และจัดทําตารางการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลผลิตยาง 

ผลิตภัณฑ์ยาง และแม่พิมพ์สําหรับผลิตภัณฑ์ยาง 
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  ….   หน่วยกิต) 

 7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศกึษากลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
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8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชพี 
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเก่ียวกับการทดสอบยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  การติดต้ังและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และ
แม่พิมพ์สําหรับผลิตภัณฑ์ยาง การควบคุมคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยาง การวิจัยและพัฒนายาง กระบวนการ
ผลิต และผลิตภัณฑ์ยาง สามารถคิด ประเมินผล และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ  

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
ประกอบกลุ่มวิชาที่ เ น้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการหรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงาน 
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค  

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะทีส่นับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่วยกิตที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการยางและ
พลาสติก หรือสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 

11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

12.1.1 มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสําหรับจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา 
ที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน 

12.1.2 มีอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยียางที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ 
12.1.3 มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีนํ้ายาง  ปฏิบัติการเคมียาง ปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
12.1.4 มีหนังสือประกอบการเรียนการสอน วารสาร และเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ทางด้าน

เทคโนโลยียางและกลุ่มวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มีระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
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12.2 การจัดการ 
12.2.1 มีการจัดระบบการบริหารงานสาขาวิชา  
12.2.2 มีแผนปฏิบัติการสาขาวิชาต่อเน่ืองระยะเวลา 2 ปี 
12.2.3 มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
12.2.4 มีการประเมินคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ทุกปีการศึกษา 

12.3 การพัฒนาคณาจารย์ 
12.3.1 จัดฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําแผนการสอน และการประเมินผลการสอน 

ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
12.3.2 ส่งเสริมสนับสนุน จัดหาทุน พัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทางของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
12.3.3 จัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารวิชาการ และงานวิจัย 
12.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา 

ทั้งในและต่างประเทศ 
12.3.5 จัดให้มีการเสนอผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ทั้งน้ี การกําหนดเกณฑ์ 
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร 
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการท่ีมุ่งพัฒนา 

และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 

ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ

พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 
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14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 
15. ภาคผนวก      -  

- ไม่มี - 



 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Architectural Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Architectural Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Architectural Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ 
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะในด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี สามารถ

นําความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมในสายงานการก่อสร้าง
และงานสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง 

3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านสถาปัตยกรรม ตระหนักถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
บัณฑิตด้านอาชีวศึกษาสามารถเป็นนักวิเคราะห์และปฏิบัติการในระดับสูงด้านสถาปัตยกรรมในสายงาน

การก่อสร้าง การวางแผนกระบวนการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การให้คําปรึกษาด้านการจัดทํารายละเอียด
โครงการการวางแผนและการจัดการงานก่อสร้าง เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของ
บุคลากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
- สภาสถาปนิก 
- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 
- สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ทําให้การจัดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้
ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 

ประกอบด้วย 
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
6.1.2 มีความขยันอดทนซื่อสัตย์สุจรติและมุ่งมั่นในการทํางาน 
6.1.3 มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษยสมัพันธ์ในการทํางาน 
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
6.1.6 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการให้เสรจ็สมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
6.1.7 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงาน

อาชีพ 
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
6.1.9  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
6.1.10 มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมในการคิด วิเคราะห์ 

6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางานประกอบด้วย 
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ   
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 วางแผน จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบและออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมในสถานที่ก่อสร้าง 
6.3.1.2 วิเคราะห์ด้านแบบแผนผังในการก่อสร้างและออกแบบเขียนแบบรายละเอียด 

งานก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง 
6.3.1.3 วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ควบคุม โครงการก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง 
6.3.1.4 ประยุกต์นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานสถาปัตยกรรม 
6.3.1.5 ศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีอาคารและวิจัยเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม 

6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  (9 หน่วยกิต) 
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศกึษากลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 

8. เนื้อหาสาระสาํคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ ครอบคลุมสาระของกลุ่ม วิชาภาษาศาสตร์  กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
ประกอบด้วยสมรรถนะในงานอาชีพที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะสามารถคิดวิเคราะห์ 

ออกแบบ จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์สู่
อาชีพ ประกอบด้วย 

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
8.2.1.1 วางแผน จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบและออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม 
8.2.1.2 วิเคราะห์ด้านแบบในการก่อสร้างและออกแบบเขียนแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง 
8.2.1.3 วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ควบคุม โครงการก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง 
8.2.1.4 ระบบสารสนเทศระดับสูงเพ่ืองานสถาปัตยกรรมและเทคนิคการนําเสนอ 
8.2.1.5 ศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีอาคาร 
8.2.1.6 วิจัยด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
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8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการหรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงาน 
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค 

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่วยกิตที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
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9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22หน่วยกิต  ในแต่ละภาค

การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
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10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ

โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเคร่ืองมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชา

เทคนิคสถาปัตยกรรม  
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
12.1 ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการ มีดังนี้ 

12.1.1 เคร่ืองมืออุปกรณ์ มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจํานวนนักศึกษา 
ในอัตราส่วน 1:1 

12.1.2 ห้องปฏิบัติการ  ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบ
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธ์ตามกฎหมายและทันสมัย อุปกรณ์ครุภัณฑ์มัลติมีเดีย  และครุภัณฑ์
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีเจ้าหน้าที่
ดูแลสนับสนุนด้านสื่อการสอน พร้อมใช้ปฏิบัติงานทุกห้องเรียน 

12.1.3 มีเครือข่ายภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกัน เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ศึกษาดูงานและ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

12.1.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอนและแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ มีดังนี้ 
12.2.1 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอน อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจํานวนน้ีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรม
หรือสาขาที่เก่ียวข้องหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ ครูชํานาญการพิเศษ 
(คศ.3) อย่างน้อย 2 คน 
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อาจารย์พิเศษผู้เช่ียวชาญและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมที่มี
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา 

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควรมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน  และมีการจัดสรรทรัพยากร
ในด้านการเรียนการสอนและการจัดการ 

12.2.2 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
12.2.2.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษา

และหลักสูตรที่เปิดสอน 
12.2.2.2 ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ให้ มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้าง

ประสบการณ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
12.2.2.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการวิจัยการสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่สายตรงในอาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการแก่ชุมชน 
ที่เก่ียวข้องการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลที่ทันสมัย 

12.2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม การศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ทั้งน้ี การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ

ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  

ทั้งน้ีให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ

พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงานสังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ี การกําหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตรในส่วนที่
เก่ียวกับโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 
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14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 

 



 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Construction Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Construction Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Construction Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนางานระดับเทคโนโลยีด้านการ
ก่อสร้าง  สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางานก่อสร้าง  มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ชุมชน  และสถานประกอบการ  สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา 

การก่อสร้างและโยธา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญาตรี 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางาน

ก่อสร้าง  การวางแผนงานก่อสร้าง  การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง  การประมาณราคา  และการบํารุง 
รักษาอาคาร  ที่มีความรู้และความชํานาญทางด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  และที่มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและสมรรถนะวิชาชีพ 
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 

ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาครัฐหรือเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการหรือบริหารโครงการก่อสร้าง วางแผนการก่อสร้าง ควบคุมการทํางานก่อสร้าง 
ประมาณราคา เสนอราคางานก่อสร้าง และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
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5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
- ไม่มี - 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทําให้การจัดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้
ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
6.1.1 มีวินัย  เจตคติที่ดี  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.1.2 มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์สุจริต  และมุ่งมั่นในการทํางาน 
6.1.3 มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน 
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการทํางานและดําเนินชีวิต 
6.1.6 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับเก่ียวกับสุขภาพ  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม 
6.1.7 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
6.1.9 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
6.1.10 มีความรู้ในหลักการของวิชาชีพเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างกว้างขวางและอย่างเป็นระบบ 
6.1.11 มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของวิชาชีพ

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
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6.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา แก้ปัญหางาน ในสถานที่ทํางานก่อสร้าง
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1.2 วางแผน จัดการการทํางานตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
6.3.1.3 วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แก้ปัญหางานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ

ราคา เสนอราคางานก่อสร้าง จัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย ระบบบัญชีธุรกิจ การเสียภาษี สวัสดิการ การจ้างงาน 
เอกสารสัญญาตามกฎหมาย เทศบัญญัติงานก่อสร้าง 

6.3.1.4 วางแผน จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงานข้อมูลงานสํารวจ ทําพิกัดและแผนผังภายใน 
ผังบริเวณโครงการงานก่อสร้าง เครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จัดทําแบบ
ปฏิบัติงานและแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ 

6.3.1.5 ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบวัสดุงานก่อสร้างและอุปกรณ์งานระบบอาคารตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะในวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  ….   หน่วยกิต) 
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศกึษากลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  

ประกอบด้วยกลุ่มรายวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ 
วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะการปฏิบัติงานสู่อาชีพ 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการก่อสร้าง พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร การออกแบบ
และเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง การประมาณราคาเสนอราคางาน
ก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารโครงการก่อสร้าง การจัดการอาคารสูง สัมมนาและโครงการเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ  

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

หรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงานให้คําแนะนํา สอนงาน
ในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือ
ภูมิภาค  
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่วยกิตที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 
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หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเคร่ืองมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการก่อสร้าง  และโยธา 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

12.1.1 มีห้องเรียนหมวดวิชาทักษะชีวิต และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัย  สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.1.2 มีห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีวัสดุ  เครื่องมือ  และอุปกรณ์
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปริมาณที่เพียงพอ 

12.1.3 มีอาคารฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีเครื่องมือ  เครื่องจักร  และ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

12.1.4 มีห้องโสตทัศนศึกษา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และซอฟต์แวร์สาหรับใช้ประกอบการเรียน
การสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 

12.1.5 มีอาคารวิทยบริการ  ประกอบด้วยห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน  ห้องสมุดที่มีหนังสือ  ตํารา  
และเอกสารทางวิชาการในหมวดวิชาทักษะชีวิต  และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  ตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสําหรับเป็น
แหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

12.1.6 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีซอฟต์แวร์  สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นเคร่ืองมือสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน 

12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
อย่างเหมาะสม 

12.1.8 มีลานกีฬาและนันทนาการ และห้องกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

12.2.1 จํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548 

12.2.2 ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณสมบัติตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2551 

12.2.3 เชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรอ่ืนๆ ที่มีประสบการณ์ตรง 
ในรายวิชาต่าง ๆ เป็นอาจารย์พิเศษ  เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

12.2.4 มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถประจําห้องปฏิบัติการ ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด 
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทั้งน้ี การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ 

ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  

ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ

พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 
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 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 



 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Furniture Industrial Technology and Interior Decoration (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Furniture Industrial Technology and Interior Decoration) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Furniture Industrial Technology and Interior Decoration) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้หลักวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการออกแบบ และควบคุมกระบวนการผลิตเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
3.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผนจัดการกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
3.2.4 เ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนําความรู้ไปประยุกต์และตัดสินใจในการทําธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอ่านและถอดแบบ พร้อมจัดทําต้นแบบ สําหรับเตรียม 

ในกระบวนการผลิตและจัดทําบัญชีรายละเอียดวัสดุและต้นทุน 
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3.2.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการระบบโรงงานและการผลิตตามหลักการยศาสตร์  
3.2.7 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องจักรเครื่องมือ เทคนิคตลอดจนวิธีการ

ผลิตเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถเป็นนักบริหารการจัดการและควบคุมงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ 

งานตกแต่งภายใน อาทิ นักบริหารโครงการ ฝ่ายปฏิบัติการ และพัฒนางานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน รวมทั้ง การประกอบ
อาชีพอิสระและให้คําปรึกษาด้านการวางแผน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ ใน
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถจัดการกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู่ในตลาดแรงงาน  และการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและสามารถก้าวสู่การเช่ือมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) หรือประเทศต่าง  ๆได้ 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
- ไม่มี - 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ทํา

ให้การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและ
สาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ได้แก่  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 

ประกอบด้วย 
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
6.1.2 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต 
6.1.3 มีความเช่ือมั่นในตนเองมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน 
6.1.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.5 น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
6.1.6 มีการแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
6.1.7 มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ  
ได้แก่  สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

ระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน โดยมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังน้ี 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คําแนะนํา สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1.2 วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
6.3.1.3 วางแผน จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แก้ปัญหา ในงานอุตสาหกรรม 

เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
6.3.1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ ในงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ

ตกแต่งภายใน 
6.3.1.5 วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบการออกแบบ และเขียนแบบ ประมาณราคาและ 

เสนอราคา ในงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
6.3.1.6 บริหาร ควบคุม ระบบธุรกิจ ในงานผลิตเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
6.3.1.7 วิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะในวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  ….   หน่วยกิต) 

 7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต   

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
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8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
ประกอบด้วยสมรรถนะในงานอาชีพที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะสามารถคิดวิเคราะห์  

ออกแบบ  จัดการ ประเมินผล  ควบคุม  สอนงานและพัฒนางาน  และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดย
บูรณาการสู่การปฏิบัติจริง  ประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วย 

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
8.2.1.1 การจัดการระบบโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและงานตกแต่งภายใน 
8.2.1.2 ระบบรับรองคุณภาพงานผลิตเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
8.2.1.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
8.2.1.4 การอ่านแบบ บัญชีต้นทุน และการจัดทําต้นแบบสําหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 

เครื่องเรือน และตกแต่งภายใน 
8.2.1.5 การผลิตงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
8.2.1.6 การจัดการระบบโรงงานและการผลิตตามหลักการยศาสตร์ (การจัดการสภาพแวดล้อม 

และความปลอดภัย) 
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงานให้
คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค  

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
สถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
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ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสร ีให้กับผู้เรียนที่มคีวามรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง  
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 54 

ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านเคหภัณฑ์ อุตสาหกรรม 

เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  หรือมีวุฒิสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
12.1 ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ ดังน้ี  

12.1.1 โรงฝึกงานเครื่องจักรกลงานไม้  พร้อมครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
12.1.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 
12.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) พร้อมครุภัณฑ์ ระบบ Lan และสื่อการเรียน

การสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบ 
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12.1.4 ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ ตลอดจนหนังสือ
ตํารา วารสารในสาขาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 

12.1.5 ห้องปฏิบัติการงานสีพร้อมครุภัณฑ์  
12.1.6 ห้องบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
12.1.7 ห้องเขียนแบบ Shop Drawing พร้อมครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

12.2 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอนและแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ มีดังนี้ 
12.2.1 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอน อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจํานวนน้ีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมภายใน อุตสาหกรรมตกแต่งภายใน อุตสาหกรรมศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้องหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) ในสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน อย่างน้อย 2 คน 

อาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน หรืออาจารย์
พิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายในเพ่ือถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (1:20) ควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน  และมีการจัดสรรทรัพยากรในด้านการเรียน 
การสอนและการจัดการ  

12.2.2 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
12.2.2.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาและ

หลักสูตรที่เปิดสอน 
12.2.2.2 ส่งเสริมและมีงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ให้ มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้าง

ประสบการณ์ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
12.2.2.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิจัยสร้างองค์ความรู้

ใหม่สายตรงในอาชีพด้านอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ 
แก่ชุมชนที่เก่ียวข้องการเพ่ิมพูนทักษะ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย 

12.2.2.4 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม การศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ 

12.3 มีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานการฝึกภาคปฏิบัติในระบบ 
ทวิภาคี หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเทียบโอนประสบการณ์ 

12.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ครูสามารถ
ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษาในการเรียน 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ

ตกแต่งภายใน ทั้งน้ี การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการท่ีมุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความสําเร็จได้  

ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความ

พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศกัยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



10 
 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พรอ้มแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 



 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Information Technology (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย  

 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ช่ือภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Information Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Information Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เ พ่ือผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะและประสบการณ์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมาตรฐานอาชีพในระดับเทคโนโลยีด้าน การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการให้บริการด้านการติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ 
จัดการ ดําเนินการ ผลิต สร้าง ตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุม บํารุงรักษาให้คําแนะนํา แก้ปัญหา สอนงาน 
พัฒนางาน และบูรณาการในการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 เพ่ือให้มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุ่มอย่างชํานาญ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นสากล การวิจัยในการแก้ปัญหา
พ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3.2.3 เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจ
ในอาชีพ มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว 
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องค์กร หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2.4 เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเองมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2.5 เพ่ือให้มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของประเทศ 
มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. โอกาสในสายงานวิชาชพี  
ปฏิบัติงานระดับนักเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภายในสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร 

โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการหรือการผลิต  ควบคุม
การปฏิบัติงานในองค์กรของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรอิสระอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. องค์กรวิชาชพีที่เก่ียวข้อง  
- ไม่มี - 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การจัดหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
6.1.1 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.1.1.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6.1.1.2 มีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเป็นไทย 
6.1.1.3 มีความเสียสละ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีนํ้าใจ ตรงต่อเวลา และ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
6.1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธ์ิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
6.1.1.5 เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6.1.1.6 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
6.1.1.7 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการนําหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเง่ือนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เง่ือนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน สติปัญญา การแบ่งปัน มาสู่การปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน 
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6.1.1.8 มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพ 
6.1.2 ทักษะทางปัญญา 

6.1.2.1 สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าองค์ความรู้ ให้ทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดเวลา 

6.1.2.2 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างมีระบบ 
6.1.2.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
6.1.2.4 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือ 

ต่อยอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และควบคุม
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข 
การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท

ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ 
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

6.3.1.1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คําแนะนํา สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.1.2 ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดต้ัง
และซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ 

6.3.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง บํารุงรักษาและพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 

6.3.1.4 ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
6.3.1.5 ควบคุมระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต) 
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  ….   หน่วยกิต) 
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง   ต้องศกึษากลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 

8. เนื้อหาสาระสาํคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดทักษะวิชาชีพ 
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเก่ียวกับการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆ การพัฒนา ติดต้ัง และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป และโอเพ่นซอร์ส (Open Source) เพ่ือสร้างงานพัฒนาระบบสํานักงานและการจัดการภาย 
ในองค์กร การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับสูง 

ควบคุมการปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กรและบุคคล การพัฒนาและ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน  การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในปัจจุบัน   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ควบคุมการติดต้ัง บริหารจัดการ บํารุงรักษา และทดสอบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการหรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงานให้
คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค 

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทกัษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
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9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนเน้นการควบคุมการปฏิบัติการจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน 
รวมทั้งการนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและ
คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน  

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ีผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตาม
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

ทวิภาค  โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน  และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังน้ี 
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการควบคุมการ
ปฏิบัติการ ดังน้ี 

10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 
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11. คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

12.1.1 มีห้องเรียนกลุ่มวิชาพ้ืนฐานประยุกต์และห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสื่อ 
การสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัย ที่สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.1.2 มีอาคารฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอและทันสมัย 

12.1.3 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ห้องปฏิบัติการเบ้ืองต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ที่มีวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ในปริมาณ 
ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการอย่างเพียงพอ 

12.1.4 มีห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์สําหรับ 
ใช้ประกอบการเรียนการสอนพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแล 

12.1.5 มีห้องสมุด  อาคารวิทยบริการที่มีหนังสือ  ตําราและเอกสารทางวิชาการในวิชาพ้ืนฐาน
ประยุกต์  และวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตลอดจนกลุ่มวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา    ตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ครอบคลุมสําหรับเป็นแหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.1.6 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีซอฟต์แวร์สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นเครื่องมือสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน  

12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
เหมาะสม 

12.1.8 มีห้องปฏิบัติกิจกรรม มีลานกีฬาและนันทนาการ ห้องประชุมกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร 

12.1.9 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับองค์กรนักศึกษา 
12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

12.2.1 คุณสมบัติและประสบการณ์ผู้สอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

12.2.2 ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณสมบัติตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2551 

12.2.3 อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
12.2.4 อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาและมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาที่สอน 
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12.2.5 ควรเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอ่ืนๆที่มีประสบการณ์ตรงใน
รายวิชาต่างๆเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

12.2.6 ควรมีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการ  ที่มีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิชาที่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันในจํานวนที่เหมาะสม 

12.2.7 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา  ระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

12.3 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
12.3.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  เป้าหมาย

ของหลักสูตรและผลการเรียนที่มุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิ 
12.3.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

หรือผลิตผลติภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
12.3.3 ส่งเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชาหรือสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.3.4 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และกําหนดเป้าหมายผลงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละปี และมี

ระบบสนับสนุนการทําวิจัย 
12.3.5 การดํารงตําแหน่งทางวิชาการควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

ตามหลักเกณฑ์และวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ 
12.3.6 การกําหนดภาระหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ทั้งการสอน การวิจัย 

และการให้บริการทางวิชาการโดยจัดระบบการเทียบเคียงงานทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆรวมทั้งมีแบบการ
พัฒนาจูงใจให้อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด 

12.3.7 ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  และส่งเสริมการวิจัย 

12.3.8 เพ่ิมพูนความรู้โดยการให้อาจารย์ศึกษาดูงาน  หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

13. การประกันคณุภาพหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  

โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ี การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ 

ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  
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ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ

พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 

14. การนํากรอบคณุวุฒิการศึกษาวิชาชพีสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
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การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 

 



 
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการบัญชี 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Technology  Program 

  in  Accounting (continuing Program) 
 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือภาษาไทย  

 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต  (การบัญชี) 
    ช่ือย่อ: : ทล.บ. (การบัญชี) 

ช่ือภาษาอังกฤษ   
 ช่ือเต็ม       : Bachelor of Technology (Accounting) 
    ช่ือย่อ      : B. Tech. (Accounting) 

 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ  และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านการบัญชี สามารถจัดการ และควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกิจนิสัยที่ เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ 
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านการบัญชีเป็นอย่างดี สามารถจัดการและ
ควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านการบัญชี โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

 3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการบัญชี ตระหนักถึง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  

3.2.3  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษาด้านการบัญชี   
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3.2.4  เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการบัญชี และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4. โอกาสในสายงานวิชาชพี 
 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีด้านการบัญชี รวมทั้งการบริหารจัดการในการ 
ประกอบอาชีพอิสระตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ 
หรือเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
  จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการบัญชี   ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล ต้องจัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ประเทศ (International Education Standards - IES)  เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้  3  ด้าน ดังน้ี 

  6.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์   ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 

6.1.1  มีวินัย จิตสํานึก จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 6.1.2  มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน 

6.1.3  มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 
 6.1.4  มีความสนใจใฝ่รู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 6.1.5  มีความรอบรู้เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน      
ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ 

6.1.6  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึง 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

6.1.7  มีความมุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ที่กําหนดโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.1.8  สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
6.1.9  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
6.1.10 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการ 

ของงานอาชีพด้านการบัญชี 
6.1.11 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต 
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6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป   ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย  

6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
  6.2.3  ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ 
ในงานอาชีพ 
 6.2.5  ใช้หลักศาสนา/ปรัชญาในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทํางาน 
 6.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ 
ในงานอาชีพ 
 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

6.3  สมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  สมรรถนะที ่ประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในสาขาวิชาชีพ 
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย 
 6.3.1  ออกแบบและจัดการงานบัญชีการเงินครบทั้งวงจร รวมทั้งการส่งรายงานทางการเงิน   
ให้หน่วยงานที่กํากับดูแล  
          6.3.2  จัดเตรียมรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
 6.3.3  วางแผนและจัดการงานด้านการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
 6.3.4  วางแผนและจัดการงานด้านการสอบบัญชี  
 6.3.5  จัดเตรียมรายงานและแปลความหมายรายงานการวิเคราะห์ต้นทุน   และข้อมูลอ่ืน      
ทางการเงินเพ่ือการจัดการ 
 6.3.6  วางแผนและจัดการงานระบบสารสนเทศในงานบัญชี 
 6.3.7  วางแผนและจัดการงานด้านภาษีอากร รวมถึงการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 6.3.8  เป็นผู้สอนวิชาชีพบัญชี 
 6.3.9  บริการเก่ียวกับการบัญชีด้านอ่ืนๆ 
 ทั้งน้ี การพัฒนาหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ       
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ    
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณลักษณะที่โดดเด่นของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษา 
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 จํานวนหน่วยกิต   ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต          ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  ….. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  .…. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต) 
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 
      

8. เนื้อหาสาระสาํคัญของหลักสูตร 
 ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังน้ี  
 8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอรวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา  ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรมี

บุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสมัพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณท์ี ่
หลากหลาย 
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 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  และพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ 
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา     
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 8.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการ
คิด  วิ เคราะห์  วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดย 
บูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชี  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 

8.2.1.1  บัญชีการเงิน  
8.2.1.2  บัญชีขั้นกลาง  
8.2.1.3  บัญชีขั้นสูง  
8.2.1.4  บัญชีบริหาร  
8.2.1.5  บัญชีต้นทุน  
8.2.1.6  การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
8.2.1.7  การสอบบัญชี  
8.2.1.8  ระบบสารสนเทศในงานบัญชี  
8.2.1.9  ภาษีอากร  
8.2.1.10  การวิเคราะห์และแปลความหมายรายงานทางการเงิน  

 8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพ่ือการบัญชี   
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน 
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 
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 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
 9.1  การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารองค์กร ระบบการปฏิบัติงาน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์ 
การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

  สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสาํนึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารงุขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยต้องศึกษาให้ครบตาม 
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้ เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
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9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ  1 ปีการศึกษา
และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีจัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
 9.4.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ  1 หน่วยกิต 
 9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  
36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
 9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เทา่กับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน        
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
 10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา   
ตามโครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
 10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ ใ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ            
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 10.3  ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   
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11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
 11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2  อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด  
 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้ สถาบั นการอาชี วศึ กษากํ าหนดระบบการประกั นคุณภาพของหลั กสู ตร   ให้ ครอบคลุ ม 
ใน  4 ประเด็น ดังน้ี  
 13.1  คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการบัญชี ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์              
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 13.2  การบริหารหลักสูตร 
 เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 13.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 13.4  ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือนําข้อมูลไป
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
และมาตรฐานอาชีพ 
 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ   
 กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 14.1  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
 14.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2  
 14.3  พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตาม ข้อ 6  
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  
   ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว
นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3และคอศ.4 เพ่ือนําเสนอ       
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   
  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ .5            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร  
 14.5  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์  ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 
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 14.6  สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา  
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา     
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    
 14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผล 
การดําเนินการ จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบ  คอศ. 6   
 

15.     ภาคผนวก   



 
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการตลาด 
 

1.  ชื่อหลักสตูร 
 ช่ือภาษาไทย  :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
      สาขาวิชาการตลาด  (ต่อเน่ือง) 
       ช่ือภาษาอังกฤษ :   Bachelor  of  Technology  Program   
       in  Marketing (continuing Program)        
  

2.  ชื่อปริญญา 
  ช่ือภาษาไทย    
   ชื่อเต็ม    : เทคโนโลยีบัณฑิต (การตลาด) 
   ช่ือย่อ : ทล.บ.  (การตลาด) 
  ช่ือภาษาอังกฤษ     
   ชื่อเต็ม    : Bachelor of Technology  (Marketing) 
   ช่ือย่อ : B. Tech. (Marketing) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

  3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาท่ีมีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี  ด้านการตลาด  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

  3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความชํานาญด้านการตลาดเป็นอย่างดี สามารถจัดการและควบคุม 

การทํางาน  บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้าน
การตลาด โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  
  3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติทีดี่ต่ออาชีพด้านการตลาด  ตระหนักถึงการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  

3.2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ      
ในการจัดการศึกษาด้านการตลาด  
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3.2.4  เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิต ในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง   การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการตลาด และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์ลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชพี 
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิตและหรือบริการด้านการตลาด รวมทั้ง 

การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ด้านการตลาด การส่งเสริมการตลาด การจัดการสินค้า การวิจัย
ตลาด การบริการลูกค้า การตลาดออนไลน์ การสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด การขายปลีกและการขายส่ง  
การจัดซื้อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาดเพ่ือสังคม การขายตรง การประกันภัย การพิจารณาสินเช่ือและ
การเก็บหน้ี การตลาดระหว่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้า ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

5.  องค์การวิชาชพีที่เก่ียวข้อง  
   - ไม่มี – 
  

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 จากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการตลาด  การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังน้ี 

  6.1  คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์  ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 
 6.1.1   มีความรู้เก่ียวกับหลักการ  ทฤษฎีพ้ืนฐานในงานอาชีพ 

6.1.2   มีความรู้เก่ียวกับหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ 
6.1.3   มีวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
6.1.4   มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สจุริต และมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงาน 
6.1.5   มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานอาชีพด้านการตลาด 
6.1.6   มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมมีนุษยสมัพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
6.1.7   มีความสนใจใฝ่รู้  และมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
6.1.8   น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 
6.1.9    มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ ด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม 
6.1.10  มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.1.11  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 
6.1.12  สร้างและรักษาสมัพันธภาพกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 

  6.1.13  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้
ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ประกอบด้วย 

 6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6.2.3  ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล ความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

     6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
6.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท

ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
6.2.6  สืบค้น  ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน  การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ 
6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

 6.3  สมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาการตลาด ประกอบด้วย  
 6.3.1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
 6.3.2  วางแผนและจัดการงานการตลาด 
 6.3.3  ปฏิบัติงานตามกระบวนการการตลาด 
 6.3.4  พัฒนาการปฏิบัติงานการตลาด 
 6.3.5  วิจัยและพัฒนางานการตลาด 
 6.3.6  สื่อสารและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
      6.3.7  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการการตลาด 
 

7. จํานวนหนว่ยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 7.1 จํานวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
  

 ประกอบด้วย  3  หมวดวิชา   ดังน้ี 
 

 8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ 
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 8.1.5 ใช้เคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ

สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ที่ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชา 
ทักษะชีวิต 
 

 8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานทางการตลาด รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 
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8.2.1.1  กลยุทธ์การตลาดสินค้าและบริการ 
8.2.1.2  การตลาดสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารการตลาด 
8.2.1.3  การวิจัยและพัฒนางานการตลาด 
8.2.1.4  การบริหารการจัดจําหน่ายและโซ่อุปทาน 
8.2.1.5  การบริหารงานการตลาด 
8.2.1.6 การพัฒนาบุคลากรการตลาด 
8.2.1.7  การบริหารโครงการทางการตลาด 
8.2.1.8  การตลาดสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ประกอบด้วยสาระความรู้ เ ก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการตลาด   
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  

 

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ 
ในลักษณะของการวิจัย 
  

 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี  ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 
รวมท้ังการนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน   

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน 
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจาก 
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
 9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ  1 ปีการศึกษาและ  
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
 9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง  
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
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 9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า  
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิ ธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ

โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก 
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3  ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง  ตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   

 

11. คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
 11.1  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรอืมีความผิดปกติ ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
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12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13. การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี  
 13.1 คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา   
  โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการตลาด ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน
และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 13.2 การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการตลาด โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4 ความต้องการกําลงัคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ใน 
การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และ
มาตรฐานอาชีพ 
 

14. การนาํกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ   
        กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตาม
หลักสูตร 
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14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2  

14.3 พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6  
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  

  ทั้งน้ี การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   

ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร  

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่ กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการแล้ว 
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ   
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา    
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา     
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7 เมื่อสิ ้นส ุดการจ ัดการเร ียนการสอนแต่ละภาคการศ ึกษา   ให ้ม ีการจ ัดทํารายงานผล  
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข ้อ เสนอแนะที ่เ กี ่ยวข ้อง   และเมื ่อสิ ้นป ีการศ ึกษาให ้สถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาจ ัดทํารายงานผล  
การดําเนินงาน  ตามแบบ คอศ. 6   

15. ภาคผนวก  



                                             

 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเน่ือง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor  of  Technology  Program 

  in  Business  Computer (continuing Program) 

2.  ชื่อปรญิญา 
ชื่อภาษาไทย   
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ช่ือย่อ : ทล.บ.  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   
 ชื่อภาษาอังกฤษ   
 ช่ือเต็ม   : Bachelor of Technology  (Business Computer) 

 ช่ือย่อ    : B.Tech.  (Business Computer) 
 

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถจัดการ
และควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ  และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
        3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 3.2.4  เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 4.1  ในหน่วยงานเอกชน 

4.1.1  หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน ธุรกิจ 
4.1.2  หัวหน้าหรือผู้ช่วยบริหารโครงการ  
4.1.3  ผู้ดูแลระบบงานในองค์กร 
4.1.4  ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1.5  นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
4.1.6  นักออกแบบและพัฒนาเว็บ 
4.1.7  นักออกแบบกราฟิก 
4.1.8  เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2  ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
       4.2.1  หัวหน้าหรือผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 

  4.2.2  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  4.2.3  ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 

4.3  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
4.3.1  รับพัฒนาโปรแกรม  
4.3.2  รับพัฒนางานมัลติมีเดีย 
4.3.3  ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
4.3.4  ดําเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4.3.5  รับวางระบบเครือข่าย 
4.3.6  รับพัฒนา Application บนมือถือ 

 

5.  องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
-   ไม่มี 
 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทําให้การจัดหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 
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 6.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา   
 6.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
  6.1.2  มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลป วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
         6.1.3  มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และทักษะปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม     
        6.1.4  มีความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม    
 6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย 
 6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
        6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  
 6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมายและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
         6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ 
ในงานอาชีพ 
         6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
         6.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและ    
ธุรกิจในงานอาชีพ 
 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
  6.3  สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประกอบด้วย 

6.3.1  วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบซอฟต์แวร์ในระบบธุรกิจ 
6.3.2  เขียนโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาเชิงวัตถุในระดับที่ซับซ้อน 
6.3.3  พัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 
6.3.4  พัฒนาระบบสื่อประสมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
6.3.5  ประยุกต์ใช้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing services) เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร 
 6.3.6  วิเคราะห์  ออกแบบ ติดต้ัง  และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 
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 6.3.7  จัดการระบบความปลอดภัยและสามารถบํารุงรักษาระบบจราจรในระบบเครือข่าย 
            6.3.8  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานประเมินผล และงานวิจัยขององค์กร 
 6.3.9  ให้คําปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 

     6.3.10 ปฏิบัติตามจริยธรรม กฎหมายและขอ้บังคับ ด้านความปลอดภัยขององค์กร 
 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 7.1 จํานวนหน่วยกิต     ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 
 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
 ประกอบด้วย  3  หมวดวิชา   ดังน้ี 

 8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ 
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่  
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรว่มกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ 

รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
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 8.1.4 การแสดงออกซึ่ งภาวะผู้ นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร  
มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์
ที่หลากหลาย 

 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ 
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 8.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ   
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพมีความสามารถในการคิด  
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 

8.2.1.1  กระบวนการทางธุรกิจ   
8.2.1.2  การจัดการสื่อประสมในงานธุรกิจ   
8.2.1.3  การแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลในงานธุรกิจ  
8.2.1.4  การพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ในงานธุรกิจ   
8.2.1.5  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ   
8.2.1.6  การบริหารจัดการองค์ความรู้  
8.2.1.7  การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
8.2.1.8  การบูรณาการระบบสารสนเทศของกระบวนการทางธุรกิจ    
8.2.1.9  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในงานธุรกิจ 
8.2.1.10 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระบบงานธุรกิจ 

  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  

  

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
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 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ 
ในลักษณะของการวิจัย 

  

 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย วิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

 9.1  การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี  ร่วมกับการฝึกประสบการณ์

ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน  สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการ
ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และพัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนด
เกณฑ์การวัดผลประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ     

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

 9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจาก     
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี ให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
 9.3  เวลาเรียน  
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา ต่อ 1 ปีการศึกษาและ 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วย
กิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

9.4  หน่วยกิต 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 

9.4.1  รายวิชาทฤษฎีทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไมน้่อยกว่า  54  ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย  
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและ
สมรรถนะที่ต้องการวัด 
  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
 10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม  
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
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 10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือ  ทีใ่ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3  ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเคร่ืองมือ 
   

11. คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
 11.1 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2 มสีุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา  
 11.3 เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

 

12  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 

12.2 อาคารสถานท่ี และครภัุณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ใหเ้หมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสตูรกําหนด 

13. การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       ให้สถาบันอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 

13.1  คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน

และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 13.2  การบริหารหลักสูตร 

 เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่ง
พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 

 ทั้งน้ีให้สถาบันการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองเพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 13.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 

 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัยพากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร 
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4  ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  
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 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน 
และมาตรฐานอาชีพ 
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
 14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2  
 14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  

 ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร  
 14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ   
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 
 14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร  ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    
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14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ. 6   

 

15.     ภาคผนวก  



 

 
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 

 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 

        ช่ือภาษาไทย      : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  : สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ต่อเน่ือง) 
       ช่ือภาษาอังกฤษ  : Bachelor  of  Technology  Program 

    in  Office  Management  (continuing  Program)     
2. ชื่อปริญญา 

 

 ช่ือภาษาไทย          
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการสํานักงาน) 
      ช่ือย่อ : ทล.บ. (การจัดการสํานักงาน) 
ช่ือภาษาอังกฤษ   

ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Office Management) 
      ช่ือย่อ : B. Tech. (Office Management) 

 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี  ด้านการจัดการสํานักงาน  สามารถจัดการ และควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
3.2.1. เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านการจัดการสํานักงานเป็นอย่างดี สามารถจัดการ

และควบคุมการทํางาน  บูรณาการความรู้  ทักษะ และการคิดนอกกรอบ  นําไปประยุกต์ใช้  แก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานด้านการจัดการสํานักงาน  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการจัดการสาํนักงาน
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  
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 3.2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการสํานักงาน  
 3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษาค้นคว้า 
วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการจัดการสํานักงาน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

4.   โอกาสในสายงานวิชาชพี 
ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน   มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการบริหาร

จัดการสํานักงาน   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ทุกระดับทั้งภาครัฐบาลและเอกชน สามารถนําความรู้ 
มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

5.  องค์กรวิชาชีพทีเ่ก่ียวขอ้ง   
- ไม่มี- 
 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน   ทําให้การจัดหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาและสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1  คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา  ประกอบด้วย 
 6.1.1  มีวินัย  จิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 6.1.2  มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์สุจริต 

 6.1.3  มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 
6.1.4  มีความสนใจใฝ่รู ้
6.1.5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.6  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดําเนินชีวิต 
6.1.7  ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
6.1.8  มีความมุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานสํานักงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย  โดยคํานึงถึง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.1.9  ใช้กระบวนการทางปัญญาในการพัฒนาองค์กรสู่ความสําเร็จอย่างต่อเน่ือง             
 6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป   ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย 
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 6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ 
ของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6.2.3  ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล  การแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการวิจัย  เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 6.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
 6.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ  วางแผน  การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ 
ในงานอาชีพ 
 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 6.3  สมรรถนะวิชาชพี  ได้แก่  สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการจัดการ
สํานักงาน  ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ประกอบด้วย 
 6.3.1  วางแผนการบริหารจัดการงานสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3.2  ออกแบบและบริหารจัดการงานสํานักงาน ตามหลักทฤษฎีการบริหารงานสํานักงานอย่างเป็นระบบ 
 6.3.3  บริหารงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการงานสํานักงานที่ทันสมัย 

 6.3.4  ตรวจสอบ  ควบคุมและประเมินผลการจัดการสํานักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการจัดการสํานักงานอย่างต่อเน่ือง 

 6.3.6  พัฒนางานการจัดการสํานักงานตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสตูร 
    7.1 จํานวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
 

 ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8.  เนื้อหาสาระสาํคญัของหลักสูตร    

ประกอบด้วย  3  หมวดวิชา   ดังน้ี 
 

 8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต    ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ 
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ

สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดทักษะชีวิต  ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ 
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 

8.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา  ควบคุมงาน  สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสํานักงาน รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 
   8.2.1.1  การวางแผนการบริหารจัดการงานสํานักงาน   
 8.2.1.2  ออกแบบ และบริหารจัดการงานสํานักงาน  
 8.2.1.3  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการงานสํานักงาน  
 8.2.1.4  การตรวจสอบ  ควบคุมและประเมนิผลการจัดการสํานักงาน  
 8.2.1.5  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการจัดการสํานักงาน 
 8.2.1.6  การพัฒนางานการจัดการสํานักงานตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือการจัดการสํานักงาน  
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ 
ในลักษณะของการวิจัย 
 

  8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 
 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี  ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงโดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 
รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี  ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
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9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใด  มีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจาก 
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
 9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ  1 ปีการศึกษาและ  
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
  9.4.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม   ไม่น้อยกว่า  54  ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ  ไม่น้อยกว่า   
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
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  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน   มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ

โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3  ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง  ตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   

 

11.  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
 11.1  สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานท่ี และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร  สถานที่ และครุภัณฑ์ 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด  
  

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลมุใน 4 ประเด็น ดังน้ี  
 13.1 คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์ 
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
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 13.2 การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ  
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี  ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่  ในการพัฒนาประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4  ความต้องการกําลงัคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐาน
อาชีพ 
 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชพีสู่การปฏิบัติ   
 กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 

14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2  

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ตามข้อ 6  
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   

 ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร  

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งการกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  ตามแบบ คอศ. 6   
 

15.  ภาคผนวก  

  
 



 

   
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (ต่อเน่ือง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology  Program  

  in  logistic  Management  (continuing Program) 
2. ชื่อปริญญา 

ช่ือภาษาไทย   
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 

 ช่ือย่อ : ทล.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ช่ือภาษาอังกฤษ   
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology  (Logistics Management ) 

 ช่ือย่อ : B.Tech. ( Logistics Management ) 

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี  ด้านการจัดการโลจิสติกส์ สามารถจัดการ และควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
 3.2.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างดี สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะและการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านการจัดการโลจิสติกส์  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

 3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  
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  3.2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
 3.2.4  เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย  
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส ์และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชพี 
       ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิต และหรือบริการด้านการจัดการ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5.  องค์กรวิชาชีพทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 - ไม่มี – 

 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่กล่าว ทําให้การจัดหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ได้ผล
การเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

 6.1  คณุลักษณะท่ีพงึประสงค์   ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 
  6.1.1  มีวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 6.1.2  มีความขยัน อดทน ซือ่สัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน 

 6.1.3  มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 

 6.1.4  มีความสนใจ  ใฝ่รู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 6.1.5  น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต 

 6.1.6  มีความมุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานเสร็จสมบูรณ์ตามกฎ เป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 6.1.7  สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 

 6.1.8  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

 6.1.9  มีความรู้ในหลกัการทฤษฏีตามสาขาอาชีพการจัดการโลจิสติกส์อย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ     
  6.1.10 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 

การจัดการโลจิสติกส ์
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6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป   ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางานประกอบด้วย 

 6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน พรอ้มทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย  1 ภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3  ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ 
ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย   เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ 
ในงานอาชีพ 
 6.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา  ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

 6.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ  วางแผนการพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงาน
อาชีพ 

 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 

6.3  สมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ประกอบด้วย 
 6.3.1  จัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 6.3.2  จัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสนิค้า 
 6.3.3  จัดการการขนส่ง 
 6.3.4  จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 6.3.5  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส ์
 6.3.6  จัดการเคร่ืองมืออุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์ 
 6.3.7  จัดซื้อจดัหา 
 6.3.8  จัดการบรรจุภัณฑ์ 
 6.3.9  ประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ 
 6.3.10 วิเคราะห์สถานการณ์ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนางานด้านโลจิสติกส ์
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7. จํานวนหนว่ยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 7.1 จํานวนหน่วยกิต   ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 

  7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต  
 

 ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร  
 ประกอบด้วย  3  หมวดวิชา   ดังน้ี 
 8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  ใฝ่รู้  แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่  
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ 

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 8.1.5 ใช้เคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ

สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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   สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ 
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 8.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการโลจิสติกส์  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้
ต่อไปน้ี    
 8.2.1.1 จัดการด้านโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน 
 8.2.1.2 การบริหารและการจัดการคลังสินค้า การจัดการบรรจุภัณฑ์ และศูนย์กระจายสินค้า  
 8.2.1.3 การวิเคราะห์ การจัดการการขนส่ง และเลือกวิธีขนส่ง 
 8.2.1.4 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    
 8.2.1.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
 8.2.1.6 การจัดซื้อจัดหา การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์ 
 8.2.1.7 วิเคราะห์สถานการณ์ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือบริหารจดัการและการพัฒนางานด้านโลจิสติกส ์
 8.2.1.8 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
  8.2.1.9 สถิติประยุกต์ สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ วิจัยทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
  ทางการแข่งขัน 
 8.2.1.10 ทฤษฎีและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 8.2.1.11 การประกันภัยที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส ์
 8.2.1.12 การพัฒนาการคิดและการจัดการสมัยใหม ่  
 8.2.1.13 การจัดการด้านตัวแทนออกของ 
 8.2.1.14 จริยธรรม จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 

   ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  

 
 



6 

 

 
 

 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ 
ในลักษณะของการวิจัย 

     

 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
 

9.แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
 9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี  ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา  และพัฒนา
งาน  รวมท้ังการนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ     

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจาก 
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  

 

9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ  1 ปีการศึกษา และ  
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

 

 9.4  หน่วยกิต 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
  9.4.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18  ช่ัวโมง  เท่ากับ  1 หน่วยกิต 
  9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  54  ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ  ไม่น้อยกว่า  
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 

 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้
   การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง 
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่

กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม 

โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   

 

11.  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
 11.1 สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง  หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
 11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานท่ี และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน  4 ประเด็น ดังน้ี  

 13.1 คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์ 
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโลจิสติกส์ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา 
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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 13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4 ความต้องการกําลงัคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐาน
อาชีพ 
14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ   
 กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
 14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2  คน  
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2  
 14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6  
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  
  ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   

ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ กําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร  



10 

 

 
 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง  รวมทั้งการกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ  คอศ. 6   

 

15.  ภาคผนวก  



 

 

 
 

คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
        ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
                                    สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก  (ต่อเน่ือง)   
 ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology  Program 
   in Digital Graphic (Continuing Program) 
2. ชื่อปริญญา 

ช่ือภาษาไทย   
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (ดิจิตอลกราฟิก) 
      ช่ือย่อ : ทล.บ. (ดิจิตอลกราฟิก) 
ช่ือภาษาอังกฤษ   

 ช่ือเต็ม     : Bachelor of Technology (Digital Graphic) 
      ช่ือย่อ : B.Tech  (Digital Graphic) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา  ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี  ด้านดิจิตอลกราฟิก  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านดิจิตอลกราฟิกเป็นอย่างดี สามารถจัดการและควบคุม
การทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านดิจิตอล
กราฟิก  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านดิจิตอลกราฟิก  ตระหนักถึง     
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  

3.2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
จัดการศึกษาด้านดิจิตอลกราฟิก   
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3.2.4  เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านดิจิตอลกราฟิก  และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. โอกาสในสายงานอาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ 

ยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากร ที่มีอยู่ในตลาดแรงงานของงานด้านดิจิตอลกราฟิก  ซึ่ง
เป็นการสร้างสรรค์ที่ใช้หลักการและจินตนาการของผู้สร้าง  เน้นการพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการผลิตงานดิจิตอลกราฟิกทั้งไทยและสากล  พัฒนากระบวนการผลิตด้านทักษะฝีมือและ
เทคโนโลยีก่ึงอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม  

 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
  - ไม่มี –  

 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก    เพ่ือให้การจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล  เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  3 ด้าน ดังน้ี 
     6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา  ประกอบด้วย 
 6.1.1 มีความรู้เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐานในงานอาชีพ 

6.1.2  มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
6.1.3 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน    
6.1.4 มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 
6.1.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.6 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
6.1.7 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
6.1.8  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลกัการของงานอาชีพ 
6.1.9  สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 

 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ประกอบด้วย 
           6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
  6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือต่อยอดองค์วามรู้ในงานอาชีพ 
 6.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
 6.2.6  สืบค้น  ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ 
 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 

 6.3. สมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก  ประกอบด้วย 
           6.3.1  ค้นคว้าและวิเคราะห์ความหมายของการสื่อสาร  ผู้ส่งสาร  ตัวสื่อ ภาพน่ิง  ภาพเคลื่อนไหว   
         6.3.2  ค้นคว้าและวิเคราะห์กระบวนการผลิตภาพดิจิตอล   
           6.3.3  ผลิตและพัฒนาผลงานมัลติมีเดีย 
           6.3.4  สร้างภาพ 2 มิติ 3 มิติ ในงานมัลติมีเดีย 
        6.3.5  ผลิตระบบเสียงเพ่ืองานมัลติมีเดีย    
           6.3.6  ผลิตงานวีดีทัศน์    
            6.3.7  ออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล 
          6.3.8  ผลิตงานกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 
          6.3.9  ออกแบบ และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์     
             6.3.10 ผลิตงานกราฟิกสารสนเทศ        
            6.3.11 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
  

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 จํานวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 

8. เนื้อหาสาระสาํคัญของหลักสูตร 
ประกอบด้วย  3 หมวดวิชา  ดังน้ี 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ 

ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มี
ความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ  รวมทั้ง

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 8.1.5 ใช้เคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ

สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชพี 
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านดิจิตอลกราฟิก รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 
    8.2.1.1  ค้นคว้าและวิเคราะห์ความหมายของการสื่อสาร  ผู้ส่งสาร  ตัวสื่อ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว 

8.2.1.2  ค้นคว้าและวิเคราะห์กระบวนการผลิตภาพดิจิตอล   
    8.2.1.3  ผลิตและพัฒนางานมัลติมีเดีย 
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  8.2.1.4  ผลิตและพัฒนางานแอนนิเมช่ัน 
  8.2.1.5  สร้างภาพ 2 มิติ 3มิติ ในงานมัลติมีเดียและแอนนิเมช่ัน 
  8.2.1.6  ผลิตระบบเสียงเพ่ืองานมัลติมีเดีย     
  8.2.1.7  ผลิตงานกราฟิกวีดีทัศน์    
  8.2.1.8  ออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล 
  8.2.1.9  ผลิตงานกราฟิกสื่อโฆษณา 
  8.2.1.10 ออกแบบ และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์     
  8.2.1.11 ผลิตงานกราฟิกสารสนเทศ         
  8.2.1.12 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   
   8.2.1.13 ออกแบบและพัฒนางานดิจิตอลคอนเทนต์ 
  8.2.1.14 การออกแบบและพัฒนาแอพพิเคช่ันบนอุปกรณ์ดิจิตอล 
 

  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านดิจิตอลกราฟิก 
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร 
สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
 9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง  ผ่านระบบทวิภาคี    ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 
รวมท้ังการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
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ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชา 
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรูค้วามสามารถ ทัง้น้ี ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

 

 9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน  22 หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา     สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นในการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจาก     
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศ ึกษาสามารถร ับเท ียบโอนผลการเร ียนและหรือเท ียบโอนความรู ้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  

 9.3  เวลาเรียน 
  กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ   1  ปีการศึกษา และ  
1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  18 สัปดาห์  สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น   ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมท้ังการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

 9.4  หน่วยกิต 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
  9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า 36  ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก  มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
 10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
 10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน /สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 10.3  ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   

 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
11.1  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาอ่ืน

ที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง  หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
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12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด  
 12.2 อาคารสถานที่และครุภัณฑ์  สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร  สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13. การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็นดังน้ี  
 13.1 คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก  ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก  โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อม
ทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุด
และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4 ความต้องการกําลงัคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 
 

14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 

ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
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 14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2  

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 ทั้งในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
คุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  

 ทั้งน้ี การปรับปรุง  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้
หลักสูตร   

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร  

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ที่ได้รับ
อนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอ
เปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษา     
เพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร  ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง   รวมท้ังการกําหนดระบบการจัดการศึกษา  กําหนดการเปิด
ภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัด    
การเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง   และ
เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6   
 

15. ภาคผนวก  
 



  

 
คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
     สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  (ต่อเน่ือง)  
  ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Technology  Program 
      in  Product  Design (continuing Program)  
2. ชื่อปริญญา 
  ช่ือภาษาไทย  
  ช่ือเต็ม  : เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
             ช่ือย่อ      : ทล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
  ช่ือภาษาอังกฤษ  
  ช่ือเต็ม  : Bachelor of Technology  (Product  Design) 
 ช่ือย่อ     : B.Tech. (Product  Design) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ  และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  สามารถจัดการ และควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม  ในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ 
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความชํานาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถ

นําความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการ  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการพัฒนาความรู้  ความสามารถของตนเอง  ทั้งด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถเป็นนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  อาทิ นักออกแบบและวางแผน

กระบวนการผลิต นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบและพัฒนางานหัตถอุตสาหกรรม             
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระให้คําปรึกษาด้านการวางแผนและการจัดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน 
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
         -  ไม่มี - 
 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้บรรลุผล  
การเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 

6.1.1 มีความรู้เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐานในงานอาชีพ 
 6.1.2  มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
 6.1.3 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน    
 6.1.4 มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 
 6.1.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6.1.6 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
 6.1.7 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 
 6.1.9 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
 6.1.10 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ประกอบด้วย 
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 

6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชา                     

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
6.3.1 มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
6.3.2 ออกแบบพัฒนาช้ินงานผลิตภัณฑ์ 
6.3.3 ควบคุมการจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์  
6.3.4 ผลิตช้ินงานผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนด 
6.3.5 วางแผนการจัดการธุรกิจและการตลาดที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
6.3.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6.3.7 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านกระบวนการออกแบบและผลิตงานผลิตภัณฑ์ 
 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 จํานวนหน่วยกิต   ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
  7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต)  
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 
 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
ประกอบด้วย  3 หมวดวิชา ดังน้ี 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ

ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้
ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ  รวมทั้ง

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่ งภาวะผู้ นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร  

มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ 
ที่หลากหลาย 

 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการ
คิด  วิเคราะห์  วางแผน ออกแบบ  จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน  สอนงานและพัฒนางาน   
โดยบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์   รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ   
ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี   
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   8.2.1.1 การจัดการโรงงาน 
8.2.1.2 ระบบคุณภาพงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.3 การประกอบธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.4 แนวความคิดงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.6 การผลิตช้ินงานต้นแบบ 
8.2.1.7 การประมาณราคางานผลิตผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.8 วิทยาการบริการงานผลิตผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.9 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.10 การผลิตงานผลิตภัณฑ์ 
8.2.1.11 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
8.2.1.12 สื่อศิลปะสมัยใหม่ 
 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน 
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 

  

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้าง  การบริหารของธุรกิจ  ระบบการ 
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ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน รวมท้ังการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้
ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน    

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
 9.3  เวลาเรียน 
  กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ 
1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  18  สัปดาห์   สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน 
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
  9.4.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า  18 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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  9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝกึปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  54  ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานดังน้ี 

10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  

10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ ใ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3  ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   
 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน  
11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
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12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุม ใน  4 ประเด็นดังน้ี  

 13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีการกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 13.2 การบริหารหลักสูตร 
 เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยความเห็นชอบของสํานัก
วิชาการที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ และต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4 ความต้องการกําลงัคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี  เพ่ือนําข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน 
และมาตรฐานอาชีพ 
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14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 

ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 

ตามหลักสูตร 
14.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2  

14.3  พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  

ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 5  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร  

14.5  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6  สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา 
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    
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14.7  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผล การ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี ่ยวข้อง และเมื ่อสิ ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน  ตามแบบ คอศ. 6   

 

15. ภาคผนวก 



 
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์

 
1. ชื่อหลักสูตร 
            ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
                 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (ต่อเนื่อง)                      
        ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Technology Program 
    In Fine Arts (continuing Program) 
 

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อภาษาไทย  
  ชื่อเต็ม  : เทคโนโลยีบัณฑิต (วิจิตรศิลป์) 
       ชื่อย่อ : ทล.บ. (วิจิตรศิลป์) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  
  ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology  (Fine Arts) 
         ชื่อย่อ : B.Tech. (Fine Arts)  
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านวิจิตรศิลป์  สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถาน
ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.2.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้  ความช านาญด้านวิจิตรศิลป์  สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์

ผลงาน บูรณาการ ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านวิจิตรศิลป์ 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมน าวิชาการ  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านวิจิตรศิลป์  ตระหนักถึง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
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3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้บัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านวิจิตรศิลป์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระด้าน
วิจิตรศิลป์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ยกระดับ
มาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงานของงานวิจิตรศิลป์  ซึ่งเป็นการ
สร้างสรรค์ท่ีใช้หลักการและจินตนาการของผู้สร้าง   เน้นการพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการออกแบบ 
กระบวนการผลิตงานวิจิตรศิลป์ทั้งไทยและสากล  พัฒนากระบวนการผลิตด้วยทักษะฝีมือและเทคโนโลยี
กึ่งอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม   
 

5. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ไม่มี - 
 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิจิตรศิลป์  ท าให้การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 3 ด้านดังนี้ 
6.1 คุณลักษณะที่พึ งประสงค์   ได้แก่   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม  

ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ 
6.1.2  มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
6.1.3 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการท างาน    
6.1.4 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
6.1.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.6 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
6.1.7 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยค านึงถึง

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 
6.1.9 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
6.1.10 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้
ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ประกอบด้วย 
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ 
ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 

6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ 
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

ประกอบด้วย 
6.3.1 สร้างแนวคิดในการออกแบบงานวิจิตรศิลป์ 
6.3.2 ออกแบบชิ้นงานวิจิตรศิลป์ 
6.3.3 ควบคุมการจัดการท างานวิจิตรศิลป์  
6.3.4 ผลิตชิ้นงานวิจิตรศิลป์ตามข้อก าหนด 
6.3.5 วางแผนประกอบธุรกิจงานวิจิตรศิลป์ 
6.3.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานวิจิตรศิลป์ 
6.3.7 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยงานวิจิตรศิลป์ 
 

7.   จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1  จ านวนหน่วยกิต     ตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2   โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
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ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
ให้พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีท่ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 
 

8.  เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังนี้ 

 

 

8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ ใหม่  
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์  
รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 

ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ  
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ  รวมทั้ง

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรมีบุคลิกภาพ

ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับถานการณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถ 
ในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงาน และพัฒนางาน 
โดยบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติงานด้านวิจิตรศิลป์ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระ
ความรู้ต่อไปนี้   
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  8.2.1.1 การจัดการงานวิจิตรศิลป์ 
8.2.1.2 วิทยาการบริการงานวิจิตรศิลป์ 
8.2.1.3 แนวความคิดและการออกแบบงานวิจิตรศิลป์ 
8.2.1.4 การสร้างงานวิจิตรศิลป์ 
8.2.1.5 ระบบคุณภาพงานวิจิตรศิลป์ 
8.2.1.6 การวิจัยและพัฒนางานวิจิตรศิลป์ 
8.2.1.7 การประกอบธุรกิจงานศิลปกรรม 
 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 ประกอบด้วยสาระความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านวิจิตรศิลป์   

ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการก าหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน 
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 

 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  

 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี  ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ   โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ ก าหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการ
ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งการน าเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้ก าหนด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริ มการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชน 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  ในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ทีค่ณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจาก     
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
 9.3  เวลาเรียน 
 ก าหนดเวลาเรียนส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ 
1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ ส าหรับระยะเวลาเรียนและจ านวน 
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีจัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้ 
  9.4.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า          
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
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  9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ  ไม่น้อยกว่า 
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยค านึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไประเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เพ่ือยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพที่ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
 10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  

10.2  ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน /สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3  ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   

 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวชิาวิจิตรศิลป ์หรือสาขาวชิาอ่ืน 
ที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนด 
 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 
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 12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร  สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน  4 ประเด็น ดังนี้  
 13.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
  โดยด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  ทั้งนี้การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 13.2 การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  โดยความเห็นชอบของส านักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท าให้ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และน าความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ 
  ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ด าเนินการส ารวจความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
ส ารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนตลาดแรงงาน 
และมาตรฐานอาชีพ 

 

14. การน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 

ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
14.1  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตาม

หลักสูตร 
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14.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3  การพัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ทั้งนี้  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตใิช้หลักสูตร   

ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ก าหนด ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 5   เพ่ือพิจารณา
อนุมัตใิช้หลักสูตร  

14.5  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าค าขอเปิดสอนและด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดด าเนินการ  
แล้วแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการด าเนินการ 

14.6  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร   ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา    
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก าหนด
ระบบ  การจัดการศึกษา ก าหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7 เมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา   ให้มีการจัดท ารายงานผล  
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบ คอศ. 6   

 

15. ภาคผนวก 



 

    
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตร ี

สาขาช่างทองหลวง 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
          ชื่อภาษาไทย :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาช่างทองหลวง (ต่อเนื่อง)      
        ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Royal Goldsmith  (Continuing Program)   
          

2.  ชื่อปริญญา  
 ชื่อภาษาไทย        
  ชื่อเต็ม   : เทคโนโลยีบัณฑิต (ช่างทองหลวง) 
  ชื่อย่อ    : ทล.บ. (ช่างทองหลวง)  
 ชื่อภาษาอังกฤษ        
  ชื่อเต็ม    : Bachelor of Technology  (Royal Goldsmith) 
  ชื่อย่อ    : B.Tech. (Royal Goldsmith) 
 

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี  สาขาวิชาช่างทองหลวง ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัย ที่เหมาะสม
ในการท างาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ  พัฒนาตนเอง ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ บูรณาการองค์ความรู้   เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวสู่สากล รวมถึงเป็นก าลังส าคัญในการอนุรักษ์  สืบสาน ซ่อมและสร้างสรรค์
งานช่างฝีมือชั้นสูงให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน  

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความช านาญในด้านช่างทองหลวง ซ่ึงเป็นก าลังในการอนุรักษ์ 

สืบสานและสร้างสรรค์  
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมน าวิชาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ตระหนักถึงการ       

เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
ในด้านช่างทองหลวง 
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3.2.3 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้  และหรือบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพในด้านช่างทองหลวง 

 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตงานช่างทองหลวงและเครื่องประดับอัญมณ ี 
ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐหรือเอกชน  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เน้น
การพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิตงาน รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตด้วยทักษะ
ฝีมือและเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและนานาชาติ 
 

5.  องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  
- ไม่มี – 

 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 สามารถค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ความรู้ ทักษะและสารสนเทศ (ICT) ในวิชาการและการ
ปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพในขอบเขตที่กว้างขวาง และสัมพันธ์กับวิชาชีพ  ตามแนวทางของตนเอง    
ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติ รับผิดชอบต่อตนเอง และ  
หมู่คณะ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้ 
 6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 

 6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐานในงานอาชีพ 
 6.1.2 มีวินัย จิตส านึก จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 6.1.3 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งม่ันในการท างาน 
 6.1.4 มีความเชื่อม่ันในตนเองมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
 6.1.5 มีความสนใจ  ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6.1.6 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 6.1.7  มุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

 6.1.9 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
 

 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการ            
ทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

6.2.5 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 

6.2.6 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ 

 6.3 สมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ในสาขาวิชาช่างทองหลวง 
ประกอบด้วย 

 6.3.1  สร้างแนวคิดในการออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  การออกแบบและ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 

 6.3.2  วางแผนกระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี  

 6.3.3 ออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและการจัดการธุรกิจ
เครื่องประดับอัญมณ ี

 6.3.4  ผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  
 6.3.5 พัฒนากระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี และการออกแบบ 
 6.3.6 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและ

การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 
 6.3.7 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบ 
 6.3.8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต และสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานด้านช่างทองหลวง 

เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 
 6.3.9 ศึกษาคน้คว้า วิเคราะห์ และวิจัยงานเพ่ือการพัฒนางานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  

การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 
 
 



4 
 
7.  จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 7.1 จ านวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หนว่ยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 

 

8.  เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร    
 ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
 8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับตัว และด าเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ  
ต่อตนเองและสังคม  

ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ  รวมทั้ง

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร  

มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์
ที่หลากหลาย 
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 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ 
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต  

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    

  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด  
วิเคราะห์  วางแผน  จัดการ  ประเมินผล  แก้ปัญหา  ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะสู่การปฏิบัติงานด้านช่างทองหลวง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้ 
   8.2.1.1 หลักการพ้ืนฐานของการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี  

  8.2.1.2 สร้างแนวคิดในการออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณ ี  
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 
  8.2.1.3 การออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบ
และการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 
 8.2.1.4 การวางแผนกระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี  

  8.2.1.5 กระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 

  8.2.1.6 การพัฒนากระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 

  8.2.1.7 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี 
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 

  8.2.1.8 การบริหารและจัดการงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 

  8.2.1.9 การด าเนินการเชิงธุรกิจด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี  
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 

  8.2.1.10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและสารสนเทศ  เพ่ือการพัฒนางาน
ด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 

  8.2.1.11 การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับ 
อัญมณี  การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี 
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  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านช่างทองหลวง   
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการก าหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึ กษาหรือฝึกอาชีพ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน 
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 
 

 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ  

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1  การจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ ก าหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการ
ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งการน าเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้ก าหนด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชน 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
ทีค่ณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต   ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ปกตสิ าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  

 9.3  เวลาเรียน 
 ก าหนดเวลาเรียนส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ  1 ปีการศึกษา 
และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ ส าหรับระยะเวลาเรียนและจ านวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีจัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้ 
 9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  54  ชัว่โมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกติ 
 9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน              

อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพที่ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาช่างทองหลวง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม

โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
 10.2  ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้
ด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ หรือองค์กร
ภายนอก  มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3  ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   

 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
11.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างทองหลวง หรือ

สาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนด 

 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 12.1  บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 12.2  อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
 



9 
 
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ครอบคลุมใน  4 ประเด็นดังนี้ 
 13.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
  โดยด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาช่างทองหลวง  ทั้งนี้การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 13.2  การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาช่างทองหลวง  โดยความเห็นชอบของส านักวิชาการ ที่มุ่ง
พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และน าความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ 
  ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

 13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 13.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการส ารวจความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
ส ารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนตลาดแรงงาน 
และมาตรฐานอาชีพ 

 

14. การน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ   
 กระบวนการน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ คอศ. 2 



10 
 

14.3 การพัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ทั้งนี้  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตใิช้หลักสูตร   

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ก าหนด ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณา
อนุมัตใิช้หลักสูตร  

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดท าค าขอเปิดสอนและด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดด าเนินการ  
แล้วแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการด าเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก าหนด
ระบบ  การจัดการศึกษา ก าหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ตามแบบ 
คอศ. 6   

 

15.  ภาคผนวก 



 

 

 
 

คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณแีละเครื่องประดับ 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย      : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

  สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ (ต่อเนื่อง)  
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Technology  Program 

  in Metalwork Gemstone and Jewelry Design (Continuing Program)  
2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อภาษาไทย        
  ชื่อเต็ม   : เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบรูปพรรณอัญมณแีละเครื่องประดับ) 
                ชื่อย่อ    : ทล.บ. (ออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    
  ชื่อเต็ม   : Bachelor of Technology  (Metalwork  Gemstone and Jewelry Design) 
 ชื่อย่อ    : B.Tech.  (Metalwork Gemstone and Jewelry Design)  
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี  ด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ  สามารถจัดการและควบคุมการท างาน  มี
คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน  สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม  ชุมชน  และสถานประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.2.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ  
สามารถน าความรู้และทักษะไปพัฒนาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน   ในการพัฒนารูปแบบงานออกแบบรูปพรรณ 
อัญมณแีละเครื่องประดับ ให้เกิดประโยชน์ทางด้านความงามและการใช้สอย โดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการผลิต  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
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3.2.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตระหนักถึงคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพออกแบบรูปพรรณอัญมณีและ
เครื่องประดับ  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในการที่จะอนุรักษ์ไว้
ให้ด ารงอยู่ตลอดไป 
 3.2.4  เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา  ด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและ
เครื่องประดับระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.2.5  เพ่ือสร้างความพร้อมให้บัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

4. โอกาสในสายงานอาชีพ 
เป็นนักออกแบบและนักผลิตงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ  ผู้ช่วยนักวิจัยด้านงาน

ออกแบบเครื ่องประดับ  งานตรวจสอบคุณภาพเครื ่องประดับ งานการประสานงานในการผลิต
เครื่องประดับ   ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามสาขางาน  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
  

5.  องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ ท าให้การจัด

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 3 ด้านดังนี้ 
6.1  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรม  ลักษณะนิสัย

และทักษะทางปัญญา  ประกอบด้วย 
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ 
6.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
6.1.3 มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเป็นไทย  

 6.1.4 มีความเสียสละ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีน้ าใจ ตรงต่อเวลา  
 6.1.5 มีภาวะความเป็นผู้น า มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
 6.1.6 เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
 6.1.7 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  
 6.1.8 น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 6.1.9 มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพ 
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 6.1.10 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 6.1.11 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
 6.1.12 มีทักษะทางปัญญา  
 6.1.12.1 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างมีระบบ  
 6.1.12.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม  
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ตามหลักการของงานอาชีพ 
 6.1.12.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
 6.1.12.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าองค์ความรู้ ให้ทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดเวลา 
 6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้
ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ประกอบด้วย 
   

 6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6.2.3  ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย  และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้  
ในงานอาชีพ 
 6.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในบทบาทของ
ผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 6.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 
 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ 

6.3 สมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาออกแบบ
รูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย 
 6.3.1  มีความรู้และทักษะในงานศิลปกรรม  รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ 
 6.3.2  ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมือ 

 6.3.3  ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 
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 6.3.4  วิเคราะห์วิจัยงานด้านอาชีพงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ  
 6.3.5  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ 

6.3.6  การบริหารจัดการธุรกิจด้านงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ 
  

7.  จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จ านวนหน่วยกิต     ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีท่ีจัดการศึกษาระบบทวิภาค ีอาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 

8.  เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังนี้ 
8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและด าเนิน

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถ 
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  

ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี  

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ รวมทั้ง

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2  หมวดทักษะวิชาชีพ    
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์  
วางแผน  จัดการ  ออกแบบ  ประเมินผล  แก้ปัญหา  ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางานโดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วย
สาระความรู้ต่อไปนี้ 
    8.2.1.1  มีความรู้และทักษะในงานศิลปกรรม  รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ 

8.2.1.2  ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมือ 
8.2.1.3  ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 
8.2.1.4  วิเคราะห์วิจัยงานด้านอาชีพงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ  
8.2.1.5  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ 
8.2.1.6  การบริหารจัดการธุรกิจด้านงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ 

  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการออกแบบรูปพรรณ 
อัญมณีและเครื่องประดับ ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการก าหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบใน
ลักษณะของการวิจัย 

 

8.3  วิชาชีพเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 



6 
 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี  ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ ก าหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 
รวมทั้งการน าเสนอ  สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้ก าหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชน 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา    ในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง 
ศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ทีค่ณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน 
ไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  หรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
 9.3  เวลาเรียน 
 ก าหนดเวลาเรียนส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ  1 ปีการศึกษาและ 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ ส าหรับระยะเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้ 
  9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง       
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า  
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพที่ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  

10.2  ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก  มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 10.3  ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ   
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11.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

11.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน  
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

 11.3  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนด 

 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 12.1  บุคลากร  คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 12.2  อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
 

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน  4 ประเด็น  ดังนี้  
 13.1  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  โดยด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ  
ทั้งนี้การก าหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 13.2  การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ   โดยความเห็นชอบ
ของส านักวิชาการ  ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และน าความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ 
  ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 13.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วยความพร้อม
ทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและ
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 13.4  ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการส ารวจความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน   รวมทั้งส ารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 
 

14.  การน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 

ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
14.1   พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ คอศ. 2 

14.3  การพัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ทั้งนี้  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตใิช้หลักสูตร   

ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ก าหนด ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณา
อนุมัตใิช้หลักสูตร  

14.5  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท าค าขอเปิดสอนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดด าเนินการ  แล้วแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการด าเนินการ 
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 14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร   ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด  ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  การ
จดัห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการก าหนดระบบ 
การจัดการศึกษา ก าหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเม่ือสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ตามแบบ คอศ. 6 

  

15.  ภาคผนวก 
  



  
คอศ. 1 

 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
     ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  (ต่อเน่ือง)  
     ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Food and Nutrition Technology (continuing Program) 
   
2. ชื่อปริญญา 
     ช่ือภาษาไทย   
  ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ) 
  ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)  
    ช่ือภาษาอังกฤษ   
  ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology  (Food and Nutrition Technology) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Food and Nutrition Technology) 
 

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ  
สามารถประกอบอาชีพอิสระ  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
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 3.2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในการ 
จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
 3.2.4  เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ  
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิตและหรือบริการทางด้านเทคโนโลยี

อาหารและโภชนาการ  รวมทั้งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

                     

5.  องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
 - ไม่มี- 
   

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  การจัดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือสารการเรียนรู้  เพ่ือให้ได้ผล 
การเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 
 6.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม กิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการประกอบอาชีพ และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 
 6.1.1   มีความรู้เก่ียวกับหลักการทฤษฎีพ้ืนฐานอาชีพ 
           6.1.2   มีความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ 
          6.1.3   มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และหมู่คณะ 
      6.1.4   มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทํางาน 
  6.1.5   มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน 
 6.1.6   มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน  มีความสนใจใฝ่รู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6.1.7   น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
   6.1.8   เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
  6.1.9   มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามกฎ เป้าหมายคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   6.1.10  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 
  6.1.11  สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
  6.1.12  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
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 6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 
 6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6.2.3  ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ 
 6.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  
 6.2.6  สืบคน้ ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ 
 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 

 6.3  สมรรถนะวิชาชีพ   ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ ประกอบด้วย 
      6.3.1  ศึกษา คน้คว้า วิจยั พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในสาขาอาชีพอาหารและโภชนาการเพ่ือประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
    6.3.2  ประกอบอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    6.3.3  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
    6.3.4  เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
  6.3.5  จัดการตามหลักโภชนศาสตร์ 
 6.3.6  จัดการธุรกิจอาหาร 
 6.3.7  ควบคุมต้นทุนการผลิต 
 6.3.8  ศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร 
    6.3.9  จัดการการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
       6.3.10  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
 6.3.11  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1  จํานวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   72  หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 

8.  เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร    
 8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ 
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 8.1.1  การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 

 8.1.2  การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3  การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้งสื่อสาร 

ข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4  การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 8.1.5  ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศและ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ 
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
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8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   
  8.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล  แก้ปัญหา  ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 
 8.2.1.1  สุขอนามัยเก่ียวกับอาหาร 
 8.2.1.2  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
 8.2.1.3  การประเมินและการทดสอบคุณภาพอาหาร 
 8.2.1.4  หลักการประกอบอาหารตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
 8.2.1.5  การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 8.2.1.6  การจัดการธุรกิจอาหาร 
 8.2.1.7  โภชนศาสตร์กับการดํารงชีวิต 
 8.2.1.8  การจัดการการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
  8.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ  ตามความต้องการของสถานประกอบการ และยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
  8.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน 
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียด
ของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมท้ังการวัดและ
ประเมินผล  
 8.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนางาน 
ในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของ 
การวิจัย 

 

  8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วย รายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ   
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 9.1  การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง  ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึกประสบการณ์ใน
ประเด็นต่อไปน้ี  ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ  ระบบการปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานใน
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สถานการณ์จริง  โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์  เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน รวมท้ังการนําเสนอ
สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 
ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน  ทั้งน้ี  มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งน้ี ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 
 9.2  การลงทะเบียน 
 การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต 
ที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา และ   
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน   ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต  โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
 9.4.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  36  ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ   ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.5  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ให้ ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้ วิ ธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
 10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
 10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการโดย
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน  สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก 
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 10.3  ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ 
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.1  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ที่คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
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 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุม  4 ประเด็น ดังน้ี 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

  โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  ทั้งน้ี การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2  การบริหารหลักสูตร 
 เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ  
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน   
ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
 ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง  เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 13.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วยความพร้อม
ทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี ห้องสมุดและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4  ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  รวมทั้งสํารวจความ 
พึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย

ขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
14.1  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  

 14.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
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เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด 
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 
 14.3  พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 ทั้งในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพิ่ม
คุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   
  ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้
หลักสูตร 
 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 
 14.5  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรที่ได้รับ
อนุมัติ  ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาเห็นชอบตาม
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบภายใน  60 วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพ่ือประกอบการดําเนินการ 
 14.6  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม  สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร  สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
อาคาร  สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการกําหนดระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิด
ภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 
 14.7  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัด 
การเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน  รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 
 

15.   ภาคผนวก  
 



  
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน 

 
1.  ชื่อหลักสตูร 
 ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน  (ต่อเน่ือง)                                    
 ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Technology  Program 
 in Fashion Design Technology  (continuing Program) 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือภาษาไทย   
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน)  
 ช่ือภาษาอังกฤษ   
  ช่ือเต็ม : Bachelor  of  Technology  (Fashion Design Technology) 
  ช่ือย่อ : B.Tech. (Fashion Design Technology ) 
 

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านการออกแบบแฟช่ัน  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและ
สถานประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระ  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นเป็นอย่างดี  
สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นําไป
ประยุกต์ใช้  แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  
 3.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม   มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยีการออกแบบ
แฟช่ัน  ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ในการดําเนินชีวิต 
 3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
ในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน 



2 
 

 3.2.4  เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษาค้นคว้า   วิจัย   
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิตและหรือบริการทางด้านเทคโนโลยี
การออกแบบแฟช่ัน  รวมทั้งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ  ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5.  องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 - ไม่มี- 
   

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ันที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหา
หรือสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน  ดังน้ี 
 6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 
 6.1.1  มีความรู้เก่ียวกับหลักการทฤษฎีพ้ืนฐานอาชีพ 
 6.1.2  มีความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ 
 6.1.3  มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 6.1.4  มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทาํงาน 
 6.1.5  มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน 
 6.1.6  มีความสนใจใฝ่รูแ้ละมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6.1.7  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
 6.1.8  มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความรู้ 
ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎีของสาขาวิชาชีพด้านการออกแบบแฟช่ัน  ไปประยุกต์ใช้ในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ 
 6.1.9  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 
 6.1.10  สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
 6.1.11  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
 6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 
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 6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติในการประมวล การแปลความหมายและการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  
 6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ 
ในงานอาชีพ 
 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

 6.3  สมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีการ
ออกแบบแฟช่ัน ประกอบด้วย 

 6.3.1  จัดการธุรกิจการตลาดแฟช่ัน 
 6.3.2  สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบแฟช่ัน 
 6.3.3  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าแฟช่ัน  
 6.3.4  วิจัยตลาดแฟช่ันและดําเนินงานที่เก่ียวกับธุรกิจแฟช่ัน 
 6.3.5  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าแฟช่ันโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
 6.3.6  วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบแฟช่ัน 

 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสตูร    

 7.1  จํานวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    72    หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 

 

8.  เนื้อหาสาระสาํคญัของหลักสูตร 
8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่  
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  
 ทั้งน้ี ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 

8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 

8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การส่ือสารและใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ  รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่ งภาวะผู้ นํ า ในการผลัก ดันใ ห้ เ กิดการเปลี่ ยนแปลงที่ ดี ในองค์กร                     

มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ 
ที่หลากหลาย 

8.1.5 ใช้เครื่องมือการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  รวมท้ังเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
กับสถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 8.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   
   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน  สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน  ประกอบด้วยเน้ือหาสาระ ดังน้ี 

8.2.1.1 กายศาสตร์และกายวิภาคเชิงกลเพ่ือการออกแบบ 
8.2.1.2 สุนทรียศาสตร์ในการแต่งกาย 
8.2.1.3 กระบวนการผลิตสิ่งทอ  
8.2.1.4 การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟช่ัน 
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8.2.1.5 เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ัน 
8.2.1.6 การทําต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแฟช่ัน 
8.2.1.7 กระบวนการผลิตสินค้าแฟช่ัน 
8.2.1.8 การควบคุมคุณภาพสินค้าแฟช่ัน 
8.2.1.9 การจัดแสดงผลงานแฟช่ัน 
8.2.1.10 การจัดการธุรกิจแฟช่ัน 
8.2.1.11 การจัดการค้าปลีกสินค้าแฟช่ัน 

 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   
  ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีการ
ออกแบบแฟช่ัน ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ประกอบด้วย
สาระความรู้ต่อไปน้ี 

 8.2.2.1 ศิลปประยุกต์ 
8.2.2.2 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
8.2.2.3 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 
8.2.2.4 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก 
8.2.2.5 การออกแบบและตัดเย็บชุดกีฬา 
8.2.2.6 การออกแบบและตัดเย็บชุดช้ันใน 
8.2.2.7 ศิลปะการออกแบบเคร่ืองประกอบการแต่งกาย 
8.2.2.8 การออกแบบคอลเล็คช่ันเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
8.2.2.9 การสร้างตราสินค้าแฟช่ัน 
8.2.2.10 ผ้าพ้ืนเมืองของไทย 
8.2.2.11 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ 
8.2.2.12 เทคโนโลยีมัลติมิเดียเพ่ือการแสดงแบบแฟช่ัน 
8.2.2.13 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ 

 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร 
สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 

 

 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ 
ทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพ่ือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  
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9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 9.1  การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง  ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ   โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
สถานประกอบการ  กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ 
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี  ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง  โดยบูรณาการกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน  
รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน  ทั้งน้ี  มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งน้ี ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
 9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและ/หรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ทั้งน้ี              
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา และ               
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต  โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
 9.4.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ   ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.5  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้ วิ ธีการประเมิน                       
อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน  มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 
 10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
 10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   ให้ดําเนินการโดย
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก 
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเคร่ืองมือ 
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11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น      
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ที่คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศกึษากําหนด 
 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน 
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น  ดังน้ี 

13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน  ทั้งน้ี การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร 

 เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน   โดยความเห็นชอบของสํานัก
วิชาการ  ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้เทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน   
ทั้งน้ี ให้สถาบัน  การอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง  
เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา  จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา  ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  รวมท้ัง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี  เพ่ือนําข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 
 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชพีสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
 14.1  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  
 14.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
น้อย 2 คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 
 14.3  พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6  
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ                
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   
  ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 
 ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 
 14.5  สถาบันการอาชีวศึกษา จัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   ที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 
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 14.6  สถาบันการอาชีวศึกษา  จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี                    
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษาการจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้   อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง  รวมท้ัง การกําหนดระบบ  
การจัดการศึกษากําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 
 14.7  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน  รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่
เก่ียวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 
 

15. ภาคผนวก  



    

    
        คอศ.1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม 

  
1.  ชื่อหลักสตูร 
 ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
                                      สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม  (ต่อเน่ือง) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Technology Program 
  in  Home Economics Management (continuing Program) 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือภาษาไทย   
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต  (การจัดการงานคหกรรม) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (การจัดการงานคหกรรม) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ    
 ช่ือเต็ม : Bachelor  of  Technology (Home  Economics  Management) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Home Economics Management) 
   

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการงานคหกรรม  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและ
สถานประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระ  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านการจัดการงานคหกรรมเป็นอย่างดี  สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  นําไปประยุกต์ใช้  
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการจัดการงานคหกรรม  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม  มเีจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการจัดการงาน คหกรรม  
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการงานคหกรรม 
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 3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง  การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการจัดการงานคหกรรม  และมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิต และหรือบริการทางด้านการจัดการ

งานคหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5.  องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 - ไม่มี- 
   

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม การจัดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้  
เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 
 6.1  คุณลักษณะท่ีพงึประสงค ์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย  
 6.1.1  มีความรู้เก่ียวกับหลักการ  ทฤษฎีพ้ืนฐานในงานอาชีพ 

6.1.2  มีความรู้เก่ียวกับหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ 
6.1.3  มีวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
6.1.4  มีความขยัน อดทน ซือ่สัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
6.1.5  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานอาชีพด้านการตลาด 
6.1.6  มคีวามเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสมัพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
6.1.7  มีความสนใจใฝ่รู้  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.8  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 
6.1.9  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
6.1.10  มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.1.11  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 
6.1.12  สร้างและรักษาสมัพันธภาพกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 

  6.1.13  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 
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 6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้      
 ในงานอาชีพ 
 6.2.5 ใช้หลกัศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในบทบาทของ 
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  
 6.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ     
ในงานอาชีพ 
 6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
 6.3  สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการจัดการ 
งานคหกรรม ประกอบด้วย 
 6.3.1 วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์ ควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์งานคหกรรม ด้านงานดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ 
 6.3.2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมให้มีความหลากหลาย เพ่ิมมูลค่า พัฒนารูปแบบ    
ต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงานใหม่   
 6.3.3 ดําเนินการเผยแผ่ สัมมนาวิชาชีพคหกรรมเพ่ือพัฒนางานอาชีพให้มีความก้าวหน้าทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 6.3.4 จัดการธุรกิจงานคหกรรมด้านการเงิน  การบัญชี  การตลาด การบริหารงานบุคคลและ 
การบริการงานคหกรรม 
 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสตูร 
 7.1  จํานวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า    72    หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
  7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 
 

8.  เนื้อหาสาระสาํคญัของหลักสูตร 
8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน

ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและจัดการ  มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร ์สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ 

รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่ งภาวะผู้ นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร  

มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์
ที่หลากหลาย 

 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 

 8.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงาน และพัฒนางาน  โดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานคหกรรม รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 
 8.2.1.1 การจัดการธุรกิจบริการงานคหกรรม  งานดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก 
ศิลปะงานผ้า  และงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
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 8.2.1.2 การจัดการบรรจุภัณฑ์และขนส่งงานคหกรรม 
 8.2.1.3 การกําหนด คัดเลือก พัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 8.2.1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรม 
 8.2.1.5 การบริหารและควบคุมคุณภาพงานคหกรรม 
 8.2.1.6 การถ่ายทอดความรู้งานคหกรรม 
 8.2.1.7 การจัดการดําเนินงานด้านธุรกิจการค้าบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ประกอบด้วยสาระความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการจัดการงาน 
คหกรรม  ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  
 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร 
สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามลักษณะของกระบวนการงานวิจัย 
 8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วย วิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 9.1  การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง  ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน  สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
สถานประกอบการ  กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้  ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ  ระบบการปฏิบัติงานและการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง  โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์  เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน  รวมทั้ง
การนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ 
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 
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 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต   
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งน้ี  ผู้เรียนต้องศึกษา 
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
 9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  
9 หน่วยกิต หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและ/หรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา 
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน 
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 9.4  หน่วยกิต 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต  โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
 9.4.1  รายวิชาทฤษฎีทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  36  ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝกึงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  54 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54  ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงพัฒนาการ 
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  สาขาการจัดการงานคหกรรม  มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
 10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
 10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 10.3 ใหม้ีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง  ตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 11.1  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ที่คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
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13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 
 

13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม ทั้งน้ี การกําหนด 

เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร 
 เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม  โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ 
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
 ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา  จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา  ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  รวมท้ัง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ 
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 
 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชพีสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการนํากรอบคณุวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหมห่รือหลักสตูรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 
 14.1  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  
 14.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2 
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 14.3  พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6  
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   
   ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 
 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด  สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้
หลักสูตร 
 14.5  สถาบันการอาชีวศึกษา จัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียด   ที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา   เสนอต่อสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ก่อนเปิดดําเนินการ   
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน  60 วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 
 14.6   สถาบันการอาชีวศึกษา  จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง  รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษากําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 
 14.7  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน  รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่
เก่ียวข้อง  และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 
 

15.  ภาคผนวก 



 

 
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 

 ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเน่ือง) 
    

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program  in  Plant  Production 
  Technology (Continuing Program) 

 

2. ชื่อปริญญา  
 

  ชื่อภาษาไทย  
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ช่ือย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

ชื่อภาษาอังกฤษ  
ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Plant Production Technology) 

 ช่ือย่อ : B.Tech.  (Plant Production Technology) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้  มีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่ เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและ         
สถานประกอบการ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  
 3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านการผลิตพืชในระดับนักเทคโนโลยี สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านการผลิตพืช โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  

3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการผลิตพืช ตระหนักถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
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3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการผลิตพืช ระหว่างองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการผลิตพืช และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 
 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรด้านการผลิตพืช 
ในระดับนักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการภาครัฐหรือเอกชน เช่น นักเกษตรหรือ
เจ้าหน้าที่ประจําสถานีทดลอง ฟาร์มหรือศูนย์ปฏิบัติการด้านพืช เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการผลิตพืช นักวิจัย นักวิชาการด้านพืช ฯลฯ  รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
 

5.  องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  
 

- ไม่มี - 
 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีคุณลักษณะและสมรรถนะ 
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี 
 6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
ดังน้ี 
 

 6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 6.1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 6.1.1.2  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
 6.1.1.3  มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

 6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
 6.1.2.1  ขยัน ประหยัดและอดทน   
 6.1.2.2  มีภาวะผู้นํา ความเช่ือมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ

ทํางานร่วมกบัผู้อื่น 
 6.1.2.3  เคารพกฎ ระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
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 6.1.2.4  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 6.1.2.5  เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ  สุขภาพ  ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม 
 6.1.2.6  มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล 
 

 6.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  6.1.3.1  สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย 

 6.1.3.2  มีความรู้ในหลักทฤษฎีของสาขาอาชีพเกษตรกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 
  6.1.3.3  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรปุและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาและหรือพฒันาตามหลักการของงานอาชีพ 
 

 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
 เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์  
การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอด         
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 

6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ    
 

  



4 
 

 6.3 สมรรถนะวิชาชีพ   
เป็นผู้มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

ประกอบด้วย 
6.3.1 ผลิตและหรือจัดการปัจจัยการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตามหลักการและ

กระบวนการ 
6.3.2 วางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตามหลักการและ

กระบวนการ 
6.3.3 ผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.4 จัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตามหลักการ

และกระบวนการ 
6.3.5 จัดการผลผลิตและผลิตผลพืชหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.6 จัดจําหน่ายผลผลิตและผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตและผลิตผล 

และหรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการผลิตพืช 
 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 

 7.1 จํานวนหน่วยกิต   ตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.1.1  กลุม่วิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต) 
7.2.1.2  กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต) 
7.2.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ (ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต) 

7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  51   หน่วยกิต 
7.2.2.1  กลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะ       (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลอืก        (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
7.2.2.4  โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ันๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ   
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8.  เน้ือหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังน้ี 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ

ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ 
สามารถใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังน้ี   
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ 

รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่ งภาวะผู้ นําในการผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร             

มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต  
 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังน้ี  

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา 
กระบวนการผลิตพืช ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้แก่  สรีรวิทยา
การผลิตพืช พันธ์ุและการขยายพันธ์ุพืช การจัดการดินและนํ้า ปุ๋ยและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
เครื่องจักรกลในการผลิตพืช  ศัตรูพืชและการป้องกันกําจัด  การจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตพืช กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพื่อการผลิตพืชเฉพาะอย่างเชิงธุรกิจ ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 
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8.2.2.1 ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการผลิตพืช 
8.2.2.2 การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช 
8.2.2.3 การผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช 
8.2.2.4 การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช 
8.2.2.5 การจัดการผลิตผลพืชหลังการผลิต 
8.2.2.6 การจัดการเศษเหลือและของเสียจากกระบวนการผลิต 
8.2.2.7 การจําหน่ายผลผลิตและหรือผลิตผลพืช 

 

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านการผลิตพืชในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึก
และจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการว้ดและประเมินผล 

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 
 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ 
  

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 

9.1 การเรียนการสอน 
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน-
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการ
ฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งาน รวมทั้งการนําเสนอ  สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน  ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษา          
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.2 การลงทะเบียน 
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน 
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.3 เวลาเรียน 
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ัน 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 

9.4 หน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  

36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังน้ี 

10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  

10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
11.1 วุฒิการศึกษาของผู้ เ ข้า ศึกษาในสาขาวิชาการผลิตพืช ต้องสํ าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน  
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปน้ี  
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12.1 บุคลากร  คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

12.2 อาคาร สถานท่ีและครุภัณฑ์  สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่และ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุม ใน  4  ประเด็น  
ดังน้ี  

13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ทั้งน้ี 
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ  
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   
ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 

ทั้งน้ี  ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก  5  ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจ 
ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน  
อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 

 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ  ดังน้ี 

14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
ตามหลักสูตร 
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14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  5  คน  โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  3  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย  2  คน  เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ  คอศ. 2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ตามข้อ  6  ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ  เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   
 ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามแบบ คอศ. 5   
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ   
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน  60  วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบ  พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพื่อประกอบการดําเนินการ 

14.7 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด  ทั้งในส่วนของบุคลากร  สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
การจัดห้องสมุดและแหลง่เรียนรู ้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา  กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา   

14.8 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง  และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ  คอศ. 6  
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15.  ภาคผนวก 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย  
15.1 นายศิริชัย บุษปพงศ์ ไร่บุษปพงศ์ จังหวัดกาญจนบุร ี
15.2 นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ไร่สามัคคีเกษตร จังหวัดกาญจนบรุ ี
15.3 นายสุวิทชัย แสงเทียน ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจกล้วยไม้คุณภาพ จังหวัดราชบุร ี



 
1. ชื
 

 

2. ชื
 

 
 
 

 
 

3. ป
 

 
 
เทคโน
วิชาชี
สถาน
 

จัดกา
และพ

การเรี

และเ

 

คอศ. 1 

ชื่อหลักสูตร  

ชื่อภาษาไ
ชื่อภาษาอ
 

ชื่อปริญญา  

ชื่อภาษาไ
ช่ือเต็
ช่ือย่อ

ชื่อภาษาอ
ช่ือเต็
ช่ือย่อ

ปรัชญาและวั

3.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบ

นโลยีด้านการ
ชีพและกิจนิ
นประกอบการ
3.2 วัตถุประ

3.2.1 เพ
ารและควบคุม
พัฒนางานด้าน

3.2.2 เพ
รียนรู้ตลอดชีวิ

3.2.3 เพ
อกชนทั้งในป

 

 

ไทย  :
อังกฤษ :

 

ไทย 
ต็ม :
อ :
อังกฤษ 
ต็ม :
อ :

วัตถุประสงค์ข

าของหลักสูตร
บัณฑิตด้านอา
รผลิตสัตว์  ส
สัยที่ เหมาะ
ร พัฒนาตนเอ
ะสงค์ของหลั
พ่ือผลิตบัณฑิ
มการทํางาน 
นการผลิตสัตว
พ่ือผลิตบัณฑิ
วิต และน้อมน
พ่ือประสานค
ระเทศและต่า

 หลักสูตรเทค
 Bachelor o
in Animal P

 
 เทคโนโลยีบั
 ทล.บ. (เทคโ
 

 Bachelor o
 B.Tech.  (A

ของหลักสูตร 

ร 
าชีวศึกษาที่มี
สามารถจัดกา
สมในการทํา
องให้มีความก้า
ักสูตร  

ฑิตที่มีความรู้ค
 บูรณาการค
ว์ โดยคํานึงถงึ
ตที่มีคุณธรรม
นําหลักปรัชญ
ความร่วมมือใ
างประเทศ  

กรอบคุณว
ระด

สาขาเทค

คโนโลยีบัณฑิ
 of Technolo
 Production T

บัณฑิต (เทคโน
โนโลยีการผลิ

of Technolo
Animal Prod

  

ความรอบรู้ 
รและควบคุม
างาน สอดค
าวหน้าทางวิช

ความชํานาญด
วามรู้ ทักษะ
งเทคโนโลยีที่
ม จริยธรรม มี
ญาของเศรษฐกิ
ในการจัดการ

วุฒิการศึก
ดับปริญญา
คโนโลยีการ

ฑิต สาขาวิชาเท
ogy Program
 Technology 

นโลยีการผลิต
ลติสัตว์) 

gy (Animal P
duction Tech

  มีสมรรถนะ
มการทํางาน 
คล้องกับควา
ชาการและวิชา

ด้านการผลิตส
และประสบก
เก่ียวข้อง  
มีเจตคติที่ดีต่อ
กิจพอเพียงมาใ
รศึกษาด้านก

ษาวิชาชีพ
าตรี  
รผลิตสัตว์ 

ทคโนโลยีการ
 

 (Continuing 

ตสัตว์) 

Production T
hnology) 

ะในการปฏิบัติ
มีคุณธรรม จริ
ามต้องการข
าชีพ  

สัตว์ในระดับน
ารณ์ นําไปปร

ออาชีพด้านกา
ใช้ในการดําเนิ
ารผลิตสัตว์ ร

พ 

 

รผลิตสตัว์ (ต่อ

 Program) 

 Technology)

ัติและพัฒนาง
ริยธรรม จรร
องสังคม ชุม

นักเทคโนโลยี
ระยุกต์ใช้ แก้

ารผลิตสัตว์ ตร
นินชีวิต 
ระหว่างองค์ก

อเน่ือง) 
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งานระดับ
รยาบรรณ
มชนและ     

ยี สามารถ
ก้ไขปัญหา

ระหนักถึง

กรภาครัฐ
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3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการผลิตสัตว์ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรด้านการผลิตสัตว์    
ในระดับนักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการภาครัฐหรือเอกชน เช่น นักสัตวบาลประจําฟาร์ม 
เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ   ผู้ช่วยสัตวแพทย์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการผลิตสัตว์  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  
นักวิจัย  นักวิชาการ ฯลฯ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระและสามารถศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น 
 

5.  องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
- ไม่มี - 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีคุณลักษณะและสมรรถนะ 
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี 
 6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
ดังน้ี 

6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
6.1.1.2  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
6.1.1.3  มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 

6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
 6.1.2.1  ขยัน ประหยัดและอดทน   
 6.1.2.2  มีภาวะผู้นํา ความเช่ือมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 6.1.2.3  เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 6.1.2.4  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 6.1.2.5  เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม 
 6.1.2.6 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
6.1.3.1  สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย 
6.1.3.2  มีความรู้ในหลักทฤษฎีของสาขาอาชีพเกษตรกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ 
6.1.3.3  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางในการ

แก้ปัญหาและหรือพัฒนาตามหลักการของงานอาชีพ 
 

 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
 เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์  
การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอด         
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 

6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ    
 

 6.3 สมรรถนะวิชาชีพ   
เป็นผู้มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

ประกอบด้วย 
6.3.1 ผลิตและหรือจัดการปัจจัยการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการและ

กระบวนการ 
6.3.2 วางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
6.3.3 ผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนักเทคโนโลยี 
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6.3.4 จัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน 

6.3.5 จัดการผลผลิตและผลิตผลสัตว์หลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.6 จัดจําหน่ายผลผลิตและผลิตผลสัตว์ตามหลักการและกระบวนการทางธุรกิจ 
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตและผลิตผล 

และหรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการผลิตสัตว์ 
 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 

 7.1 จํานวนหน่วยกิต   ตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 72   หน่วยกิต 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต) 
7.2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต) 
7.2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต) 

7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  51   หน่วยกิต 
7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ       (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก        (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ   
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 

8.  เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังน้ี 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ

ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ 
สามารถใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  
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ทั้งน้ี ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังน้ี   
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร มี

บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต  
 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 
เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังน้ี  

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา 
กระบวนการผลิตสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้แก่ ความรู้ด้าน
สัตววิทยา พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ หลักการเล้ียงสัตว์ โรคและการสุขาภิบาล การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพ่ือการผลิตสัตว์เฉพาะอย่างเชิงธุรกิจ  ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 

8.2.2.1 ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการผลิตสัตว์ 
8.2.2.2 การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ 
8.2.2.3 การผลิตและหรือบริการทางด้านสัตว์ 
8.2.2.4 การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ 
8.2.2.5 การจัดการผลิตผลสัตว์หลังการผลิต 
8.2.2.6 การจัดการเศษเหลือและของเสียจากกระบวนการผลิต 
8.2.2.7 การจําหน่ายผลผลิตและหรือผลิตผลสัตว์ 
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านการผลิตสัตว์ในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่ง
วิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา 
เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการว้ดและประเมินผล 

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ 
 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 

9.1 การเรียนการสอน 
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ    
สถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.2 การลงทะเบียน 
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค 



7 
 

การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.3 เวลาเรียน 
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 

9.4 หน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  

36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 

9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 



8 
 

 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังน้ี 

10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่ อ นักศึกษาไ ด้ลงทะเบียนเรียน 
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร  

10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ ใ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

11.1 วุฒิการศึกษาของผู้ เข้าศึกษาในสาขาวิชาการผลิตสัตว์ ต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 

11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปน้ี  

12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

12.2 อาคาร สถานท่ีและครุภัณฑ์  สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่และ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน  4  ประเด็น  
ดังน้ี  
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ทั้งน้ี 
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ  
ที่มุ่ งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย   ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน  ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 

ทั้งน้ี  ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก  5  ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความ
ต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน  อย่าง
ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 

 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ดังน้ี 

14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
ตามหลักสูตร 

14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  5  คน  โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  3  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เ ช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย  2  คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ  คอศ. 2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ตามข้อ  6  ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   
 ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามแบบ คอศ. 5   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้ว
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน  60  วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบ  พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.7 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด  ทั้งในส่วนของบุคลากร  สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา  กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา   

14.8 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง  และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ  คอศ. 6  
 

15.  ภาคผนวก 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย  
15.1 นายธวัชชัย วงศ์ชู บริษัทเบทาโกร ไฮบริดอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
15.2 หม่อมหลวงยุทธการ สุขสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นํ้าฝนฟาร์ม 
15.3 นายเรวัต สุขสวัสด์ิ บริษัทโกลเด้นฟูดสยาม จํากัด จังหวัดชลบุรี 
15.4 นายนิรัตน์ ภูริฉาย บริษัทเบทาโกร ไฮบริดอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  
   (ฝ่ายผลิต) 
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3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า   
ในระดับนักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการภาครัฐหรือเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ประจําสถานี
ทดลอง ฟาร์มหรือศูนย์ปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า นักวิจัย นักวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ฯลฯ  รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5.  องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
 

- ไม่มี - 
 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี   
 

 6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ดังน้ี 
 

6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
6.1.1.2  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
6.1.1.3  มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 

6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
6.1.2.1  ขยัน ประหยัดและอดทน   
6.1.2.2  มีภาวะผู้นํา ความเช่ือมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
6.1.2.3  เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6.1.2.4  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
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6.1.2.5 เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม 

6.1.2.6 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

6.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
6.1.3.1 สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย 
6.1.3.2 มีความรู้ในหลกัทฤษฎีของสาขาอาชีพการประมงที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง 

และเป็นระบบ 
6.1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางในการ

แก้ปัญหาและหรือพัฒนาตามหลักการของงานอาชีพ 
 

 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
 เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์  
การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอด         
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 

6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ    
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 6.3 สมรรถนะวิชาชีพ   
 

เป็นผู้มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  
ประกอบด้วย 

6.3.1 จัดการปัจจัยการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามหลักการและ
กระบวนการ 

6.3.2 วางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  ตามหลักการและ
กระบวนการ 

6.3.3 ผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.4 จัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตาม

หลักการและกระบวนการ 
6.3.5 จัดการผลิตผลสัตว์นํ้าหลังการเพาะเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.6 จัดจําหน่ายผลิตผลสัตว์นํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตและผลิตผล 

และหรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 

 7.1 จํานวนหน่วยกิต   ตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 72   หน่วยกิต 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.1.1  กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต) 
7.2.1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต) 
7.2.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต) 

7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  51   หน่วยกิต 
7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ       (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก        (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ   
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8.  เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
 

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังน้ี 
 

8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ 
สามารถใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังน้ี   
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้ นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ 
ที่หลากหลาย 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต  
 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 
เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังน้ี 

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา 
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
ได้แก่ ชนิดและพันธ์ุสัตว์นํ้า หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า อาหารสัตว์นํ้า นิเวศวิทยา การตรวจสอบและ
จัดการคุณภาพนํ้า  กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเฉพาะอย่างเชิงธุรกิจ  ตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 
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8.2.2.1 ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
8.2.2.2 การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
8.2.2.3 การผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
8.2.2.4 การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
8.2.2.5 การจัดการผลิตผลสัตว์นํ้าหลังการเพาะเลี้ยง 
8.2.2.6 การจําหน่ายผลผลิตและหรือผลิตผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

 

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ  แหล่ง
วิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา 
เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมท้ังการว้ดและประเมินผล 

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 
 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   เพ่ือการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ 
 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 

9.1 การเรียนการสอน 
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ    สถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการ
ฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งาน รวมทั้งการนําเสนอ  สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.2 การลงทะเบียน 
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.3 เวลาเรียน 
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 

9.4 หน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  

36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการประมง  มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังน้ี 

10.1 นักศึกษาต้อง รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่ อ นักศึกษาไ ด้ลงทะเ บียนเรียน 
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร  

10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ ใ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

11.1 วุฒิการศึกษาของผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 

11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปน้ี  

12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 

12.2 อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสตูรกําหนด 
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13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน  4  ประเด็น  
ดังน้ี  

13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ทั้งน้ี  
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ  
ที่มุ่ งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย   ยืดห ยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน  ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 

ทั้ง น้ี  ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก  5  ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ          การ
อาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความ
ต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน  อย่าง
ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ดังน้ี 

14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
ตามหลักสูตร 

14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  5  คน  โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  3  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย  2  คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ  คอศ. 2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ตามข้อ  6  ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   
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 ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบคอศ. 5   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน  60  วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบ  
พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.7 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด  ทั้งในส่วนของบุคลากร  สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา  กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา   

14.8 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง  และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ  คอศ. 6  

 

15.  ภาคผนวก 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย  
15.1  นายไพโรจน์  อภิรักษ์นุสิทธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
15.2  นายศิวกร  อัศสานึก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซ้งพันธ์ุปลา กรุ๊ป จํากัด 
15.3  นายปราโมทย์  แสงสุขศิริกุล  กรรมการผู้จดัการปราโมทย์ฟาร์ม 
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3.2.3 เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า ระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3.2.4 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า  ในระดับ
นักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการภาครัฐหรือเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ประจําสถานีทดลอง 
ฟาร์มหรือศูนย์ปฏิบัติการด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้าน
การแปรรูปสัตว์นํ้า นักวิจัย นักวิชาการด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า ฯลฯ  รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5.  องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
- ไม่มี - 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

 ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีคุณลักษณะและสมรรถนะ 
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี   
 6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
ดังน้ี 

6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.1.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
6.1.1.2  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
6.1.1.3  มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย 
6.1.2.1  ขยัน ประหยัดและอดทน   
6.1.2.2  มีภาวะผู้นํา ความเช่ือมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
6.1.2.3  เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6.1.2.4  น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
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6.1.2.5  เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม 

6.1.2.6  มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

6.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
6.1.3.1  สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย 
6.1.3.2  มีความรู้ในหลักทฤษฎีของสาขาอาชีพการประมงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ 
6.1.3.3  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางในการ

แก้ปัญหาและหรือพัฒนาตามหลักการของงานอาชีพ 
 

 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
 เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ 
และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์  การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย  เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอด         
องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  

6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ 

6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ    
 6.3 สมรรถนะวิชาชีพ   

เป็นผู้มีสมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์นํ้า 
ประกอบด้วย  
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6.3.1 ผลิตและหรือจัดการปัจจัยการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์นํ้าตาม
หลักการและกระบวนการ 

6.3.2 วางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์นํ้าตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

6.3.3 ผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์ นํ้าตามหลักการและกระบวนการ  
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนักเทคโนโลยี 

6.3.4 จัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า 
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน 

6.3.5 จัดการผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6.3.6 จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าตามหลักการและกระบวนการทางธุรกิจ 
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ และหรือ

การปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า 
 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  
 

 7.1 จํานวนหน่วยกิต   ตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 72   หน่วยกิต 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.1.1  กลุ่มวิชาภาษา  (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต) 
7.2.1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต) 
7.2.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต) 

7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  51   หน่วยกิต 
7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ       (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก        (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 

 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ   
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
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8.  เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
 

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังน้ี 
 

8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ 
สามารถใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังน้ี   
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร มี

บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ 
ที่หลากหลาย 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต  

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 
เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังน้ี  

8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา 
กระบวนการแปรรูปสัตว์นํ้า ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์นํ้า ได้แก่ 
ชนิดและพันธ์ุสัตว์นํ้า ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า หลักการแปรรูปสัตว์นํ้า การควบคุมคุณภาพ
อาหารและผลิตภัณฑ์ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพ่ือการแปรรูปสัตว์นํ้าเฉพาะอย่างเชิงธุรกิจ  ตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 

8.2.2.1 ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า 
 8.2.2.2 การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า 
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8.2.2.3 การแปรรูปสัตว์นํ้า 
8.2.2.4 การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า 
8.2.2.5 การจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าหลังการผลิต 
8.2.2.6 การจัดการเศษเหลือและของเสียจากกระบวนการผลิต 
8.2.2.7 การจําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า   

 

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านแปรรูปสัตว์นํ้าในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่ง
วิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา 
เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการว้ดและประเมินผล 
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 
 
 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   เพ่ือการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ 
  

9.   แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 

9.1 การเรียนการสอน 
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ    
สถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ  สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสาํนึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารงุขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทาํงานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน 
  



7 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.2 การลงทะเบียน 
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

9.3 เวลาเรียน 
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 

9.4 หน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  

36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการประมง  มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังน้ี 

10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  

10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ ใ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ 
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

11.1 วุฒิการศึกษาของผู้ เข้าศึกษาในสาขาวิชาแปรรูปสัตว์ นํ้าต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาแปรรูปสัตว์นํ้าหรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 

11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปน้ี  

12.1 บุคลากร  คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

12.2 อาคาร สถานท่ีและครุภัณฑ์  สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่และ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
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13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน  4  ประเด็น  
ดังน้ี  

13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ทั้งน้ี  
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ  
ที่มุ่ งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย   ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียน  ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 

ทั้งน้ี  ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก  5  ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจ 
ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมท้ังสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน   
อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 

 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ดังน้ี 

14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
ตามหลักสูตร 

14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  5  คน  โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  3  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เ ช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย  2  คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ  คอศ. 2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ  6  
 ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา   
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 ทั้งน้ี   การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามแบบ คอศ. 5   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ที่ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน  60  วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบ  
พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.7 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด  ทั้งในส่วนของบุคลากร  สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา  
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา  กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา   

14.8 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง  และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ  คอศ. 6 

  

15.  ภาคผนวก 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย  
 15.1 ผู้แทนบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสตัว์นํ้า จํากัด จังหวัดสงขลา 

15.2 นายปรีชา ยินดีรักษ์  บริษัทสยามอินเตอร์เนช่ันแนลฟูดส์ จํากัด  จังหวัดสงขลา 
15.3 นางสาวนิศานาถ  ตัณทัยย์  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์  จังหวัดสงขลา 
15.4 นางสาวเสาวลักษณ์  ชูแดง  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์  จังหวัดสงขลา 

 



 
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว. 

 
1.  ชื่อหลักสตูร 
 ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเน่ือง) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program   
   in Tourism (continuing Program) 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (การท่องเท่ียว) 
 ช่ือย่อ  ทล.บ. (การท่องเท่ียว) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ   
 ช่ือเต็ม : Bachelor of Technology (Tourism) 
 ช่ือย่อ : B.Tech. (Tourism) 
 

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
 3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในด้านการท่องเที่ยวตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้  
เหตุผลและวิจารณญาณ ในการวางแผน และจัดการอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ  
       3.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยว 

3.2.4 เพ่ือผลติบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม  
สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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4.  โอกาสในสายงานวิชาชพี 
บัณฑิตด้านอาชีวศึกษาสามารถทํางานระดับเทคโนโลยีในด้านการท่องเที่ยวได้แก่ มัคคุเทศก์ ผู้จัดการ/หัวหน้า

งานในสํานักงานการท่องเท่ียว ทํางานด้านการท่องเท่ียวในภาครัฐ  หรือเอกชน ทํางานด้านประชาสัมพันธ์ในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม   ประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5.  องค์กรวิชาชีพทีเ่ก่ียวขอ้ง   
- ไม่มี – 
 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการท่องเท่ียว  การจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้บรรลุผล
การเรียนรู้  3 ด้าน ดังน้ี 

6.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 

6.1.1  มีความรู้ความสามารถในการนําหลกัการทฤษฎีด้านวิชาชีพการท่องเที่ยวไปใช้ในการคิด
วิเคราะห์การทํางาน และแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ 

6.1.2  มีความรู้เก่ียวกับหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ 
6.1.3  มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
6.1.4  มีความขยัน อดทน ซือ่สัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

 6.1.5  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  และมมีนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
 6.1.6  มีความสนใจใฝ่รู้  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

6.1.7  ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ สขุภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
6.1.8  มุ่งปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.1.9  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ 
6.1.10 สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 

  6.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ประกอบด้วย 

 6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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   6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  สถิติในการประมวลผล  การแปลความหมาย และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
     6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

6.2.6 สืบค้น  ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน  การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ 
ในงานอาชีพ 

6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
6.3  สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 
6.3.1  วางแผนและจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
6.3.2  จัดการและส่งเสริมการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยว   
6.3.3  ดําเนินงานมัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว 
6.3.4  ดําเนินงานจัดการธุรกิจ MICE 

 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 จํานวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
 7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51   หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 

 ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้ 
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8.  เนื้อหาสาระสาํคญัของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3  หมวดวิชา ดังน้ี 
8.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต

ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้ แสวงหา และพัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการ 
ใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การส่ือสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ 

รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ

สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

        สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชา 
ทักษะชีวิต 

 

8.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยองค์ความรู้ 
ดังต่อไปน้ี 

8.2.1.1 การวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
8.2.1.2 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
8.2.1.3 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว  
8.2.1.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
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8.2.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน   
8.2.1.6 มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว   
8.2.1.7 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
8.2.1.8 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   
8.2.1.9 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยว   
8.2.1.10 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว  
8.2.1.11 สัมมนาการท่องเที่ยว   
8.2.1.12 ธุรกิจ MICE 

  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ประกอบด้วยสาระความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว   
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน 
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย 

 

8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ 
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 
รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ   
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน   

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นในการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
 9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ  1 ปีการศึกษาและ 
1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน    
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมท้ังการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

 9.4  หน่วยกิต 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
  9.4.1  รายวิชาทฤษฎีทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง  
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.3  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  54  ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  9.4.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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  9.4.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลง่วิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.6  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
10.1  ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  
10.2  ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้

ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3   ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการ
พัฒนาเครื่องมือ 

 

11.  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
 11.1  ผูส้ําเรจ็การศกึษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
 11.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
 11.3  เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 
 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1  บุคลากร  คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2  อาคารสถานที่ และครภัุณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ใหเ้หมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสตูรกําหนด 
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13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ใหส้ถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคณุภาพของหลักสตูรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังน้ี 

 13.1  คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการท่องเที่ยว  ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์ 
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
 13.2  การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการท่องเที่ยว  โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น 
ระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 13.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.4  ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูล 
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย   สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน 
และมาตรฐานอาชีพ 
 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 14.1  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 

14.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2  
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14.3  พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตาม ข้อ 6  
ทั้งในด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  

 ทั้งน้ี   การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตร ี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ  แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร  

14.5  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้ว
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อม
แนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร  ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศกึษา   
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด  ทั้งในส่วนของบุคลากร  สื่อ  วัสดุ  และอุปกรณ์การศึกษา    
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผล การ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี ่ยวข้อง และเมื ่อสิ ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน  ตามแบบ คอศ. 6   

 

15.  ภาคผนวก  



 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเน่ือง)  
 ช่ือภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Technology Program 
 in Hotel and Hospitality (continuing Program) 
2. ชื่อปริญญา 

ช่ือภาษาไทย   
 ช่ือเต็ม :   เทคโนโลยีบัณฑิต  (การโรงแรม) 

 ช่ือย่อ :   ทล.บ. (การโรงแรม) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ   
 ช่ือเต็ม :   Bachelor of Technology  (Hotel and Hospitality) 
 ช่ือย่อ :   B.Tech. (Hotel and Hospitality) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับเทคโนโลยี
ด้านการโรงแรม สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพ
อิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพการโรงแรม เน้นการฝึกอาชีพโดยให้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือการเรียนระบบทวิภาคีเป็นสําคัญ การยกมาตรฐานของอุตสาหกรรมบริการของประเทศให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.2.2  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มสีมรรถนะด้านการโรงแรม ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และสามารถประกอบอาชีพอสิระ  
 3.2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติและพฒันางาน  

3.2.4  เพือ่ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ และบรหิารจัดการด้านการโรงแรม 
 

 
คอศ. 1 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการโรงแรม 
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4.  โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพในงานโรงแรม ด้านการจัดการและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม การจัดการและ

ดําเนินการงานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม สามารถประกอบอาชีพในองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  

 

5.  องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
 - ไม่มี 
 

6.  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาโรงแรม  การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังน้ี  

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 

6.1.1  มีวินัย จิตบริการ ความรับผิดชอบ และทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 
6.1.2  มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สจุริต และมุ่งมั่นในการทาํงาน 
6.1.3  มีความรู้  คิด วิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปญัหาได้อย่างมีระบบในงานอาชีพ 
6.1.4  มีบุคลิกภาพที่ดี  ความเช่ือมั่นในตนเองและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และ 

ผู้รับบริการ 
6.1.5  มีภาวะผู้นํา ความสนใจใฝ่รู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6.1.6  ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคับ โดยคํานึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม 
6.1.7  มุ่งปฏิบัติงานให้สําเรจ็ตามเป้าหมาย และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงประสทิธิภาพ 

และประสทิธิผล 
 6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน  ประกอบด้วย 
 

 6.2.1  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 6.2.3  ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 
 6.2.4  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ 
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  6.2.5  ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพฒันาตนเอง การแกป้ญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ในบทบาท
ของผู้นํา หรอืในบทบาทของผูร้่วมทมีทาํงาน 

 6.2.6  สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ  วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจใน
งานอาชีพ 

 6.2.7  บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกบังานอาชีพ 
6.3  สมรรถนะวิชาชีพ   ได้แก่  สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการโรงแรม  

ประกอบด้วย 
6.3.1  จัดการและดําเนินการงานส่วนหน้า 
6.3.2  จัดการและดําเนินการงานแม่บ้าน 
6.3.3  จัดการและดําเนินการงานครัว 
6.3.4  จัดการและดําเนินการงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
6.3.5  บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 

 

7.  จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 จํานวนหน่วยกิต     ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   72   หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  7.2.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า      15   หน่วยกิต 
  7.2.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      51  หน่วยกิต 
 7.2.2.1  กลุม่ทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต) 
 7.2.2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลอืก          (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกติ)    
 7.2.2.3  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า  …. หน่วยกิต) 
 7.2.2.4  โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต) 
 7.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต  
 

 ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 
 

8.  เน้ือหาสาระสําคัญของหลักสูตร 

 ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  ดังน้ี 
 8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการ
ใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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ทั้งน้ี ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
 8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
 8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 8.1.4 การแสดงออกซึง่ภาวะผู้นําในการผลกัดันใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทีดี่ในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ

สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะเป็นรายวิชา หรือลักษณะ     
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     
  8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
   ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน  สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปน้ี 

8.2.1.1 ลกัษณะและพฤติกรรมลูกค้า 
8.2.1.2 จิตวิทยาในการบริการ 
8.2.1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
8.2.1.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
8.2.1.5 การจัดการและดําเนินการงานส่วนหน้า 
8.2.1.6 การจัดการและดําเนินการงานแม่บ้าน 
8.2.1.7 การจัดการและดําเนินการงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
8.2.1.8 การจัดการและดําเนินการงานครัว 
8.2.1.9 การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
8.2.1.10 การตลาดโรงแรมและการขาย 
8.2.1.11 การควบคุมและการจัดงานโรงแรม 
8.2.1.12 การวางแผนและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโรงแรม 

  8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
   ประกอบด้วยสาระความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการโรงแรม   
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
 



5 
 

 

  8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน

สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต  การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล  
 8.2.4 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 
   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางาน 
ในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะ 
ของการวิจัย 

 

 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

9.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
 9.1  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี  ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ   โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปน้ี ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด  วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งน้ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ     

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  ในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

9.2  การลงทะเบียน 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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 หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียน ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรยีนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียน  ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  

9.3  เวลาเรียน 
 กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ  
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์  สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ัน 
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

9.4  หน่วยกิต 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังน้ี 
  9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54  ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  9.4.6 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ช่ัวโมงเทา่กับ 1 หน่วยกิต 

9.5  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้ ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน 
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการ 
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด 
  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

10.  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  สาขาวิชาการโรงแรม มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 
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10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  

10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง   ตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ   
 

11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการโรงแรม หรือสาขาวิชา

อื่นที่สัมพันธ์กัน 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง  หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพในการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผูส้อน ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ี่สาํนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
 12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
 

13.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสตูร   ให้ครอบคลมุใน  4  ประเด็น  ดังน้ี 

  

 13.1  คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา   
 โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งน้ีการกําหนดเกณฑ์การประเมินและ
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 13.2  การบริหารหลักสูตร 
  เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการโรงแรม  โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรใหม้ีความทนัสมัย  ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน ทําให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
  ทั้งน้ี ให้สถาบันการอาชีวศึกษามหีน้าที่ในการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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 13.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ 
ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความ 
พึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย   สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ 
 

14.  การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 14.1  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 

14.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2  

14.3  พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 ทั้ง
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา  

 ทั้งน้ี  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.4  เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4  เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร   

ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด  สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร  

14.5  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา  เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ  แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ  พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ 
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14.6  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร  ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร  เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา    

14.7  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา  ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง  และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15.   ภาคผนวก  


