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การอาชีวศึกษาจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           พ.ศ. 2551 
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บทท่ี 1
 

บทนํา 
 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตร 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เปนรากฐานของ
การพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคงและเจริญกาวหนา พรอมที่จะแขงขันกับนานาประเทศได 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะขอมูลขาวสารเปนไป
อยางรวดเร็ว สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ   แตที่ผานมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไมเปนไปตามเปาหมาย 
กําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถพัฒนานวัตกรรม
และนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชอยาง
เหมาะสม สงผลกระทบตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ ดังน้ัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 จึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
เนนความสมดุล การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมควบคูเศรษฐกิจ  ไมเนน
เปาหมายเชิงปริมาณแตเนนเชิงคุณภาพ และใหเขาใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน 
โดยกําหนดกรอบแนวคิดดวยการนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวปฏิบัติ ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา  เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนา ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนํา
ความรู เกิดภูมิคุมกันตอตนเองและสังคม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานเพื่อ
รองรับการแขงขันของประเทศ 
 

 ในการดําเนินการดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวนโยบายในการจัด
การศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเนนการปฏิรูปการศึกษาทั้งดานการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตตามความถนัด ตามความสนใจ 
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และไดรับการบริการดานการศึกษาจากรัฐอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ใหมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน   รวมทั้ง
ใหมีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  
 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เนนความสําคัญของการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติดังกลาวขางตน     โดยไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว 
3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซ่ึงมีภาระหนาที่ในการจัดการอาชีวศึกษา   
และการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน จึงไดกําหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝมือและเตรียมความพรอมแก
กลุมเปาหมายใหมีสมรรถนะที่ไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการผลิตสินคาและบริการที่มีการแขงขันทั้งดานคุณภาพ ปริมาณและ
ระยะเวลาในการผลิต  โดยพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแรงขับจากผูใช “Demand 
Driven” ภายใตความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการซึ่งเปนหนวยที่ใช
ผลผลิตของอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน  นําความรู
ในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาและฝกอบรมใหมี
ความรูความสามารถในทางปฏิบัติ     และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได   
 

 เนื่องจากหลักสูตรเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ตองการใหมีการ
กระจายอํานาจสูสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเปดโอกาสใหสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรไดเอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาที่กําหนด และ
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบอาศัยแรงขับจากผูใช หลักสูตรที่จะ



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร 3 

พัฒนาจะตองเปนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ “Competency Based Curriculum” ซ่ึงนํา
สมรรถนะที่ผูประกอบอาชีพปฏิบัติจริงในงานอาชีพจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
มาพัฒนาเปนหลักสูตร เพื่อทําใหผูเรียนหรือผูฝกมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับสมรรถนะอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดทันที  นอกจากนั้นจะเพิ่มสมรรถนะทั่วไปเพื่อเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต และสมรรถนะหลักเพื่อเปนพื้นฐานที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในดานการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแกปญหาพื้นฐาน การวิจัยเบื้องตน พรอมที่จะประกอบอาชีพได
ทันทีเมื่อจบการศึกษา ซ่ึงเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
 
นิยามศัพท 
 
สมรรถนะ  
(Competency) 

หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใชความรู ความเขาใจ 
ทักษะปฏิบัติ  และทักษะดานความคิดในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิผลตามมาตรฐานที่ตองการของอาชีพ ซ่ึงนิยมเขียนใน
รูปแบบของผลสัมฤทธิ์ 
 

มาตรฐานสมรรถนะ 
(Competency Standard) 
หรือ มาตรฐานอาชีพ 
(Occupational 
Standard) 
 

หมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑของการปฏิบัติงานที่คาดหวังวา
บุคลากรจะบรรลุสําหรับอาชีพหนึ่ง ซ่ึงมักจะระบุทั้งที่เปนการ
ปฏิบัติและเปนผลลัพธของการปฏิบัติ 

คุณวุฒิวิชาชีพ  
(Vocational 
Qualification : VQ) 

หมายถึง การรับรองระดับความรูความสามารถหรือระดับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ใหแกผูที่ผานการประเมินตามขอกําหนดของ
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) 
 

คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
(General Vocational 
Qualification : GVQ) 

หมายถึง การรับรองระดับความรูความสามารถและเจตคติที่เกิด
จากการเรียนรู ฝกหัด อบรมจากการศึกษาอาชีวศึกษา ซ่ึงผูที่จะ
ไดรับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจะตองสําเร็จการศึกษาวิชาชีพตาม
หลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด 
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ทักษะหลักและทักษะ 
ทั่วไป  
(Key and Core Skills) 

หมายถึง ทักษะสําคัญเพื่อการดํารงชีวิต ประกอบดวย การสื่อสาร 
การประยุกตใชตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ การแกปญหา การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

การวิเคราะหหนาที่ 
(Functional Analysis) 

หมายถึง กระบวนการวิเคราะหหนาที่ของการทํางานออกมาเปน
ลําดับชั้น (Hierarchy) ซ่ึงใชอธิบายหรือแสดงถึงหนวยสมรรถนะ
และสมรรถนะยอยที่ผูปฏิบัติงานในอาชีพตองทํา 
 

ความมุงหมายหลัก  
(Key Purpose) 

เปนคําบรรยายที่แสดงลักษณะ และขอบเขตของหนาที่งานในอาชพี 
ที่ไดจากการวิเคราะหหนาที่ในภาพรวมอยางกวางๆ โดยจะเขียน
ในลักษณะของความมุงหมายที่สั้น กระชับ ไมขยายความมาก
เกินไป 
 

บทบาทหลัก 
(Key Roles) 

เปนคําบรรยายที่แสดงลักษณะและขอบเขตของหนาที่งานในอาชีพ 
ที่เกิดจากการแยกยอยความมุงหมายหลักใหเกิดระดับชั้นที่  
ถัดลงมา 
 

หนาที่หลัก  
(Key Functions) 

เปนคําบรรยายที่แสดงลักษณะและขอบเขตของหนาที่งานในอาชีพ  
ที่เกิดจากการแยกยอยบทบาทหลักใหเกิดระดับชั้นที่ถัดลงมา 
เปนชั้นที่ 3 ของผังแสดงหนาที่ 
 

หนวยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

เปนคําบรรยายผลลัพธที่บุคลากรคนเดียว หรือเปนสวนหน่ึงของ
กลุม (Team) ที่มีสมรรถนะและรับผิดชอบ  ซ่ึงเปนการแยกยอย
จากหนาที่หลัก หรือเปนการรวมกลุมสมรรถนะยอยตางๆ ที่
สัมพันธเขาดวยกัน  ในผังแสดงหนาที่หนวยสมรรถนะจะอยูตอ
จากหนาที่หลักและอยูเหนือสมรรถนะยอย 
 

สมรรถนะยอย 
(Element of  
Competence) 

เปนคําบรรยายผลลัพธของงานที่บุคลากรแตละรายบุคคลตองทํา
ได ซ่ึงงานที่ทําอาจเปนงานที่ทําเพียงคนเดียวหรือทําเปนกลุม 
สมรรถนะยอยจะเปนระดับสุดทายของผังแสดงหนาที่ ซ่ึงจะมี
องคประกอบสนับสนุนคือ  เกณฑการปฏิบัติงาน  ขอบเขต 
หลกัฐานและแนวทางการประเมิน 
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เกณฑการปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

เปนขอกําหนดหรือมาตรฐานที่ใชประเมินผลลัพธการทํางาน หรือ
คุณภาพการทํางานที่ยอมรับได ซ่ึงถือเปนหัวใจของสมรรถนะยอย
ที่แสดงใหเห็นวาคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัตินั้นจะตองประเมิน
เรื่องใดบาง 
 

ขอบเขต 
(Range) 

เปนการระบุเงื่อนไขที่เก่ียวของ หรือมีผลกระทบตอผลลัพธของ
สมรรถนะยอย ซ่ึงเปนสิ่งที่บงบอกถึงความยากงาย ความซับซอน  
ที่ตองใชในการทํางาน ไดแก ชนิด ลักษณะเครื่องมือ วัสดุที่ใช 
สภาวะการทํางาน เทคนิควิธีการทํางาน เปนตน 
 

หลักฐานการปฏิบัติงาน
(Performance Evidence) 

เปนการระบุถึงทักษะหรือขั้นตอนกระบวนการที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงานใหเกิดผลงานหรือผลผลิตของแตละสมรรถนะยอย 
 

หลักฐานความรู 
(Knowledge Evidence) 

เปนการระบุถึงรายละเอียดของความรูที่สนับสนุนใหการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงาน
แตละสมรรถนะยอยมีความรูความเขาใจในงานที่ทํา 
 

แนวทางการประเมิน 
(Assessment Guidance) 

เปนขอความที่ชี้แนะแนวทางในการประเมินสมรรถนะยอย เพื่อ
ชวยใหผูเขารับการประเมินและผูประเมินมีความเขาใจในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงจะระบุถึงวิธีการ เงื่อนไขและสภาพที่จะประเมิน 
 

กรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 
(Curriculum Standard) 

หมายถึง ขอกําหนดแกนกลางที่ระบุถึงองคประกอบของหลักสูตร
ตั้งแตปรัชญา โครงสราง การบริหารจัดการ การแกไขและการ
อนุมัติหลักสูตร ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษา
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเปนสวนหนึ่งของเกณฑการ
รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงจะทําใหการบริหาร 
งานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ (Vocational 
 Education Qualification 
Framework) 

หมายถึง ขอกําหนดการจัดและแบงระดับคุณวุฒิผูจบการศึกษา
อาชีวศึกษา     ซ่ึงจะตองสอดคลองกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ขั้นอุดมศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ 
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มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ 
(Vocational Education 
Qualification Standard) 
ระดับสาขาวิชา 
 

หมายถึง ขอกําหนดแกนกลางที่ใชเปนมาตรฐานในการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาของแตละระดับการศึกษา ที่ระบุถึง
สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ คุณลักษณะที่
พึงประสงค และโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชา 
 

การเรียนแบบเปด 
(Open Learning) 

หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีทางเลือกเก่ียวกับวิธีการ
เรียนรูจากสื่อที่หลากหลาย (เชน สิ่งพิมพ  โทรทัศน  วีดิทัศน  
แถบบันทึกเสียง  สื่อ On-line ฯลฯ)  สถานที่เรียน (เชน  บาน  
สถานที่ทํางาน  สถานศึกษา ฯลฯ) และเวลาเรียน ผูเรียนจะตอง
วางแผนและบริหารเวลาในการเรียนตามความพรอมและ
ความสามารถของตน เขาเรียนเมื่อมีความพรอม (open entry) 
และจบเมื่อมีสมรรถนะครบตามมาตรฐาน (open exit) 
 

การเรียนแบบยืดหยุน 
(Flexible Learning) 

หมายถึง  การจัดการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย ไดแก การ
เชื่อมโยงการเรียนรูแบบเปดกับแบบปกติ ใชปรัชญาผูเรียนเปน
สําคัญ ยอมรับการเรียนรูแบบตางๆ ความเสมอภาคดานหลักสูตร
และวิธีสอน ความตองการของผูเรียน การใชทรัพยากรและสื่อการ
เรียนรูที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต  
 

การศึกษาในระบบ 
(Formal Education) 

เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษา-
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย 
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปน
เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
 

การศึกษานอกระบบ 
(Informal Education) 

เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของแตละบุคคล แตละกลุม 
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การศึกษาระบบทวิภาคี 
(Dual system) 

เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เ กิดจากขอตกลงระหว าง
สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 
หรือแหลงวิทยาการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน-
ประกอบการหรือแหลงวิทยาการ 
 

ฝกงาน 
(Workplace Training) 

หมายถึง  การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือแหลง-
วิทยาการตามสาขาวิชาที่เรียน เพื่อใหไดประสบการณการทํางาน  
รวมทั้งความเปนอยูตามสาขาวิชาที่เรียน 
 

ฝกอาชีพ 
(On The Job Training) 

หมายถึง  การฝกปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ หรือ
แหลงวิทยาการ โดยสถานประกอบการนั้นเปนผูจัดการฝกอบรม
ใหเพื่อพัฒนาคนทํางานของตนเอง 
 

สมรรถนะทั่วไป 
(Key Competence) 

หมายถึง สมรรถนะที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุข
และมีคุณคาในสังคม ซ่ึงมักจะไมเขียนรายละเอียดแยกออกมา
เพราะสวนมากจะเขียนควบคูไปกับสมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะหลัก 
(Core Competence) 

หมายถึง สมรรถนะที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพที่เปนแกน
สําคัญในการพัฒนาความรู  ทักษะและพัฒนางานตลอดชีวิต การ
เขียนรายละเอียดมักจะเขียนรวมไวกับสมรรถนะทั่วไป ไดแก 
ทักษะในการสื่อสาร การคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน และการแกปญหา 
 

สมรรถนะวิชาชีพ 
(Occupational 
competence) 

หมายถึง สมรรถนะที่ผูเรียนนําไปใชในการประกอบอาชีพ โดย
ประยุกตความรู ทักษะและกิจนิสัยมาสรางผลงาน ซ่ึงมักจะแสดง
ในรูปแบบของสมรรถนะยอย (Element of competence) หรือ  
กฤตกรรมปลายทาง (TPO) 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
(Vocational Standard) 

หมายถึง ขอกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคคลดาน
วิชาชีพ   เพื่ อใช เปนเกณฑในการกํ า กับ  ดูแล  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
ซ่ึงกําหนดมาจากมาตรฐานอาชีพ โดยการดําเนินการรวมกันของ
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรจากองคกรทางวิชาชีพ 
 

มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา
(Vocational Education 
Standard) 

หมายถึง ขอกําหนดในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อเปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยใชเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา อันเปนกลไกสําคัญในการ
ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามที่ตองการ 

 
การประกันคุณภาพ     
การอาชีวศึกษา 
(Vocational Education 
Quality Assurance) 

หมายถึง การสรางความมั่นใจวาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาได
เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนตลาดแรงงานและสังคม     โดยมี
องคประกอบในการดําเนินงาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

ศัพทที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาตรฐานอาชีพ 
 

ความมุงหมายหลัก  Key Purpose : KP 
บทบาทหลัก  Key Role : KR 
หนาที่หลัก  Key Function : KF 
หนวยสมรรถนะ  Unit of Competence : UC 
สมรรถนะยอย  Element of  Competence : EC 
เกณฑการปฏิบัติงาน  Performance  Criteria : PC 
ขอบเขต    Range  Statement  หรือ  Range : R 
หลักฐานที่ตองการ    Evidence  Requirement  : ER  

หรือ  Evidence : E 
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หลักฐานความรูที่ตองการ  
หรือความรูที่จําเปน  

The Knowledge Evidence  Requirement :  KE  
หรือ  Underpinning Knowledge  : UP  

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ   Performance Evidence Requirement  : PE 
แนวทางการประเมิน  Assessment Guidance  :  AssG 
 
ศัพทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 
กฤตกรรมปลายทาง  Terminal Performance Objective : TPO 
จุดประสงคนําทาง (ความรู) Enabling Objective ( knowledge) :  EO (K) 
จุดประสงคนําทาง (ปฏิบัติงาน) Enabling Objective (Performance) :  EO (P) 
ใบความรู Information Sheet : IS 
ใบงาน Job Sheet : JS 
ใบปฏิบัติงาน Operation Sheet : OS 
ใบมอบหมายงาน Assignment Sheet : AS   
ใบสั่งงาน Work Assignment Sheet : WS 
ใบทดสอบ Test Sheet : TS 
ใบเฉลย Solution Sheet : SS 
ใบเกณฑใหคะแนน Scoring Sheet :  ScS 
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INPUT PROCESS OUTPUT 
หลักสูตร ผูเรียน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ 

กระบวนการจัดการเรียนรูคูคุณธรรม 
การพัฒนาครู บุคลากร ผูเรียน 

การบริหารและบริการวิชาการ ฯลฯ 

คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจของหนวยงาน ชุมชน 
ประเทศมีความสามารถในการแขงขัน 

 

แผนภาพที่ 1.1  
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

กรอบคุณวุฒิการศกึษาวิชาชีพ 
ระดับสาขาวิชา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา

คุณวุฒิวิชาชีพ 

มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐาน
สมรรถนะ 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
สาขาวิชา …

ขอกําหนดจําเพาะ 
ของรายวิชา 

ระเบียบการจัด ประเมิน ฯลฯ 
    หลักเกณฑการจัดการศึกษา 
         แนวปฏิบัติ ฯลฯ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
(มุงเนนสมรรถนะ) 

              แผนการจัดการเรียนรู 
              (บูรณาการ เนนผูเรียน) 
          กลวิธีการสอนแบบตางๆ 
      ส่ือและแหลงการเรียนรู 
   การวิจัยในชั้นเรียน 

การวัดผลประเมินผล 
ตามสภาพจริง 

วางแผนปรับปรุง 
และพัฒนา 

ประเมินหลักสตูร 
อยางตอเนื่อง 

รายงานผล 
รายวิชา 

การประกันคุณภาพ 

ขอกําหนดจําเพาะ 
ของหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานหลกัสูตร 

พ.ร.บ. การอาชีวศกึษา  
พ.ศ. 2551 
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บทท่ี 2
 

การพัฒนามาตรฐานอาชีพ 
หรือมาตรฐานสมรรถนะ 
 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตร 

 
 
 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับ
นานาประเทศนั้น หลักพื้นฐานสําคัญอยูที่การพัฒนามาตรฐานของอาชีพนั้นๆ และการพัฒนา
คนในอาชีพนั้นใหมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานของอาชีพ  ทั้งนี้ การพัฒนามาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะเปนความรับผิดชอบโดยตรงของเจาของอาชีพ สวนการพัฒนาคนใน
อาชีพใหมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะนั้น เปนหนาที่และความ
รับผิดชอบรวมกันระหวางเจาของอาชีพที่ใชระบบฐานการทํางานพัฒนา และกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ใชระบบฐานสถาบันพัฒนากําลังคนเขาสูอาชีพ  ดังนั้นมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะที่ไดมาจากโลกของการทํางาน  จึงมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันกับมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพในโลกของการศึกษา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนากําลังคน
ในระดับฝมือเฉพาะทาง ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สามารถสนองความตองการของตลาดแรงงานและการ
ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให
ผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ   
ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่กําหนด มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 

1. การพัฒนามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
3. การขออนุมัติหลักสูตร 
4. การนําหลักสูตรไปใช 
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แผนภาพที่ 2.1  
ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 

กับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ระหวางโลกของการทํางานกับโลกของการศึกษา 

 
 
 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการบริการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสนองตอบตอความกาวหนาของโลกได       ตองมีการพัฒนากําลังคนใหมีขีด
ความสามารถสูง ซ่ึงวิธีการจะเริ่มจากการกําหนดมาตรฐานของความรูและทักษะที่สามารถ
ทํางานไดตามความตองการ ก็คือ มาตรฐานอาชีพ ซ่ึงตองเปนมาตรฐานที่ตรง เหมาะสมและ
คํานึงถึงคุณภาพที่ตองการอยางแทจริง จากนั้นจะตองมีสิ่งที่จะกําหนดเปนเกณฑวาระดับ
คุณภาพที่มาตรฐานอาชีพกําหนดจะวัดประเมินดานใด อยางไร และระดับคุณภาพมากนอย
เพียงใด จึงจะผานเกณฑเปนที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เรียกวา คุณวุฒิวิชาชีพ  

เงื่อนไขที่อาชีพตองการ 
- สถานที่ทํางาน 
- สภาพงาน 
- พื้นฐานการศึกษา 
- อายุ  
- เพศ  
- สภาพรางกาย 
- ลักษณะนิสัย 
-  ฯลฯ 

สมรรถนะ     
การทํางาน 
ท่ีตองการ 
ในอาชีพ 

 
 
 

ผลลัพธของ 
การทํางาน 

สมรรถนะ     
ท่ีกําหนด 
ในการ 
เรียนรู 

 
 
 

ผลลัพธของ  
การเรียนรู 

แปลง 

ถายโอน 

เง่ือนไขในการจัดการเรียนรู 
- เนื้อหาสาระที่สอดคลองกับ

ผลลัพธของการเรียนรู 
- การจัดการเรียนรู 
- การประเมิน 
- ทรัพยากร เชน อาคารสถานที่ 

เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร 
- ขอกําหนดอื่นๆ เชน ระยะเวลา

การจัดการเรียนรู แหลงฝกอาชีพ 
คาใชจายของผูเรียน 
ประสบการณในอาชีพของผูสอน 

(ผลลัพธ) (กระบวนการ) 

มาตรฐานอาชีพ/ 
มาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

โลกของการทํางาน โลกของการศึกษา 

(ผลลัพธ) (องคประกอบ) 
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ซ่ึงจะตองจัดตั้งเปนหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบดําเนินงานอยางเปนระบบเชนเดียวกับประเทศ
อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในยุโรป อเมริกาและเอเชีย  สําหรับประเทศไทยขณะนี้ยังตองอาศัย
สถานประกอบการและหนวยงานทางการศึกษารวมมือกันจัดทําองคประกอบบางสวนที่      
จําเปนมาใชกอน  ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.2  

ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 
โดยสถานประกอบการ/สมาคมวิชาชีพ 

 

กําหนดอาชีพ 
ท่ีตองการพัฒนา 

- ศึกษาชื่อ ลักษณะและระดับของอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
- สํารวจขอมุลความตองการกําลังคนจากทองถิ่น 
- เลือกอาชีพท่ีจะพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

วิเคราะหหนาท่ี 
(Functional Analysis) 

- ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) 
- บทบาทหลัก (Key Role) 
- หนาท่ีหลัก (Key Function) 
- หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
- สมรรถนะยอย (Element of Competence) 

จัดทํารายละเอียดของ 
แตละสมรรถนะยอย 
พรอมทั้งขอสรุป 

ของหนวยสมรรถนะ 

- เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
- ขอบเขต (Range Statement) 
- หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements)  
   ท้ังหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู 
- แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) 

จัดระดับสมรรถนะอาชีพ - ระดับ VQ 1 - VQ… 

ทวนสอบมาตรฐานอาชีพ 
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 การกําหนดอาชีพที่ตองการพัฒนา 
 
 ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพใด ระดับใดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษา
ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดทําหลักสตูร   ซ่ึงสิ่งสําคัญคือมาตรฐานอาชีพนี้ตองเปน
มาตรฐานที่ตรง เหมาะสมและคํานึงถึงคุณภาพที่ตองการอยางแทจริง สามารถยกระดับของ
การประกอบอาชีพไดจริง อาชีพดังกลาวตองการกําลังคนที่มีความรู ทักษะ ตางจากอาชีพที่มี
อยูในระบบการจางงานอยางแนนอน ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.3  
ลําดับขั้นการกําหนดอาชีพท่ีจะพัฒนาอาชีพ 

 
 

การวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) 
 

 การที่จะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น ขั้นตอนสําคัญคือตองนํามาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะ (Occupational Standards /Competency Standards) ของอาชีพที่
เลือกวาจะพัฒนาหลักสูตรมาเปนแกนหรือเปนหลักในการจัดทํา ในกรณีที่มีมาตรฐานอาชีพ
อยูแลวจะนํามาทวนสอบ (Verify)  และปรับใหเขากับสภาพงานหรืออุตสาหกรรมทองถ่ิน 

- อาชีพนี้มีในสารบบของ กท.แรงงาน/สมาคมอาชีพ 
- อาชีพนี้ตองการผูจบจาก ปวช. ปวส. ป.ตรี หรือไม 
- อาชีพนี้มีกฎหมายจัดฝกอบรมเฉพาะหรือไม 

ศึกษาชื่อ ลกัษณะ 
และระดับของอาชีพที่เกีย่วของ 

- ศึกษาผลการวิจัย ผลสํารวจของ BOI, สภาพัฒฯ  
   สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ 
- สํารวจปริมาณการจางงานในทองถิ่น 

- เชิญผูมีสวนเกี่ยวของในอาชีพ สถานประกอบการ 
   หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนผูจางและคนงาน 

สํารวจขอมูลความตองการ 
กําลังคนจากทองถิ่น 

ตัดสินใจเลือกอาชีพ 
ท่ีจะพัฒนามาตรฐานอาชีพ 
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หากยังไมมีมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพนั้นจะตองกําหนดมาตรฐานสมรรถนะกอน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะหงานที่คนในอาชีพนั้นจะตองปฏิบัติจริงๆ  ซ่ึงในปจจุบันนิยมใชการวิเคราะห
หนาที่ (Functional Analysis)     ซ่ึงจะวิเคราะหตั้งแตความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก 
หนาที่หลัก หนวยสมรรถนะและสมรรถนะยอย   รวมทั้งเกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขต 
หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรูที่ตองการ   ตลอดจนแนวทางการประเมิน เพื่อ
สรุปเปนมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.4  
โครงสรางของผังแสดงหนาท่ี (Functional Map) 

 
  แนวทางในการวิเคราะหหนาที่ 
 

ปจจุบันวิธีการระบุสมรรถนะตางๆ ของอาชีพนิยมใชการวิเคราะหหนาที ่  เริ่มตน
ดวยการกําหนดความมุงหมายหลักของสาขาอาชีพที่ระบุมาให แลววิเคราะหตอเนื่องไปตามผัง
แสดงหนาที่  เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหหนาที่คือการตั้งคําถามถึงหนาที่หรืองานทีต่องทํา
ในอาชีพนั้นมากกวาจะถามถึงวิธีการทํางาน ความนาเชือ่ถือขึ้นอยูกับความสามารถของกลุม
คณะทํางานที่เขาใจปรัชญาของสมรรถนะ และความสามารถของผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 
ที่จะดูแลการใหขอมูลของกลุมคณะทํางาน 

ความมุงหมาย 
หลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 
(Key Role) 

บทบาทหลัก 
(Key Role) 

บทบาทหลัก 
(Key Role) 

หนาท่ีหลัก 
(Key Function) 

หนาท่ีหลัก 
(Key Function) 

หนาท่ีหลัก 
(Key Function) 

หนวยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 
(Element of Competence) 

หนวยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

หนวยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

หนวยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 
(Element of Competence) 

สมรรถนะยอย 
(Element of Competence) 

สมรรถนะยอย 
(Element of Competence) 

- เกณฑการปฏิบัติงาน 
  (Performance Criteria) 
- ขอบเขต 
  (Range Statement) 
- หลักฐานที่ตองการ 
  (Evidence Requirements) 
- แนวทางการประเมิน 
  (Assessment Guidance) 
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 1. ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) 
 

ความมุงหมายหลักเปนสิ่งแรกที่ผูจัดตั้งมาตรฐานจะตองกําหนดเพื่อใหเหน็
เปนรูปธรรม ซ่ึงมีวิธีเขียนดังนี้ 

1.1 ระดมสมองกําหนดรางขอความแสดงความมุงหมายหลัก ในรูปของ 
“กริยา-กรรม-เง่ือนไข” ดังนี้ 

กริยา  คือ คําที่แสดงการกระทํา ซ่ึงแสดงสมรรถนะในการปฏิบัติ 
การผลิตหรือบริการ  

กรรม คือ สิ่งที่ถูกกระทํา อาจเปนบุคคล สิ่งของ ผลิตภัณฑหรือ
ขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ 

เงื่อนไข คือ บริบท สถานการณ ใชระบุการดําเนินการใหเกิด
สมรรถนะใหชดัเจน 

1.2 รวบรวมขอกําหนดความมุงหมายหลักและอภิปราย เพื่อเลือกคําหรือ
วลีที่ไมตองการออกทีละรายการ จนเหลือขอความของความมุงหมายหลักที่ดีที่สุด 

 

 2. บทบาทหลักและหนาที่หลัก (Key Role and Key Function) 
 

บทบาทหลักและหนาที่หลักเกิดจากการแยกยอยความมุงหมายหลักใหเกิด
ระดับชั้นถัดลงไป  บทบาทหลักประกอบดวยหนาที่หลักหลายหนาที่  มีวิธีเขียนดังนี้ 

2.1 เขียนในรูป “กริยา-กรรม-เงือ่นไข” 
2.2 ในแตละระดับชั้นเมื่อรวมกันแลวตองสนองขอกําหนดระดบัชั้นที่สงูกวา 
2.3 ผานการทบทวนและสลับเปลีย่นโยกยายใหเหมาะสม 

 

 3. หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

หนวยสมรรถนะเปนการรวมหนวยยอยตางๆ ที่สัมพันธกันเขาดวยกันเพื่อ
ใชแสดงเปนรายการของมาตรฐานสมรรถนะ  มีวิธีเขียนดังนี้ 

3.1 เขียนขอความในรูปของ “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” ดังนี้ 
3.2 เปนการรวมหนวยยอยที่มีคุณคาและอิสระในการจางงาน รบัรองผลหรือ

เทียบโอนได 
3.3 สามารถทําสําเร็จไดดวยรายบุคคล   โดยจะทํางานคนเดียวหรือเปน

สวนหนึ่งของกลุม 
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 4. สมรรถนะยอย (Element of Competence) 
 

สมรรถนะยอยเปนลําดับชั้นสุดทายของการวิเคราะหหนาที่ สมรรถนะยอย
ประกอบดวยขอความหรือขอกําหนดซึ่งแตละบุคคลตองทําได  มีวิธีเขียนดังนี้ 

4.1 เขียนขอความในรูปของ “กริยา-กรรม-เงื่อนไข” 
4.2 สามารถทําสําเร็จไดดวยรายบุคคล 
4.3 มีองคประกอบสนับสนุน คือ เกณฑการปฏิบัติงาน  ขอบเขต  หลักฐาน

ดานความรูและดานการปฏิบัติงานที่ตองการ และแนวทางการประเมนิ 
 
 

 
 

ความมุงหมายหลัก  บทบาทหลัก  หนาที่หลัก 
(Key Purpose)  (Key Role)  (Key Function) 

  ***   
10  วิจัย พัฒนาและ

ออกแบบยานยนต 
 70  บริการและซอม 

 ยานยนต 
 701    บํารุงรักษายานยนต 

  
     
    702  ซอมยานยนต 
    
     
    703  ตรวจและรับรองสภาพยานยนต 
    
 
 

*** ตัดตอมาจากผังใหญ 
 
 

แผนภาพที่ 2.5  
ตัวอยางการเขียนแผนภาพแสดงหนาท่ี อาชีพบริการเครื่องกล 
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หนาที่หลัก  หนวยสมรรถนะ  หนวยยอย 
(Key Function)  (Unit of Competence)  (Element of Competence) 

     

701 บํารุงรักษา 
 ยานยนต 

 7011 บํารุงรักษาตัวถัง 
 ยานยนต  7011.1 ทําความสะอาดตัวถังภายใน 

 และภายนอก 
    7011.2 ขัดมันสีและเคลือบสี 
  7012 บํารุงรักษายานยนต

ตามระยะทางหรือ 
 ระยะเวลา 

 
7012.1 บริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ 
 ตามระยะทาง/ระยะเวลา 

  
 

7012.2  บริการปรับตั้งชิ้นสวนอุปกรณ 
 เครื่องยนต  

  7013 บํารุงรักษาระบบ 
 เครื่องลางและ 
 สงกําลัง 

 7013.1  บริการระบบเครื่องลาง 
   7013.2  บริการระบบสงกําลัง 

  7014 บํารุงรักษาระบบ 
 ไฟฟา/ระบบ 
 ปรับอากาศ 

 7014.1  บํารุงรักษาระบบไฟฟา 
   7014.2  บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

     
702  ซอมยานยนต  7021  ซ อม ร ะบบ ไฟฟ า 

ยานยนต 
 7021.1 ตรวจซอมระบบไฟจุดระเบิด 

  7021.2 ตรวจซอมระบบควบคุม 
 การฉีดเชื้อเพลิง   

    7021.3 ตรวจซอมระบบประจุไฟ 
 และสตารต 

    7021.4  ตรวจซอมระบบไฟสองสวาง 
 และสัญญาณ 

  7022  ซอมระบบเชื้อเพลิง  7022.1  ตรวจซอมระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
ดีเซล 

    7022.2  ตรวจซอมระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
 แกสโซลีน 

  7023  ซอมระบบหลอลื่น 
 และระบบระบาย 
 ความรอน 

 7023.1  ตรวจซอมระบบหลอลื่น 
   7023.2  ตรวจซอมระบบระบายความรอน 

 
แผนภาพที่ 2.5 (ตอ) 
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 การจัดทํารายละเอียดของแตละสมรรถนะยอย  
 
 ขั้นตอนนี้จัดวาเปนขั้นตอนสําคัญที่จะบอกวาผูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะตาม
ขอกําหนดนี้จะตองปฏิบัติงานแลวมีผลลัพธของงานคืออะไร ปริมาณมากนอยเทาไร และมี
คุณภาพอยางไร (Performance Criteria) ระดับของงานยากงายเพียงไร ใชเครื่องมือ อุปกรณ 
วัสดุที่มีเทคโนโลยีพื้นฐานหรือสูงอยางไร (Range Statement) ตองใชพื้นความรูและทักษะใน
เรื่องใดบาง (Evident Requirement)   และมีแนวทางการประเมินผลงานนั้นอยางไร 
(Assessment Guidance) โดยจะทําการวิเคราะหสมรรถนะยอยแตละสมรรถนะออกมาดังนี้ 
 

 1. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) เปนหัวใจของการประเมิน
หรือเปนมาตรฐานดานผลลัพธของการปฏิบตัิงาน เขียนในรูปของผลลัพธ ขอกําหนดการ
ประเมิน โดยกําหนดดานที่สาํคัญที่สุดของการปฏิบัติงาน  
  คําที่ไมใหเขียนแสดงไวในเกณฑการปฏิบัติงาน เชน รู เขาใจ ตระหนักถึง 
หรือมีความซาบซึ้ง  คําที่ไมสือ่ความหมาย เชน ถูกตอง เหมาะสม   หากจะใชตองนิยามให
ชัดเจนวาถูกตองหรือเหมาะสมอยางไร 
 

 2. ขอบเขต (Range) ขอบเขตของหนวยยอย ครอบคลุมถึง 
 2.1 ปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งใด และสิ่งนัน้มีขอบเขตอะไรบาง 
 2.2 ปฏิบัติอยูภายใตเงื่อนไขใด 
 2.3 ปฏิบัติอยางหลากหลาย โดยวิธีใดบาง 
 2.4 จัดใหมีความเชือ่มโยงระหวางมาตรฐานกับการปฏิบัติในงาน 
 2.5 มุงเนนการประเมิน 
 2.6 สามารถปรับใหเปนปจจุบัน 
 

 3. หลักฐานที่ตองการ (Evidence)  เพื่อมั่นใจวาการปฏิบตัิงานนั้นมีความ-
คงเสนคงวาและเปนความสามารถที่ยั่งยืน หลกัฐานที่ตองการมี 2 ลักษณะ ไดแก 
 3.1 หลักฐานการปฏิบัติงาน   สามารถระบุโดยพิจารณาจากหลักฐาน
กระบวนการวาขั้นตอนใดที่จะใชเปนหลักฐานการประเมิน  และหลักฐานผลงานหรือผลผลิต
วาจะอยูในรูปแบบใดลักษณะใด 
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 3.2 หลักฐานดานความรู สามารถระบุไดโดยพิจารณาแตละขั้นตอนวา
จะตองมีความรูอะไร อยางไร จึงจะทํางานไดตามมาตรฐาน   อาจเขียนในรูปของเน้ือหาสาระ
ที่เปนหัวขอเรื่อง  โดยรายละเอียดของความรูเก่ียวกับทฤษฎีหรือแนวคิดทางทฤษฎี    ความ
มุงหมาย หลักการและวิธีการที่สนับสนุนงานนั้นในแตละขั้นตอนหรือทั้งสมรรถนะยอย หรือ
อาจเขียนในรูปจุดประสงคการเรียนรูก็ได แตทั้งระบบตองเขียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอด
ทุกมาตรฐาน     ในการประเมินอาจใชการสอบสัมภาษณทั้งในขณะและนอกเวลาปฏิบัติงาน 
แบบทดสอบ และคําถามอัตนัย 
 

 4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) เปนขอแสดงรายละเอียด
ทั่วไปของวิธีการการประเมิน และความแตกตางของขอเปรียบเทียบของชดุหลักฐาน หรอือาจ
เปนขอกําหนดทั่วไปของวิธีการประเมิน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบแนวทางในขั้นตน 
สวนรายละเอียดอาจแยกไวในคูมือการประเมนิ 
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ตัวอยางการวิเคราะหหนวยยอย/ขอกําหนดมอดูล 
 
หนาที่หลัก (Key Function) 
7011 บํารุงรักษาตัวถังยานยนต 
หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
7011.1 ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก 
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
ก) เครื่องมือ อุปกรณ ลาง ปรับตั้ง ตรวจสภาพ และคูมือการใหบริการยานยนตเตรียมมาครบ

ตามขอกําหนด 
ข) ตัวถังภายนอกและภายในยานยนตไดรับการลาง เช็ด แหง สะอาดและตรวจสอบสภาพชิ้นสวน

ตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามขั้นตอนตามขอกําหนด 
ค) ลอและยางทุกลอ น้ําลางกระจกไดรับการตรวจสอบและเติมใหอยูในสภาพพรอมใชงานตาม

ขอกําหนด 
ขอบเขต (Range Statement) 

1. ใชเครื่องปมน้ําแรงดันสูง 
2. ใชผลิตภัณฑลางทําความสะอาดที่ไมกอมลพิษ 

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements): 

หลักฐานการปฏิบัติงานที่ตองการ (The Performance Evidence Requirements): 
ลป 1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุทําความสะอาดตัวถังรถยนตตามขอกําหนด 
ลป 2 ปรับตั้งเครื่องปมน้ําแรงสูงไดตามขอกําหนด 
ลป.3  บันทึกใบตรวจรายการเตรียมงนและรายงานผลการบริการรถ 

หลักฐานความรูที่ตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements): 
ลร 1 การจําแนกและเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดและบริการยานยนต 
ลร 2 วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการทําความสะอาดและบริการยานยนต 
ลร 3 ลําดับขั้นตอนการทําความสะอาดและบริการยานยนต 

แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) 
1. ตรวจรายการเตรียมงานและรายงานผลการใหบริการ 
2. ประเมินการเตรียม การดําเนินการ การสงมอบงาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ 
3. ประเมินความปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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 การจัดระดับสมรรถนะอาชีพ 
 

 การจัดระดับสมรรถนะอาชีพ เปนการนําหนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
และหรือสมรรถนะยอย (Element of Competence) มาวิเคราะหจัดแบงเปนระดับความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ วาจะตองใชผูมีความสามารถในระดับใดเมื่อเทียบกับกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ และในแตละระดับ ผูปฏิบัติงานตองมีความสามารถหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องใดบางที่จําเปนหรือที่บังคับ  และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเรื่องใดบาง  
ที่เปนเรื่องเสริม   ซ่ึงในการกําหนดระดับสมรรถนะสําหรับผูเรียนดานวิชาชีพในแตละระดับ
คุณวุฒิการศึกษาน้ันสามารถเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะของผูปฏิบัติงานอาชีพในแตละ
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.6 
แผนภาพเปรียบเทียบกรอบคุณวุฒิการศึกษากับคุณวุฒิวิชาชีพ 

 
หมายเหตุ คุณวุฒิวิชาชีพท่ีนําเสนอนี้  เปนรางคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย (Thai Vocational 

Qualification : TVQ) ท่ีดัดแปลงจากคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศออสเตรเลีย และผาน
การวิจัยขั้นตน 

คุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ 

ระดับ 7 ผูเช่ียวชาญพิเศษ 

ระดับ 6 ผูเช่ียวชาญ  

ระดับ 5 ผูเช่ียวชาญ  

ระดับ 4 ผูควบคุมดูแล 

ระดับ 3 ผูชํานาญงาน 

ระดับ 2 ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง 

ระดับ 1 ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน 

ปริญญาเอก 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปวส. 1 

ปวช. 1 

ม. ตน + ท ักษะอาชีพ 

ปวช. 2 
ปวช. 3 

ปริญญาโท 

ปวส. 2 
ป. ตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป. ตรี 
ปริญญาตรี 

อนุปริญญา 

 
ม. ปลาย + ท ักษะอาชีพ 
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ตัวอยางตารางวิเคราะหระดับมาตรฐานสมรรถนะตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

สมรรถนะยอย (Element  of  Competence) 
ชางบํารุงรักษา

รถยนต ชางซอมเครื่องยนต 
VQ 2 VQ 3 VQ 2 VQ 3 VQ 4 

รหัส สมรรถนะ 

ระ
ดับ

 1
 

ระ
ดับ

 2
 

ระ
ดับ

 3
 

ระ
ดับ

 1
 

ระ
ดับ

 2
 

ระ
ดับ

 3
 

ระ
ดับ

 4
 

ระ
ดับ

 5
 

7011.1 ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก R   R     
7011.2 ขัดมันสีและเคลือบสี R        
7012.1 บริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณตามระยะทาง/เวลา R   R R    
7012.2 บริการปรับตั้งชิ้นสวนอุปกรณเครื่องยนต  R   R    
7013.1 บริการระบบเครื่องลาง E R       
7013.2 บริการระบบสงกําลัง E R       
7014.1 บํารุงรักษาระบบไฟฟา  R  R R    
7014.2 บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ  R    E   
7021.1 ตรวจซอมระบบไฟจุดระเบิด  E  E  R   
7021.2 ตรวจซอมระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง       R  
7021.3 ตรวจซอมระบบประจุไฟและสตารต      R   
7021.4 ตรวจซอมระบบไฟสองสวางและสัญญาณ  E  E  R   
7022.1 ตรวจซอมระบบน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล      R   
7022.2 ตรวจซอมระบบน้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซลีน  E  E  R   
7023.1 ตรวจซอมระบบหลอลื่น     R R   
7023.2 ตรวจซอมระบบระบายความรอน     R    
7024.1 ตรวจซอม ฝาสูบ ลิ้นและชุดกลไกควบคุมลิ้น      R R R 
7024.2 ตรวจซอม ชุดลูกสูบ ปลอกสูบและเพลาขอเหวี่ยง      R R R 
7025.1 ตรวจซอมระบบเครื่องลาง       E   
7025.2 ตรวจซอมระบบสงกําลัง      E   
7025.1 ซอมตัวถังยานยนต     E    
7025.2 ซอมสียานยนต      E   
7031.1 ตรวจและรับรองลอและเบรก         
7031.2 ตรวจและรับรองระบบไฟสองสวาง         
7032.1 ตรวจและรับรองระดับเสียง         
7032.2 ตรวจและรับรองมาตรฐานไอเสีย         

R    หมายถึง  สมรรถนะบังคับ         
E     หมายถึง  สมรรถนะเลือก          
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ตัวอยางขอสรุปอาชีพ 
 

ขอสรุปอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1
หนาท่ีหลัก 701 บํารุงรักษารถยนต 

หนวยสมรรถนะ 7011 บํารุงรักษาตัวถังรถยนต 
7012 บํารุงรักษารถยนตตามระยะทางหรือระยะเวลา 

กลุมเปาหมาย : ผูจบการศึกษามัธยมตนมาฝกงาน หรือผูสอบผาน ปวช. 1 
 
คําอธิบาย 
ลักษณะงาน 

 อาชีพชางบํารุงรักษารถยนตนี้เปนพ้ืนฐานเบื้องตนในงานบริการและซอมรถยนต 
โดยเริ่มตนจากการบํารุงรักษาตัวถังยานยนต ท้ังภายในและภายนอน ขัดมันสีและ
เคลือบสีตัวถังรถยนต รวมทั้งบริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณตามระยะทาง/ระยะเวลา 
นอกจากนั้นอาจมีสมรรถนะยอยในการบริการระบบเครื่องลางหรือบริการระบบสงกําลัง
อยางใดอยางหนึ่ง 

สมรรถนะยอยบังคับ 
7011.1 ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก 
7011.2 ขัดมันสีและเคลือบสี 
7012.1 บริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณตามระยะทาง/ระยะเวลา 

  
สมรรถนะยอยเลือก 

7013.1 บริการระบบเครื่องลาง 
7013.2 บริการระบบสงกําลัง 

  
ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs : 
 มฐ.ชางบํารุงรักษารถยนต 7011.1 , 7011.2 , 7012.1 , 7013.1 และ 7013.2 

 
 
 การทวนสอบมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
 
 การทวนสอบมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ เปนการนํามาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะที่จัดทําขึ้นไปวิพากษกับเจาของอาชีพ   เพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความ
ถูกตองสมบูรณ    กอนนําไปพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและการจัดทําหลักสูตร     
ฐานสมรรถนะตอไป 
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บทท่ี 3
 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตร 

 
 

 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เปนการนํามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะที่จัดทําขึ้นไปพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ แลวจัดทําเปนหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 
 

 ผูรับผิดชอบ ภารกิจ/กิจกรรม  เอกสารที่เกี่ยวของ/เอกสารทีไ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

กําหนดมาตรฐาน 
การศกึษาวิชาชีพ 

กําหนดกรอบโครงสราง
หลักสูตรและรายวิชาตาม 

กรอบโครงสราง 

กําหนดสมรรถนะรายวิชา 
และคําอธิบายรายวิชา  

อนุมัติหลักสูตร 

คณะกรรมการ 
พัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศึกษา/สถาบัน 

ผูเชี่ยวชาญอาชีพ 
ผูเชี่ยวชาญหลักสูตร 

ทวนสอบหลักสูตร 

คณะกรรมการ 
พัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศึกษา/สถาบัน 

ผูเชี่ยวชาญอาชีพ 
ผูเชี่ยวชาญหลักสูตร 

ทวนสอบหลักสูตร 

- ขอมูลอาชีพและความตองการกําลังคน
จากผลการวิจัย/ผลการสํารวจ/BOI/ 

 สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ 
- ขอมูลผูเรียน (ความตองการ จํานวน) 
- ขอมูลความพรอมของสถานศึกษา 

- มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 
- กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
- หลักการ จุดหมาย จุดประสงคสาขาวิชา 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค 
- สมรรถนะวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพ 

- กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
- มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
- จุดประสงคสาขาวิชา 
- มาตรฐานสาขาวิชา 
- รายวิชาแตละหมวดวิชาตามโครงสราง 

- สมรรถนะรายวิชา 
- คําอธิบายรายวิชา 

- รางหลักสูตรสาขาวิชา 20 ช ุด 
   พรอมแผนบันทึกขอมูล 
- เอกสารการขออนุมัติหลักสูตร 

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 

กําหนด/เลือกอาชีพ 
ท่ีจะนํามาพัฒนาหลักสูตร 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัหลักสูตร 26 

 การกําหนด/เลือกอาชีพที่จะนํามาพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 ในการที่จะเปดสอนวิชาชีพใดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาขอมูลตางๆ 
เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดหรือความไมพรอมตางๆ  ทั้งของตัวหลักสูตร สิ่งอํานวย-     
ความสะดวกตางๆ และที่สําคัญคือผูจบการฝกวิชาชีพแลวสามารถทํางานไดจริงและมีงานทํา
จริง   ซ่ึงขั้นตอนในการสํารวจความตองการอาชีพในทองถ่ินประกอบดวย 
 1. กําหนดชื่ออาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร  สิ่งสําคัญคืออาชีพนี้ตองเปนอาชีพที่มี
อยูจริง สามารถยกระดับของการประกอบอาชีพไดจริง อาชีพดังกลาวตองการกําลังคนที่มี
ความรู ทักษะตางจากอาชีพที่มีอยูในระบบการจางงานอยางแนนอน  
 2. หาขอมูลเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพที่จะมาพัฒนาหลักสูตร  เมื่อไดรายการชื่อ
อาชีพเฉพาะมาแลวการที่จะคัดเลือกมาจัดทําเปนหลักสูตรเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น
จะตองมีหัวขอการพิจารณาคัดเลือกวาเหมาะสมหรือไม ซ่ึงมีตัวอยางขอพิจารณาดังนี้ 
  2.1 อาชีพนี้ตองการผูที่สําเร็จการศึกษาจากการฝกอบรม หรือเรียนในระบบ 
(ปวช., ปวส.) หรือไม 
  2.2 ตัวเรามีอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎที่จะจัด
การศึกษาหรือฝกอบรมคนเพื่อเขาสูอาชีพนั้นหรือไม เพราะบางอาชีพจะตองไดรับอนุญาตจาก
สมาคมวิชาชีพ 
  2.3 มีขอมูลที่เชื่อถือไดเก่ียวกับปริมาณการจางงานอาชีพนี้ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตเพียงพอหรือไม 
  2.4 มีขอมูลบงชี้แนชัดวามีผูที่ตองการสมัครเขาศึกษาหรือฝกอบรมเพื่อเขา
ประกอบอาชีพนี้เพียงพอหรือไม 
  2.5 อาชีพนี้เปนระดับขั้นตนของสาขาอาชีพ และไมใชระดับขั้นกาวหนา
สําหรับคนงานใชฝกในชวงการทํางานใชหรือไม 
  2.6 มีครูผูสอนที่มีคุณสมบัติและมีความชํานาญในอาชีพนั้นหรือไม 
  2.7 มีเครื่องอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหรือฝกอบรม ไดแก 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพียงพอหรือจัดหามาไดครบเมื่อจะเปดหลักสูตรหรือไม 
  2.8 จะมีปริมาณผูจบการศึกษาที่ตองการเขาศึกษาหรือฝกอบรมอาชีพนี้
เพียงพอหรือไม ถามีหลกัสูตรอื่นที่ใกลเคียงกันเปดเพิ่มขึ้นมาอีก 
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ตัวอยาง 
แบบฟอรมที่  1    สําหรับพิจารณาเลือกอาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

คําช้ีแจง รายการดานลางนี้เปนรายชื่ออาชีพท่ีอาจจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม ใหพิจารณา
รายชื่ออาชีพทุกอาชีพกับคําถามดานขวา ซึ่งถาเปนไปตามคําถามใหทําเครื่องหมาย  
ในชองท่ีตรงกัน 

 * หมายถึง มีความสําคัญมาก 
 

สาขาอาชีพ/สาขาวิชา…. 
รายการที่ตองสํารวจ 

และพิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

รายชื่ออาชีพที่จะสํารวจ 

ตอ
งก
าร
คน

งาน
จา
กก

าร
เรีย

นใ
นร
ะบ
บ?

 

*มี
อํา
นา
จจ
ัดก

าร
ฝก

อบ
รม
เพ
ื่อเ
ขา
สูอ

าช
ีพ?

 

มีข
อมู

ลป
ริม
าณ

จา
งง
าน
ปจ

จุบ
ัน 
อน

าค
ต?

 

มีข
อมู

ลผู
ฝก

ที่ต
อง
กา
รส
มัค

รเข
าฝ
กอ

บร
ม?

 

อา
ชีพ

นี้เ
ปน

ระ
ดับ

ชั้น
ตน

ขอ
งส
าข
าอ
าช
ีพ?

 

*มี
ผูส

อน
ที่มี

คุณ
สม

บัต
ิตร
งต
าม
อา
ชีพ

? 

*มี
เค
รื่อ
งมื
อ 
อุป

กร
ณฝ

กอ
บร
มเ
พีย

งพ
อ?

 

รับ
รอ
งป
ริม
าณ

คน
ตอ

งก
าร
เขา

ฝก
อา
ชีพ

นี้?
 

จํานวนของ
คําตอบวาใช 

ของแตละอาชีพ 
 

(รวมคะแนน) 

1. ชางซอมรถอีแตน  /  / /  /  4 
2. ชางตอเพลารถบรรทุก  /  /   /  3 
3. ชางบํารุงรักษารถยนต / / / / / / / / 8 
4. .....          
5. ......          
6. ......          
          
          
 
 จากตัวอยางขางตนนี้  สรุปไดวาอาชีพที่นาจะมาจัดเปนหลักสูตรฝกอบรม ไดแก อาชพี
ชางบํารุงรักษารถยนต  เปนตน 
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 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
 

 เปนขั้นตอนในการแปลงมาตรฐานอาชีพที่ไดจากการวิเคราะหหนาที่ของอาชีพที่
กําหนด/เลือกน้ันมาเปนรายการสมรรถนะที่ตองการบรรลุในการเรียนอาชีวศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ง ภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย
สาระสําคัญ ไดแก  
 - หลักการของหลักสูตร 
 - จุดหมายของหลักสูตร  
 - ชื่อหลักสูตร  
 - ชื่อประกาศนียบัตร  
 - จุดประสงคสาขาวิชา  
 - โอกาสในสายงานวิชาชีพ  
 - เกณฑการจัดการศึกษา 
 - มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ    
 

 ทั้งนี้  เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาและหรือสถาบันการอาชีวศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร เพื่อการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 

 1. กําหนดจุดประสงคสาขาวิชา 
 

  ในการพัฒนาหลักสูตรจะตองกําหนดหลักการ จุดหมายหลักสูตรกอนวา
หลักสูตรที่จะพัฒนาน้ันเปนหลักสูตรชนิดใด ระดับใด มีขอกําหนดการใชอยางไร จุดหมายจะ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะกวางๆ ในเรื่องใดบาง จากนั้นจึงกําหนดจุดประสงคสาขาวิชาวา
ผูที่ผานการเรียนหรือฝกอบรมตามหลักสูตรนี้แลวจะตองมีคุณลักษณะอยางไร มีสมรรถนะ
อยางไรตามที่อาชีพและสังคมตองการ  โดยจะพิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)  ในหัวขอเรื่อง ปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร  รวมกับมาตรฐานอาชีพที่ไดจากการวิเคราะหหนาที่ของสมาคมวิชาชีพมาเขียน     
ในลักษณะของกฤตกรรมปลายทาง (Terminal Performance Objective : TPO) แลวนําทักษะ
หลัก (Key Skills) เพิ่มใหครอบคลุมคุณลักษณะที่ตองการในการพัฒนาคนเขาสูอาชีพและ
ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีคุณคา  
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ตัวอยาง จุดประสงคสาขาวิชาชางยนต 
 
 

 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

สุขศึกษาพลานามัย และนํามาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพ

ชางยนตใหทันตอเทคโนโลยี และมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจหลกัการและกระบวนการทํางาน  ในกลุมงานพื้นฐาน

อุตสาหกรรม อานแบบเขียนแบบ เลือกใชวัสดุในงานแปรรูป ประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้งทาง
ไฟฟาและทางกล 

4. เพ่ือใหสามารถบริการเครื่องยนต ระบบสงกําลังรถยนต เครื่องลางรถยนต และไฟฟา
รถยนต 

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในสาขางานยานยนต หรือสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ
สาขางานเครื่องกลเรือ หรือสาขางานเครื่องกลเกษตร หรือสาขางานตัวถังและพนสี
รถยนตและอ่ืนๆ 

6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานชางยนตในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ   ใช
ความรูและทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย 
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
 
 สําหรับการกําหนดจุดประสงค หรือสมรรถนะในระดับตางๆ ของหลักสูตรนั้น
สามารถเทียบกับลําดับขั้นในผังแสดงหนาที่ไดดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้  
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ตารางเปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานอาชีพสูหลักสตูรฐานสมรรถนะ 
 

องคประกอบแผนภาพแสดงหนาที่ องคประกอบโครงสรางหลักสูตร 

1. ความมุงหมายหลัก (Key Purpose : KP) 
 (สาขาอาชีพ) 

1. จุดประสงค (วิชาชีพ) ของสาขาวิชา 

2. บทบาทหลัก (Key Role : KR) 
 (กลุมงานเฉพาะ) 

2. สมรรถนะ (วิชาชีพ) สาขาวิชาและสาขางาน 

3. หนาท่ีหลัก (Key Function : KF) 
 (งานเฉพาะ) 

3. สมรรถนะ (วิชาชีพ) กลุมงานหรือรายภาค  

4. หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence : 
 UC) 

4. สมรรถนะกลุมวิชา / รายวิชา 

Module 
Spec. 
VQ 

5. สมรรถนะยอย (Element of 
 Competenc : EC) 
 - Performance Criteria 
  (PC ของ EC) 

5. สมรรถนะรายวิชา / 
  หนวยการเรียน 
 - Terminal Performance 
   Objective (PC ของ TPO) 

Module 
Spec. 
GVQ 

 -Range - ชนิดเครื่องมือ วัสดุ เทคนิค
การทํางาน 

 -Knowledge Evidence (K)  
  และ Performance Evidence  
      (PE) 

 - Enabling Objective  
  (Knowledge : K) และ 
  Enabling Objective  
  (Performance : P) 

 -Assessment Guidance  
    (Ass G.) 

- Assessment Guidance 
 (Ass G.) 
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2. จัดทํามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาและสาขางาน 
 

  หลังจากกําหนดจุดประสงคสาขาวิชาซึ่งเปนการบอกถึงคุณลักษณะและ
สมรรถนะวิชาชีพที่ตองการอยางกวางๆ  แลวขั้นตอมาจะเปนการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ (ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่ใชความรูความสามารถในการจัดกระทํา) ของสาขาวิชาและ
สาขางานซึ่งเปนการบอกคุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพที่ตองการเชนกัน  แตจะบอก     
ในลักษณะที่ละเอียดมากขึ้น ระบุถึงความสามารถที่ชัดและลึกขึ้น โดยจะพิจารณารายละเอียด
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) ในหัวขอเรื่อง ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร และหัวขอเรื่อง โครงสรางหลักสูตร  รวมกับมาตรฐานอาชีพที่ได
จากการวิเคราะหหนาที่ของสมาคมวิชาชีพในสวนของ บทบาทหลักและหนาที่หลัก ของผัง
แสดงหนาที่มาจัดทํามาตรฐานสาขาวิชาและสาขางานโดยเขียนในลักษณะของผลสัมฤทธิ์  ซ่ึง
ควรประกอบดวยสมรรถนะตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร ไดแก  
 2.1 สมรรถนะทั่วไป (Key Skills) เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และสมรรถนะ
หลัก (Core Skills) เพื่อเปนพื้นฐานที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน การ
แกปญหาพื้นฐาน การวิจัยเบื้องตน การประยุกตใชตัวเลขและการจัดการธุรกิจเบื้องตน  
 

ตัวอยางสมรรถนะ หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต 
 

สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย 
1. สื่อสาร แสวงหาความรู โดยใช

ภาษาไทยในชีวิตประจําวันและใน
งานอาชีพ 

 

1.1 ใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารในงานอาชีพ
และชีวิตประจําวัน  

1.2 ใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในการพูดและเขียนเพื่อสรางความ
เขาใจและความสัมพันธ ท่ีดีในการประกอบอาชีพและ
ชีวิตประจําวัน  ฯลฯ 

2 สื่อสาร แสวงหาความรู โดยใช
ภาษาอังกฤษและหรือภาษา 
ตางประเทศอื่นในชีวิตประจําวัน
และในงานอาชีพ 

 

2.1 ใชภาษาเพื่อการฟง พูด อานและเขียนในบริบทตางๆ ทาง
สังคมในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ตามโครงสราง
ภาษา คําศัพท สํานวน และมารยาทสังคม 

2.2 ใชภาษาในการหางานและปฏิบัติงาน สาธิตกึ่งนําเสนอผลงาน
โดยใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิคในสาขาอาชีพ 

2.1 ฯลฯ 
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สมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย 
3 ปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา 

วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาท่ี
พลเมือง 

3.1 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
3.2 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย และวัฒนธรรมไทย 
3.3 ฯลฯ 

4 วางแผนและแกไขปญหางานอาชพี 
โดยใชหลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

4.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
และแสวงหาความรู 

4.2 ฯลฯ 

5 วางแผนและแกไขปญหางาน
อาชีพ โดยใชหลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร 

5.1 ประยุกตใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ
แกปญหา สื่อสาร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิชาชีพ 

5.2 ฯลฯ 

6 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะ
โดยใชหลักการและกระบวนการ
ดานสุขศึกษาและพลานามัย 

6.1 สรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดี เพ่ือการใชชีวิตรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข 

6.2 เลือกดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและเห็นคุณคาของตนเอง 
6.3 ฯลฯ 

7 ใชหลักการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนา สงเสริมสนับสนุน    
งานอาชีพ 

7.1 วางแผนจัดการการเงินตามหลักการจัดการ 
7.2 จัดการการเงิน ท้ังการเก็บออม การเพ่ิมรายได และการ  

ใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
7.3 ฯลฯ 

8 ประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาและ 
สงเสริมสนับสนุนงานอาชีพ 

8.1 ติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณตามคูมือ 
8.2 ใชโปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพ 
8.3 ฯลฯ 

 
 
 2.2  สมรรถนะวิชาชีพเพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห 
วางแผน จัดการและประเมินผล โดยบูรณาการสูการปฏิบัติจริงรวมทั้งประยุกตสูอาชีพ 
ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพแกนที่เปนสมรรถนะรวมของทุกสาขางานในสาขาวิชานั้นๆ และ
สมรรถนะวิชาชีพที่เปนสมรรถนะเฉพาะของสาขางานนั้นๆ ดังตัวอยาง 
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ตัวอยางสมรรถนะวิชาชีพ (บังคับ) สาขาวิชาชางยนต 
 

สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะยอย 
1. อานแบบ เขียนแบบ

เทคนิค 
1.1 อานและเขียนแบบภาพชิ้นสวนเครือ่งกลสองมิติ และสามมิต ิ
1.2 อานและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกลภาพฉาย ภาพชวยและภาพตัด 
1.3 อานและเขียนแบบภาพชิ้นสวนเครือ่งกลภาพชวยและภาพตัด 

2. เลือกใชวัสดุชาง    ตาม
ลักษณะงาน 

2.1 จําแนกชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐานและการใชงานวัสดุงาน        
วัสดุชวยงาน 

2.2 เลือกใช หาทดแทนวัสดุงาน วัสดชุวยงานตามแบบสั่งงาน 
2.3 ทดสอบสมบัต ิปองกัน ขจัดการกดักรอนในวัสดุกลุมเหล็กและนอก 

กลุมเหล็ก 
3. ปรับ แปรรูป ขึ้นรูปงาน

โลหะดวย เครื่องมือ
เบื้องตน 

 

3.1 แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางฝมือในงานอุตสาหกรรม 
3.2 รางแบบ ถายแบบ แปรรูป ปรับ ขึน้รูปชิน้งานโลหะรูปพรรณ และ  

แผนโลหะดวยเครื่องมือท่ัวไป 
3.3 เจาะและทําเกลียวในและนอกชิน้งานโลหะตามแบบสั่งงาน 

4. ปรับ แปรรูป ขึ้นรูปงาน
โลหะดวย เครื่องมือกล 

4.1 ลับคมตัดเครื่องมือท่ัวไปและเครื่องมือกล 
4.2 กลึงปรับ แปรรูป ขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน 
4.3 ไสปรับ ขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน 

5. เชื่อมโลหะและประกอบ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะ
แผน 

5.1 เชื่อม แลนประสานและตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยแกส 
5.2 เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหลก็กลาคารบอนรอยเชื่อมมุมและเชือ่ม

รอง 
5.3 เขียนแบบ รางแบบแผนคลี่ ขึ้นรปูผลิตภัณฑโลหะแผน 

6. ประกอบ ทดสอบ
วงจรไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส 

6.1 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา 
6.2 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

7. ประกอบ ทดสอบวงจร   
นิวแมติกและไฮดรอลกิ 

7.1 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณนิวแมติก 
7.2 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฮดรอลิก 

8. บริการเครื่องยนต    
แกสโซลนี และดีเซล 
ตามคูมือซอม 

8.1 ถอด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นสวนกลไกเครื่องยนตแกสโซลนีและดีเซล 
8.2 ถอด ตรวจสอบ ประกอบ ชิ้นสวนกลไกชุดไทมิ่งเครื่องยนตแกสโซลนี

และดีเซล 
8.3 ถอด ตรวจสอบ ประกอบอุปกรณระบบระบายความรอนเครื่องยนต 

แกสโซลนีและดีเซล 
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สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะยอย 
 8.4 ถอด ตรวจสอบ ประกอบ อุปกรณระบบหลอลื่นเครื่องยนตแกสโซลีน

และดีเซล 
8.5 ถอด ตรวจสอบ ประกอบ อุปกรณระบบน้ํามันเชือ้เพลิงเครื่องยนต  

แกสโซลนีและดีเซล 
8.6 ถอด ตรวจสอบ ประกอบอุปกรณระบบจุดระเบิดเครื่องยนต 

9. บริการระบบสงกําลัง 
ยานยนตตามคูมือซอม 

9.1 ถอด ประกอบและตรวจสภาพชุดคลัตช 
9.2 ซอมเปลี่ยนและปรับตั้งชุดควบคุมคลัตช 
9.3 ถอด ประกอบ และตรวจซอมขอตอและเพลากลาง 
9.4 ถอด ประกอบและตรวจสอบเพลาขับลอหนา 
9.5 ถอด ประกอบและตรวจสภาพเพลาทาย 
9.6 ถอด ประกอบและซอมเฟองทายแบบธรรมดา 
9.7 ถอด ประกอบและซอมเฟองทายแบบพิเศษ 
9.8 ถอด ประกอบ และตรวจสภาพ เกียรธรรมดา 
9.9 ถอด ประกอบ และตรวจสภาพเกียรอัตโนมัต ิ
9.10  ถอดประกอบและตรวจสภาพเกียรขับเคลื่อน 4 ลอ 

10. บริการระบบไฟฟา  
ยานยนตตามคูมือซอม 

10.1 บริการระบบสตารตเครื่องยนต 
10.2 บริการระบบจุดระเบิดเครื่องยนต 
10.3 บริการระบบประจุไฟฟา 
10.4 บริการระบบไฟสองสวาง 
10.5 บริการระบบไฟสญัญาณ 
10.6  บริการอุปกรณไฟฟาอํานวยความสะดวกในรถยนต 

 
 

การกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตร 
 

 เปนขั้นตอนที่ผูพัฒนาหลักสูตรตองตัดสินใจวาสมรรถนะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ
ผูสําเร็จการศึกษาตามที่ไดวิเคราะห สังเคราะหมาเปนสมรรถนะสาขาวิชา สาขางานและแยก
เปนสมรรถนะกลุมวิชาแลวนั้น  เมื่อมากําหนดเปนโครงสรางหลักสูตรในแตละหมวดวิชาตลอด
หลักสูตรจะตองใชเวลาเรียนรูและฝกหัดมากนอยเทาไร  โดยการกําหนดกรอบโครงสราง
หลักสูตรจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แลวพิจารณา
สมรรถนะที่ตองการคูกันไปวาตองใชเวลาหรือหนวยกิตเทาไร   จึงจะตอบสนองสมรรถนะ     
ที่กําหนดไว  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 
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 1. ศึกษากรอบมาตรฐานหลักสูตร  เก่ียวกับหัวขอโครงสรางหลักสูตร ซ่ึง 
ทุกหมวดวิชาจะกําหนดสมรรถนะของแตละหมวดไว เพื่อเปนกรอบในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแตละระดับ ตัวอยางเชน 
 

 

โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

 

 1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต    ประกอบดวยสมรรถนะทั่วไปเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต และสมรรถนะหลักเพ่ือเปนพ้ืนฐานที่สัมพันธกับวิชาชีพ  ในดานการสื่อสาร  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง   การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  การแกปญหาพ้ืนฐาน การวิจัยเบื้องตน การประยุกตใชตัวเลขและการจัดการธุรกิจเบื้องตน 
โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในตนเอง ผูอ่ืนและสังคม ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมสามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบและนําไปใชในชีวิตและการประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 สถานศึกษาอาจจัดวิชาพ้ืนฐานประยุกตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา  หรือลักษณะ   
บูรณาการใดๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชา   
สุขศึกษาและพลศึกษา กลุมวิชาบริหารและจัดการวิชาชีพ และกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต 
 

 2. หมวดวิชาชีพ  ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด 
วิเคราะห  วางแผน  จัดการและประเมินผล โดยบูรณาการสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ   
รวมไมนอยกวา  64  หนวยกิต  ดังนี้ 
  1) วิชาชีพสาขาวิชา   ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพแกนที่เปนสมรรถนะรวมของ   
ทุกสาขางานในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  2) วิชาชีพสาขางาน   ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเปนสมรรถนะเฉพาะของ   
สาขางานนั้นๆ  ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
  3) ฝกงาน   ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเกิดจากการฝกทักษะเพ่ิมพูน
ประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการตางๆ จํานวน 4 หนวยกิต 
  4) โครงการ  ประกอบดวยสมรรถนะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหา การ
ปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเองโดยใชลักษณะของการวิจัยเบื้องตน เพ่ือบูรณาการ
สูการปฏิบัติจริงและประยุกตสูอาชีพในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จํานวน 4 หนวยกิต 
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โครงสรางหลักสูตร ปวช. (ตอ) 
 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบดวยสมรรถนะซึ่งสนับสนุนวิชาชีพและหรือการ ศึกษาตอ  
สามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรประเภทวิชาใดๆ  รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   เปนสวนที่สงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ  ทักษะประสบการณ 
และทักษะชีวิต    ผูเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยสัปดาหละ  2  ชั่วโมง ทุกภาคเรียน  
ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไมนับเปนหนวยกิต 

 

 
 
 

สรุปกรอบโครงสรางหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
จำนวนหนวยกิต 

ปวช. ปวส. 
1. หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต  ไมนอยกวา 30 20 
2. หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 64 54 
 2.1 วิชาชีพสาขาวิชา   ไมนอยกวา (21) (18) 
 2.2 วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา (35) (28) 
 2.3 ฝกงาน (4) (4) 
 2.4 โครงการ (4) (4) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 6 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 (2 ชั่วโมง/สัปดาหทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน) 

 - - 

จํานวนหนวยกิตรวม 100-120 80-100 
 
 

 2. กาํหนดสมรรถนะสาขาวิชาและสมรรถนะสาขางาน   ในเร่ืองตอไปน้ี 
 

 2.1 คุณลักษณะที่เหมาะสมอื่นๆ ของผูประกอบวิชาชีพ ไดแก 
 1) คุณลักษณะสวนตัว เปนลักษณะการแสดงออกทางดานจิตพิสัย
หรือเจตคติ เชน ความกระตือรือรน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย
สุจริต ความใจกวางและตอบสนองผูอ่ืน ความมีน้ําใจ ความยอมรับนับถือผูอ่ืน และความกลา
แสดงออก ฯลฯ 
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 2) ทักษะหลัก  (Key Skills) ไดจากการบูรณาการพิสัย 3 ดาน คือ 
ความฉลาดทางเชาวปญญา ทักษะทางกายภาพ และความฉลาดทางอารมณใหเขากัน ดังนั้น
ทักษะหลักจึงนับวาเปนสมรรถนะชนิดหนึ่งดวย 
  ทักษะหลักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพอังกฤษ (NVQ) เรียกวา Key 
Skills เชน  การสื่อสาร การประยุกตใชตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
การแกปญหาและการปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง [ทักษะหลักอาจเปน
องคประกอบยอยๆ แทรกตัวอยูในหนวยสมรรถนะ หรืออาจประกอบเขากันเปนหนวย
สมรรถนะ เรียกวา สมรรถนะหลัก (Key & Core Competence)] 
 

 2.2 ความรู ทักษะและการพัฒนาสมรรถนะไปสูมาตรฐานอาชีพ ไดแก 
 1) ความรูแกนกลางและทักษะทั่วไป  สวนนี้เพื่อการดํารงชีวิตโดย
เปนตัวรวมของสมรรถนะระดับนั้นๆ 
 2) ทักษะหลัก ไดแก การสื่อสาร การประยุกตใชตัวเลข เทคโนโลยี
สารสนเทศ การทํางานรวมกับผู อ่ืน การแกปญหา และการปรับปรุงการเรียนรูและการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เปนแกนสําคัญในการพัฒนาความรูและทักษะในระดับสูงขั้นและเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต 
 3) ทักษะพื้นฐานและความรูพื้นฐาน บางสวนมีความเปนอิสระตอกัน 
และบางสวนบูรณาการเปนสมรรถนะขั้นตน จึงนับเปนเกณฑจุดเริ่มตนของเกณฑเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (benchmark) 
 4) ทักษะเฉพาะและความรูเฉพาะ  เปนการปฏิบัติงานสมรรถนะจาก
งายไปสูความซับซอนของงานนั้นๆ ทักษะเฉพาะสังเกตไดจากการปฏิบัติงาน ในขณะที่ความรู
เฉพาะอาจแสดงหรือไมแสดงใหเห็น  ซ่ึงเปนความรูที่จําเปนและตองเขาใจในการปฏิบัติงาน
นั้น  เปนความรูเก่ียวกับทฤษฎี หลักการและวิธีการ สําหรับเจตคติหรือกิจนิสัยที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล อาจสังเกตไดในขณะปฏิบัติงาน 
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การกําหนดรายวิชาตามกรอบโครงสรางหลักสูตร 
 

การกําหนดรายวิชาในแตละหมวดวิชา จะตองพิจารณาจัดใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไปและสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา เปนไปตามกรอบโครงสราง 
หลักสูตร และกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแตละประเภทวิชา สาขาวิชาและ
สาขางาน โดยแตละรายวิชาจะตองกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ จำนวนหนวยกิต เวลาเรียนตอสปัดาห และรายวิชาที่ตองเรียนกอน (ถ ามี)   

 
ตัวอยาง หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

 
โครงสรางหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2552 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต  
 
 1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต ไมนอยกวา    32 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา   65 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 นก. 
  2.2 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 33 นก. 
  2.3 ฝกงาน   4 นก. 
  2.4 โครงการ   4 นก. 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 ชั่วโมง/สัปดาหทุกภาคเรียน 
   รวม  ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 
1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต  32 หนวยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 1 (1) 
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 1 (1) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1 (1) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1 (1) 
2000-1203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 1 (1) 
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ตัวอยาง โครงสรางหลักสูตร ปวช. (ตอ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1204 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1 1 (1) 
2000-1205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2 1 (1) 
2000-1206 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3 1 (1) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถไีทย 2 (2) 
2000-1302 วิถีธรรมวิถไีทย 2 (2) 
2000-1401 วิทยาศาสตรกับสิง่แวดลอม 2 (2) 
2000-1402 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานอุตสาหกรรม 2 (2) 
2000-1501 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 (2) 
2000-1502 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
2000-1601 สุขศึกษา 1 (1) 
2000-1602 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 1 (2) 
2000-1701 การจัดการธรุกิจเบื้องตน 2 (2) 
2000-1702 สิ่งแวดลอมและการเพิ่มผลผลิต 2 (2) 
2000-1801 คอมพิวเตอรในงานอาชีพ 2 (2) 
 

2. หมวดวิชาชีพ 65  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพสาขาวิชา  24 หนวยกติ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2100-1001 อาน เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
2100-1002 เลือกใชวัสดุในงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
2100-1003 ปรับ ขึ้นรูปโลหะดวยเครื่องมือเบือ้งตน 3 (6) 
2100-1004 ปรับ ขึ้นรูปโลหะดวยเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4) 
2100-1005 เชื่อม ประกอบขึน้รูปผลิตภัณฑโลหะแผน 2 (4) 
2100-1006 ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
2100-1007  ประกอบ ทดสอบวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4) 
2101-1008 งานเครือ่งยนต 3 (6) 
2101-1009 งานสงกําลังรถยนต 3 (6) 
2101-1010 งานไฟฟายานยนต 3 (6) 
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ตัวอยาง โครงสรางหลักสูตร ปวช. (ตอ) 
 
 2.2 วิชาชีพสาขางาน   เลือกเรยีนสาขาใดสาขาหนึ่งไมนอยกวา  33 หนวยกิต 

2.1.1 สาขางานยานยนต 
 ใหเรียนรายวชิา 2101-2101 จนถึง 2101-2108 แลวเลอืกเรยีนรายวิชาในสาขางาน

ใดๆ ของสาขาวิชาชางยนต จนครบ 33 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2101-2101 บริการ ตรวจซอมเครื่องยนตเล็ก 3 (6) 
2101-2102 บริการ ตรวจซอมจักรยานยนต 3 (6) 
2101-2103 บริการและซอมเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (6) 
2101-2104 บริการและซอมเครื่องยนตดีเซล 3 (6) 
2101-2105 บริการและซอมระบบเครื่องลางรถยนต 3 (6) 
2101-2106 บริการและซอมระบบไฟฟายานยนต 3 (6) 
2101-2107 บริการระบบอิเลก็ทรอนกิสควบคมุเครื่องยนต 3 (6) 
2101-2108 บริการระบบปรับอากาศรถยนต 3 (6) 
2101-2109 บริการ ซอม ติดตั้งเครื่องยนตใชแกส 2 (4) 
2101-2110 บริการ ซอมตัวถงัและพนสีรถยนต 3 (6) 
2101-2111 บํารุงรักษารถยนต 2 (4) 
2101-2112 ขับขี่ยานยนต 2 (4) 
2101-2113 อาน เขียนแบบชางยนต 2 (4) 
2101-2114 งานวัดละเอียดชางยนต 2 (4) 
2101-2115 คณิตศาสตรชางยนต 2 (2) 
2101-2116 เชื้อเพลิงและวัสดหุลอลืน่ 2 (2) 
2101-2117 จัดการศูนยบริการรถยนต 2 (2) 
2101-4101 ปฏิบัติงานยานยนต 1 * (*) 
2101-4102 ปฏิบัติงานยานยนต 2 * (*) 
2101-4103 ปฏิบัติงานยานยนต 3 * (*) 
2101-4104 ปฏิบัติงานยานยนต 4 * (*) 
2101-4105 ปฏิบัติงานยานยนต 5 * (*) 
2101-4106 ปฏิบัติงานยานยนต 6 * (*) 
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ตัวอยาง โครงสรางหลักสูตร ปวช. (ตอ) 
 

 2.3 ฝกงาน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2101-7001 ฝกงานในสถานประกอบการ 4 (*) 
 

 2.4 โครงการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2101-8001 โครงการ 4 (*) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช  2552  ทุกประเภทวิชา 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
 ใหผูเรียนเลอืกเรยีนตามความถนดัและความสนใจ จากรายวิชากิจกรรม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002-0001 กิจกรรมลกูเสือวิสามัญ 1 - (2) 
2002-0002 กิจกรรมลกูเสือวิสามัญ 2 - (2) 
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - (2) 
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - (2) 
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - (2) 
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - (2) 
2002-0007-12 (กิจกรรมอื่น ทีสถานศกึษา/สถานประกอบการจัด) - (2) 

 

 
 
 การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 

 เปนการแปลงระดับสมรรถนะอาชีพมาเปนสมรรถนะรายวิชา     แลวเพิ่ม
สมรรถนะยอยดานความรูและทักษะหลักเขาไปใหครบองคประกอบการเรียนรู   ทั้งดาน    
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยโดยการนําขอสรุปอาชีพจากการวิเคราะหระดับสมรรถนะ
อาชีพมาพิจารณาเทียบกับกรอบหลักสูตรทั้งดานสมรรถนะและเวลาที่กําหนดใหฝกปฏิบัติ
หรือเรียนรูตามกรอบหลักสูตร ดังตัวอยาง 
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ตัวอยางการแปลงหนวยสมรรถนะ/สมรรถนะยอยเปนหนวยการเรียนรู 
 

หนวยสมรรถนะ สมรรถนะยอย ช่ือหนวยการเรียนรู 
7011  บํารุงรักษาตัวถัง

รถยนต 
7011.1 ทําความสะอาดตัวถังภายในและ

ภายนอก 
7011.2 ขัดมันสีและเคลือบสีตัวถัง 

1. ทําความสะอาดตัวถังภายใน
และภายนอก 

2. ขัดมันสีและเคลือบสีตัวถัง 
7012  บํารุงรักษารถยนต

ตามระยะทางหรือ 
 ระยะเวลา 

7012.1 บริการเปลี่ยนวสัดุ อุปกรณ 
ตามระยะทาง/ระยะเวลา 

7012.2 บริการปรับตั้งชิ้นสวนอุปกรณ
เครื่องยนต 

1. บริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ
ตามระยะทาง/ระยะเวลา 

2. บริการปรับตั้งชิ้นสวนอุปกรณ
เครื่องยนต 

7013 บํารุงรักษาระบบ
เครื่องลางและ    
สงกาํลงั 

7013.1 บริการระบบเครื่องลาง 
7013.2 บริการระบบสงกําลัง 

1. บริการระบบเครื่องลาง 
2. บริการระบบสงกําลัง 

7014  บํารุงรักษาระบบ 
ไฟฟา/ระบบ    
ปรับอากาศ 

7014.1 บํารุงรักษาระบบไฟฟา 
7014.2 บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

1. บํารุงรักษาระบบไฟฟา 
2. บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

 
ตัวอยางวิเคราะหหนวยการเรียนในแตละรายวิชา 

 

แบบวิเคราะหหนวยการเรียนรูรายวิชา บํารุงรักษา
ตัวถัง
รถยนต 

  

หนวยสมรรถนะ ช่ือหนวยการเรียนรู 

7011   
บํารุงรักษาตัวถังรถยนต 

1. ทําความสะอาดตัวถังภายใน 
 และภายนอก 

บ   

2. ขัดมันสีและเคลือบสีตัวถัง บ   
7012   
 บํารุงรักษารถยนตตาม 
ระยะทางหรือระยะเวลา 

1. บริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ 
 ตาม ระยะทาง/ระยะเวลา บ 

  

2. บริการปรับตั้งชิ้นสวนอุปกรณ 
 เครื่องยนต 

   

7013  
บํารุงรักษาระบบ 
เครื่องลางและสงกําลัง 

1. บริการระบบเครื่องลาง บ   
2. บริการระบบสงกําลัง    
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ตัวอยางคําอธิบายรายวิชาและสมรรถนะรายวิชา 
 

ช่ือหนวยสมรรถนะ          7011    บํารุงรักษาตัวถังรถยนต 

 1. วิชาบํารุงรักษาตัวถังรถยนต 

คําอธิบายรายวิชา : 2  (4) 
งานบํารุงรักษารถยนตนี้เปนพ้ืนฐานเบื้องตนในงานบริการและซอมรถยนต เริ่มตนจากการ

บํารุงรักษาตัวถังยานยนต ท้ังภายในและภายนอก  ขัดมันสีและเคลือบสีตัวถังรถยนต  บริการ
เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณตามระยะทาง/ระยะเวลา และบริการระบบเครื่องลางตามหลักการและทํางาน
ตามกฎขอบังคับ 

 

หัวขอ   สมรรถนะรายวิชา 
สมรรถนะยอย 1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางานบํารุงรักษารถยนต 

 2 เตรียมรางกายพรอมปฏิบัติตามกฏขอบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย  
7011.1 3 ทําความสะอาดตัวถังภายในและภายนอก 
7011.2 4 ขัดมันสีและเคลือบสี 
7012.1 5 บริการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณตามระยะทาง/ระยะเวลา 
7013.1 6 บริการระบบเครื่องลาง 

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs : 
มฐ.ชางบํารุงรักษารถยนต 7011  สมรรถนะยอย 7011.1, 7011.2  

 
 

 การกําหนดรหัสวิชาในหลักสูตร 
 

 กําหนดใหใชตัวเลข 8 หลัก  คือ  XXXX-XXXX  แทนระดับของหลักสูตร 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน กลุมวิชา และลําดับที่รายวิชา ดังนี้ 
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รหัสวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 ชื่อวิชา หนวยกิต ชั่วโมง 

ลําดับที่วิชา  01-99

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 X 0 0 

2 X X X 

วิชาเรียนรวม 
(หมวดวิชาพืน้ฐานประยุกต) 

11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กุมวิชาภาษาอืน่ๆ 
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
16 กลุมวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา 
17 กลุมวิชาบริหารและจดัการวิชาชีพ 
18 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเรียนรวม (กิจกรรมเสริมหลักสตูร)

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

20 กิจกรรมรวมหลกัสตูร

วิชาเลือกเสร ี

วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชา)

90 รายวิชาเลอืกเสรี (พื้นฐานประยกุต) 

10 วิชาชีพพื้นฐาน (รวมประเภทวิชา)  
1X วิชาชีพพื้นฐาน (รวมกลุม/คณะวิชา) 

สาขาวิชา .... 10 วิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา  
20 วิชาชีพสาขาวิชา 
21-49 วิชาชีพสาขางาน 
51-79 รายวิชาทวิภาคี/วิชาที่จัดการเรียน 

    ในสถานประกอบการ 
80 ฝกงาน 
85 โครงการ 
90 รายวิชาเลอืกเสร ี(วิชาชพี) 

-  หลักสตูรพัฒนาโดยสวนกลาง *  หลักสูตรพัฒนาโดยสถานศึกษา

ประเภทวิชา 
0 วิชาเรียนรวม 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4 ประเภทวิชาคหกรรม 

หลักสูตร 2 หลกัสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  

หม
วด

วิช
าช
ีพ 

หม
วด

วิช
าพ

ื้นฐ
าน

ปร
ะย
ุกต
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รหัสวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 ชื่อวิชา หนวยกิต ชั่วโมง 

ลําดับที่วิชา  01-99

3 0 0 0 

3 0 0 0 

3 0 0 0 

3 X 0 0 

3 X X X 

วิชาเรียนรวม 
(หมวดวิชาพืน้ฐานประยุกต) 

11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กุมวิชาภาษาอืน่ๆ 
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
17 กลุมวิชาบริหารและจดัการวิชาชีพ 
18 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเรียนรวมหลักสตูร

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

20 กิจกรรมรวมหลกัสตูร

วิชาเลือกเสร ี

วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชา)

90 รายวิชาเลอืกเสรี (พื้นฐานประยกุต) 

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชพีประเภทวิชา 
01 วิชาชีพพื้นฐาน (รวมประเภทวิชา) 
0X วิชาชีพพื้นฐาน (รวมกลุม/คณะวิชา) 

สาขาวิชา .... 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชพีสาขาวิชา 
10 วิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา  
20 วิชาชีพสาขาวิชา 
21-49 วิชาชีพสาขางาน 
51-79 รายวิชาทวิภาคี/วิชาที่จัดการเรียน 

    ในสถานประกอบการ 
80 ฝกงาน 
85 โครงการ 
90 รายวิชาเลอืกเสร ี(วิชาชพี) 

-  หลักสตูรพัฒนาโดยสวนกลาง *  หลักสูตรพัฒนาโดยสถานศึกษา

ประเภทวิชา 
0 วิชาเรียนรวม 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีานสนเทศฯ 

หลักสูตร 3 หลกัสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

หม
วด

วิช
าช
ีพ 

หม
วด

วิช
าพ

ื้นฐ
าน

ปร
ะย
ุกต
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 การกําหนดจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงจัดการเรียนรูตอสัปดาห 
 

การคิดคาหนวยกิตและกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาหของแตละรายวิชา 
ใหพิจารณาตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง 
เทากับ  1  หนวยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ    
ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม      
ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

3.4 การฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 
54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

3.5 การทําโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 
หนวยกิต 
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บทท่ี 4
 

การขออนุมัติหลักสูตร 
 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตร 

 
 
 

 องคประกอบของเอกสารหลักสูตร 
 

 เอกสารหลักสตูรที่จะนําไปใชในการจัดการศกึษา ควรประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 1. คํานํา 
 2. สารบัญ 
 3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติใหใชหลักสตูร 
 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5. หลักการของหลักสูตร 
 6. และจุดหมายของหลักสูตร 
 7. จุดประสงคสาขาวิชา 
 8. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
 9. เกณฑการใชหลักสูตร 
 10. การกําหนดรหสัวิชา 
 11. ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 12. มาตรฐานการศกึษาวิชาชีพ 
 13. โครงสรางหลักสูตร 
 14. สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 15. ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัหลักสูตร 48 

 แนวปฏิบัตใินการนําเสนอหลักสูตร 
 
 • หลักสูตรใหม 
 

 1. หลักสูตรท่ีจะเปดสอนควรสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ 
และความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานสังคมและชุมชน 
 2. หลักสูตรที่จะเปดสอนควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ 
ระดับสถานศึกษา หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา  หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณา 
แตเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน 
 3. หลักสูตรที่เปดสอน ตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 4. สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาควรมีศักยภาพและความพรอม 
ในการเปดดําเนินการสอนตาม หลักสูตร ทั้งดานผูสอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
และปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ 
 5. หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษากอนเปดสอน 
 6. หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาแลว   ตองเสนอใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ เพื่อพิจารณารับรองและอนุมัติหลักสูตร 
 7. เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 
 7.1 หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร ตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 7.2 หนังสือราชการนําเสนอขอมูลหลักสูตร โดยผูอํานวยการสถานศึกษา 
หรือผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมด 
 7.3 สําเนามติคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่เห็นชอบหลักสูตร 
 7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จาํนวน 20 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล 
 7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง ใหจัดทาํเปนเอกสาร 
ผนวกแนบทายหลักสูตร 
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 8. ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จะดําเนินการนําเสนอให คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองและอนุมัติหลักสูตร 
ภายใน 120 วัน 
 

 • หลักสูตรปรับปรุง 
 

 กรณีท่ี 1 หลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร เชน วัตถุประสงค 
ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร เนื้อหาสาระสําคัญ 
ในหมวดวิชาชีพและระบบการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 
 1. หลักสูตรควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีพิจารณาแตเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน 
 2. หลักสูตรกอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
 3. หลักสูตรตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 4. หลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว ตองเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ เพื่อพิจารณารับรองและอนุมัติหลักสูตร 
 5. เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 
 5.1 หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร ตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง 
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบบัปรังปรุง 
 5.2 หนังสือราชการนําเสนอขอมูลหลักสูตร โดยผูอํานวยการสถานศึกษา 
หรือผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เปนผูลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมด 
 5.3 สําเนามติคณะกรรมการสถานศึกษา หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
ที่เห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 5.4 เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน 20 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล 
 5.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง ใหจัดทาํเปนเอกสาร 
ผนวกแนบทายหลักสูตร 
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 6. ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จะดําเนินการนําเสนอใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณารับรองและอนุมัติหลักสูตร 
ภายใน 120 วัน 
 

 กรณีที่ 2  หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเล็กนอยในระดับรายวิชา เชน การเปลี่ยน 
ช่ือรายวิชา การเปล่ียนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือกและการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบ 
โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาชีพ ใหดาํเนนิการดังนี้ 
 1. หลักสูตรควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน 
 2. หลักสูตรที่ปรับปรุง กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
 3. เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในสวนที่ 
ตองการปรับปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 4. ใหสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไข 
หลักสูตร   และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับทราบหรือรับรอง 
เปนรายภาคการศึกษา 
 5. ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง  ใหรวบรวมและ 
สรุปจัดทําเปนเอกสารฉบับเดียว 
 6. ใหสงเอกสารตามขอ 5  จํานวน 20 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล 

 

อน่ึง การรับรองหรืออนุมัติหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใต 
เง่ือนไขท่ีวาสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามกรอบ 
มาตรฐานหลักสูตร นโยบาย และหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดเทาน้ัน    หากมิไดเปนไปตาม 
เง่ือนไขดังกลาว   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปให 
สํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   เพ่ือประโยชนในการ 
บรรจุและแตงต้ังขาราชการพลเรือน การกําหนดเงินเดือนท่ีควรไดรับและระดับตําแหนง 
ท่ีควรแตงต้ัง  รวมท้ังการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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 แนวปฏิบัตใินการขอเปดสอนหรือขอใชหลักสูตร 
 
 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือหนวยงานที่ประสงคจะขอเปดสอนหรือ
ขอใชหลักสูตรระดับใด ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานใด จะตองจัดเตรียมขอมลูและ
เอกสารที่แสดงถึงความพรอมในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อขออนุญาตเปดสอนหรือใช
หลักสูตรดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
 1. ช่ือหลักสูตร ใหระบุชื่อเต็มของหลักสูตร พรอมประเภทวิชาและสาขาวชิา 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับปกหนา ใหระบุช่ือเต็มของหลักสูตร พรอมประเภทวิชา 
และสาขาวิชา และระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรอืหลักสูตรปรับปรุง และป พ.ศ.) 
 2. ช่ือประกาศนียบัตร ใหระบุช่ือเต็มและช่ือยอของประกาศนียบัตรท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ  โดยใหมีความสอดคลองกัน 
 3. หนวยงานรับผดิชอบ  ใหระบสุถานศึกษา หรือสถาบันการอาชีวศึกษา 
 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหแจงปรัชญาและวัตถุประสงค 
ของหลักสตูรอยางชัดเจน เชน เพื่อผลิตบุคลากรประเภทและคุณลักษณะใดและหรือเปน 
วัตถุประสงคพิเศษอันใดของสถานศึกษาหรอืสถาบันการอาชีวศึกษาน้ัน  เปนตน 
 5. กําหนดการเปดสอน ใหระบุปการศึกษาที่จะเปดดําเนินการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรับทราบหรือเหน็ชอบ 
หลักสูตรแลว แตยังไมสามารถดําเนินการเปดสอนในปท่ีกําหนดได ใหแจงเหตุผลและความจําเปน 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุคุณสมบตัิของผูเขาศึกษา เชน คุณวุฒ ิ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ประสบการณ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา  ใหแจงวิธีการและข้ันตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
โดยสังเขป 
 8. ระบบการศึกษา ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี 
รายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ และ 
การทําโครงการ 
 9. ระยะเวลาการศึกษา ใหระบุระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร และ 
ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางนอยและอยางมากของหลักสตูรนั้น 
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 10. การลงทะเบียนเรียน  ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอยและอยางมาก 
ที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษา 
 11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหแจงเกณฑการวัดผลและเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยางละเอียด 
 12. อาจารยผูสอน ใหจาํแนกเปนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพเิศษ 
โดยแจงรายชื่อ คุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน รวมทั้งภาระการสอน 
ทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีในหลักสูตรทีเ่ปดสอนใหม 
 13. จํานวนผูเรียน ใหแสดงจาํนวนผูเรียนที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและ 
จํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา  โดย 
เริ่มตั้งแตปการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น 
 14. สถานที่และอุกรณการเรียนการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอน 
ทั้งที่มีอยูแลว และที่ตองการเพิ่มในอนาคต 
 15. หองสมุด  ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสารและเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน หรืออยูในระบบอิเล็กทรอนกิส 
 16. งบประมาณ  ใหแจงงบประมาณ โดยแยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอ 
ตั้งงบประมาณ รวมทั้งงบประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบุคลากรตามหลักสูตรนั้น 
 17. หลักสูตร  ใหระบุรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 17.1 จํานวนหนวยกิต ใหระบุจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 17.2 โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของ 
หลักสูตร โดยแบงเปนหมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 17.3 รายวิชา ใหระบุรหัสวิชา ช ื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาห 
 17.4 สมรรถนะช้ันป ใหแสดงสมรรถนะและผลลัพธการเรียนรูท่ีจะเกิดข้ึน 
กับผูเรียนในแตละชั้นปตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร 
 17.5 แผนการเรียน ใหแสดงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ในแตละภาคการศึกษา จนตรบตามโครงสรางหลกัสูตร 
 17.6 คําอธิบายรายวชิา ใหเขียนสมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
ใหมีรายละเอียดสอดคลองสัมพันธกัน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา 
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 18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหกําหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ ผลลัพธการเรียนรู 
ที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่เก่ียวของ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร 
ประกอบการเรียน และความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
 19. การพัฒนาหลักสูตร ใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง 
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป  
 20. จํานวนเอกสาร ใหจัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการ- 
การอาชีวศึกษา จํานวน 20 ชุด 
 
 แนวปฏิบัตใินการนําเสนอพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตร 
 

 สถานศึกษาตองจัดทําเอกสารเพื่อการอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรทุกระดับ 
หลักสูตร ใหสอดคลองกับขอมูลในเอกสารหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเปนไป 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา    เพื่อเปนขอมูลสําหรับคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบพิจารณาในขั้นตน กอนนําเสนอขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตร  
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  และหรือการพัฒนาสถานศึกษาตอไป  ประกอบดวย 
 

 1. ขอมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา   ใหระบุชื่อสถานศึกษา แผนกวิชาที่เปดสอนหลักสูตร 
อยางชัดเจน 
 1.2 ชื่อหลักสูตร ใหระบุชื่อหลักสตูรและสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแตละระดับใหสอดคลองกัน 
 1.3 ชื่อประกาศนียบัตรและหรือชือ่ปริญญาบัตร  ใหระบุชื่อเต็มและชื่อยอ 
ของประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหสอดคลองกันและเปนไปตามชื่อ 
หลักสูตร  รวมทั้งหลักเกณฑการกําหนดชื่อประกาศนียบัตร 
 1.4 รูปแบบของหลกัสูตร   
 1) รูปแบบ ใหระบุรูปแบบของหลักสูตรท่ีเปดสอนวาเปนหลักสูตร 
ระดับใดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
 2) การรับเขาศึกษา ใหระบุการรบัผูเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร 
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 3) ความรวมมือกับหนวยงานอื่น  ใหระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของ
สถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนโดยตรง หรือเปนหลักสตูรความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ 
โดยตอง ระบุชื่อหนวยงานที่ทาํความรวมมือดวย 
 4) การใหประกาศนียบัตรหรือปรญิญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ใหระบุ 
วาใหประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเพียงสาขาวิชาเดียว หรือมากกวา 1 สาขาวิชา หรืออ่ืนๆ 
ซ่ึงสถานศึกษาไดใหประกาศนียบัตรหรอืปรญิญาบัตรเพิ่มเติม 
 5) สถานภาพของหลักสูตร ใหระบุวาเปนหลักสตูรใหมหรือหลกัสูตร 
ปรับปรุง พรอมรายละเอียดการเปดสอนในภาคการศึกษาและในปการศึกษาใด 
 6) การพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตร ใหระบุหลักสูตรทีจ่ะ 
เปดสอนวาไดผานการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการวิชาการ หรือ 
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในการประชุมเมื่อครั้งที่ วันที่ เดือน และ พ.ศ. ใด ที่ชัดเจน  พรอมแนบ 
เอกสารทีเ่ก่ียวของ 
 

 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 2.1 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหระบุปรัชญาและวัตถุประสงค 
ของแตละหลักสูตร โดยตองสอดคลองกับปรัชญาการอาชีวศึกษา ปรัชญาของสถานศึกษา 
หรือสถาบันการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานวชิาชีพ 
 2.2 ระบบการจัดการศึกษา ใหระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการ 
จัดการเรยีนการสอน การคิดหนวยกิต รวมทั้งการจัดการศกึษาภาคฤดูรอน (ถามี) ตามกรอบ 
มาตรฐานหลักสูตร  
 2.3 การดําเนินการหลักสูตร ใหระบุวัน เวลาดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
คุณสมบัติของผูเรียน จํานวนผูเรียน และรูปแบบการจัดการศึกษา 
 2.4 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   ใหระบุจํานวนหนวยกิตรวม  
ตลอดหลักสูตร และระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบท่ีสัมพันธกับการเลือกศึกษา 
ของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรในแตละระดับ 
 2.5 โครงสรางหลักสูตร ใหระบุจาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร และ 
จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ซ่ึงสอดคลองกับกรอบมาตรฐานหลักสตูรในแตละระดับ 
 2.6 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ใหระบุจาํนวนอาจารยประจาํหลักสูตร 
พรอมทั้งตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเรจ็การศึกษาอยางชดัเจน   
และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
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 2.7 เกณฑการวัดผล ใหระบุเกณฑการวัดผลประเมินผลและอื่นๆ 
ที่เก่ียวของในหลักสตูร 
 2.8 เกณฑการสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร ใหระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับ 
เกณฑการสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานหล ักสูตรในแตละระดับ 
 2.9 การประกันคุณภาพ  ใหระบุระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ใน 4 ประเด็นเปนอยางนอย คือ ผลลัพธการเรียนรูทีไ่ดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน 
สมรรถนะที่เก่ียวของ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน และความตองการ 
ของตลาดแรงงาน สังคมและชมุชน 
 2.10 การพัฒนาหลกัสูตร  ใหระบุการพัฒนาหลักสูตรโดยแสดงการ 
ปรับปรุง ดัชนีบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และการประเมินเพื่อพัฒนาหล ักสูตร 
เปนระยะๆ อยางนอยในทุก 5 ปการศึกษา 
 2.11 ใหระบุเหตุผลและความจําเปนในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามกรอบ 
มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเปนกรณีๆ ในแตละหลักสูตร 
 2.12 ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลที่นําเสนอ 2.1-2.10 
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บทท่ี 5
 

การนําหลักสูตรไปใช 
 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตร 
 
 
 

 ผูรับผิดชอบ ภารกิจ/กิจกรรม              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการนําหลกัสูตรไปใช 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
/สถาบันการอาชีวศึกษา 

ครูผูสอน 
หรือคณาจารย 

- ผลลัพธการเรียนรู การบริหารหลักสูตร 
   ทรัพยากรประกอบการเรียน  และ    
   ความตองการ/ ความพึงพอใจของ 
   ตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 

ประเมินหลักสูตร 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
/สถาบันการอาชีวศึกษา 

วางแผนการเปดสอนหลักสูตร 

- ประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชา 
   (ความรู ทักษะ และกิจนิสัย) 

- ประชุมครูในสถานศึกษา 
- แนะแนวผูเรียน 
- ประชาสัมพันธหลักสูตร 

- หลักสูตร 
- ระเบียบการจัดการศึกษา วัดผลฯ  
- ฯลฯ 

- แผนการเรียน 3 track 
- แผนการเรียนบูรณาการ  
   (เรียนเปนเรื่อง/ชิ้นงาน/โครงการ) 

- หลักสูตร ระเบียบฯ  
- สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
- เอกสารวิชาการ ตํารา ฯลฯ 

- แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนําความรู 
- กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- ชุดการเรียนรูดวยตนเอง (มอดูล)  
- แฟมสะสมผลงาน 
- บันทึกหลังการสอน 
- วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู  

จัดเตรียมเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

จัดทําสมรรถนะชัน้ป 
และแผนการเรียน 

กําหนดผูสอน 

จัดเตรียมสถานที่ วัสด ุ
ครุภัณฑ สื่อและแหลงเรียนรู 

ศึกษาหลักสตูร ระเบียบ 
และเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

จัดทําแผนการจดัการเรียนรู

จัดเตรียมสื่อการสอน วัสดุ 
ครุภัณฑรายวิชา 

จัดการเรียนรูและวัดผลประเมินผล 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ขั้นตอนในการนําหลักสูตรไปใช 
 

 การนําหลักสูตรไปใชถือเปนขั้นตอนสําคัญที่จะสงผลใหการจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีคุณภาพและบรรลุผลตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 

 • แนวปฏิบัติของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

 1. วางแผนการเปดสอนหลักสูตร  โดยจัดประชุมครูในสถานศึกษาหรือ
คณาจารยในสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร รูปแบบการจัด 
การศึกษาและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังจัดประชาสัมพันธเพ่ือแนะแนวทางการศึกษา 
และการประกอบอาชีพแกผูเรียน ผูปกครองและผูสนใจ 
 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อใหผูสอนและ 
ผูรับผิดชอบงานที่เก่ียวของไดศึกษาคนควาและใชเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน ไดแก 
เอกสารหลักสตูร ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ  เอกสารแนะนําการใชหลักสตูร  เอกสารแนะนํา 
การจัดการเรียนการสอน  เอกสารแนะนําการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ใบชวยสอนและ 
การวัดผลประเมินผล  รวมทั้งเอกสารสิ่งพิมพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา ฯลฯ 
 3. จัดทําสมรรถนะชั้นปและแผนการเรียน เพื่อกําหนดรายวิชาในแตละภาค 
การศึกษาตามโครงสรางหลักสตูรแตละสาขาวชิา/สาขางานตลอดหลักสูตร  โดยเปนไปตาม 
เงื่อนไขการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ศักยภาพและความตองการของผูเรียน 
 4. กําหนดผูสอน โดยมอบใหแตละแผนก/คณะวิชาพิจารณากําหนดผูสอน 
รายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด พรอมท้ังแตงต้ังคณะทาํงาน 
จากแผนก/คณะวิชาตางๆ รวมกันพิจารณาจัดทำตารางเรยีน ตารางสอน และตารางการใช 
หองเรียน/หองปฏิบัติการประจําภาคการศึกษา 
 5. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุครุภัณฑและสื่อการเรียนการสอน   เพื่อสนับสนุน 
โครงการสอนของแผนกวิชา/คณะวิชา และการจัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎีและภาค 
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรยีนรูของผูสอน 
 6. จัดเตรียมและดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยดําเนินการในรปู 
คณะกรรมการ 
 7. จัดเตรียมและดําเนินการประเมินหลักสูตร โดยพิจารณาประเด็น 
การประเมินอยางนอย 4 ประเด็น ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ไดแก ผลลัพธการเรยีนรูของ
ผูเรียนตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะที่เก่ียวของ การบริหารหลักสูตร ความพรอม
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ของทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ความตองการและความพึงพอใจของตลาดแรงงาน 
สังคมและชุมชน 
 

 • แนวปฏิบัติของครูผูสอน/คณาจารย 
 

1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทาง 
ในการจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลผูเรียนใหเปนไปตามจุดประสงคและ 
สมรรถนะสาขาวิชา 

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหสมรรถนะรายวิชาและ 
คําอธิบายรายวชิาที่รับผิดชอบ เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรม 
การเรยีนรู สื่อการเรยีนรูและการวัดผลประเมินผลในแตละหนวยการเรยีนรู 

3. จัดเตรียมสื่อการสอน วัสดุ ครุภัณฑประกอบการเรียนรู  โดยพิจารณาถงึ 
ประโยชน ความคุมคา พื้นฐานประสบการณและศักยภาพของผูเรียน 

4. จัดการเรียนรูและวัดผลประเมินผล โดยดําเนินการตามแผนการจัดการ 
เรียนรู พรอมทั้งวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และ 
เปนไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของหลักสูตร สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษา 
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 พรอมทั้งจัดทําบันทกึหลังการสอน เพื่อเปนขอมูลในการพฒันาและหรือปรบัปรุง 
แกไขการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 การกําหนดสมรรถนะชั้นป 
 

 ใหพิจารณากําหนดสมรรถนะและผลลัพธการเรียนรูในแตละช้ันปตามกรอบ 
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรสาขาวิชา/สาขางานท่ีเปดสอน ดังน้ี 
 

 • กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   กําหนดให
มีสมรรถนะที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับฝมือ ตรงตาม
ความตองการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห 
แกปญหา วางแผน  ดําเนินการ  ตรวจสอบและบูรณาการความรูอยางเปนระบบในระดับ
ผูปฏิบัติงาน   รวมทั้งเปน ผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  โดย
กําหนดสมรรถนะและผลลัพธการเรียนรูเปน 3 ระดับ  ดังนี้ 
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 ระดับ ปวช. 1  มีความรูความเขาใจในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กําหนด  ซ่ึงสวนใหญเปนงานประจําและคาดการณได  โดยใช
ทักษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ   รวมถึงทักษะที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานและการมี   
สวนรวมในคณะทํางาน 
 ระดับ ปวช. 2  มีความรูความเขาใจในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กําหนด  ซ่ึงสวนใหญเปนงานประจําและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตางๆ  รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานดวย
ตนเองและหรือการมีสวนรวมในคณะทํางาน 
 ระดับ ปวช. 3  มีความรูความเขาใจในวิธีการและวิธีดําเนินการ  สามารถ
ปฏิบัติงานโดยใชทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตางๆ ที่สัมพันธกัน  ซ่ึงสวนใหญเปนงาน
ประจํา สามารถประยุกตทักษะและความรูไปสูบริบทใหมๆ  สามารถใหคําแนะนําและ
แกปญหาเฉพาะดาน   อาจตองรับผิดชอบตอผูอ่ืน  รวมทั้งมีสวนรวมและหรือมีการ
ประสานงานกลุมหรือหมูคณะ 
 

 • กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
กําหนดใหมีสมรรถนะที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับ
เทคนิค ตรงตามความตองการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน  มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห แกปญหา วางแผน  จัดการ  ตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา  สอนงาน และ
บูรณาการความรูอยางเปนระบบในระดับผูควบคุมงาน  รวมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  โดยกําหนดสมรรถนะและผลลัพธ
การเรียนรูเปน  2  ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับ ปวส. 1    สามารถปฏิบัติงานโดยใชความรูในวิชาการที่สัมพันธกับ
วิชาชีพในขอบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย บางงานที่มีความซับซอนและไมเปนงานประจํา  
สามารถประยุกตทักษะและความรูในการจัดการ การแกปญหาและแนะนําผูอ่ืน รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบตอตนเองผูอ่ืนและหมูคณะ 
  ระดับ ปวส. 2   สามารถประยุกตความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับ
วิชาชีพตามแนวทางของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรไดเหมาะสม    มีสวนรวม
ในการพัฒนาวิธีการ  ริเริ่มสิ่งใหมๆ  มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและหมูคณะ  เปน
อิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืน มีสวนรวมที่เก่ียวกับการวางแผน  การ
ประสานงาน  และการประเมินผล 
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 การจัดทําแผนการเรียน 
 

 

 • การเตรียมการของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาเปนไป 
ตามหลักการ จุดหมาย เกณฑการจัดการศึกษา  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สาขาวิชาและสาขางาน  ควรดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 1. จัดประชุมครู/คณาจารย  เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักสตูร 
และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ไดแก  หลักการและจุดหมายของหลักสูตร ปรัชญาและหรือ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักเกณฑการใชหลักสูตร การกําหนดรหัสวิชา โครงสรางหลกัสูตร 
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา รูปแบบการจดัการศึกษา เงือ่นไข 
การจัดการเรียนรู  ระเบียบการจัดการศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผล เปนตน 
 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เพื่อใหผูสอนและ 
ผูรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของไดศึกษาคนควาและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ไดแก เอกสาร 
หลักสูตร ระเบยีบตางๆ ทีเ่ก่ียวของ  เอกสารแนะนําการใชหลักสูตร  เอกสารแนะนําการจัด 
การเรยีนการสอน  เอกสารแนะนําการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ใบชวยสอนและการวัดผล 
ประเมินผล  รวมทั้งเอกสารสิง่พิมพอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวกับการจัดการศึกษา ฯลฯ 
 3. จัดทําสมรรถนะชั้นป    เพื่อกําหนดสมรรถนะและผลลัพธการเรียนรูที่ควร 
เกิดขึ้นกับผูเรียนในแตละชั้นปตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรแตละสาขาวิชา 
/สาขางาน 
 4. จัดทําแผนการเรียน เพื่อกําหนดรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตาม 
โครงสรางหลักสูตรแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
 5. กําหนดผูสอน   โดยมอบใหแตละแผนกวิชาพิจารณากําหนดผูสอนรายวิชา 
ตางๆ ในแตละภาคการศึกษาตามแผนการเรียนที่กําหนด  พรอมทั้งแตงตั้งคณะทํางาน 
จากแผนกวิชาตางๆ รวมกันพิจารณาจัดทาํตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใชหองเรียน 
/หองปฏิบัติการประจําภาคการศึกษา 
 6. จัดทําโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู  โดยผูสอนทุกคนมีหนาที ่
ที่จะตองจัดทําโครงการสอน และแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชาที่รบัผิดชอบในแตละภาค 
การศึกษา   พรอมทั้งงบประมาณคาใชจายที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนตามแบบฟอรม 
ที่กําหนด และนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ 
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 7. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุครุภัณฑและสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการเรยีนรู 
 

 • การดําเนินการจัดทําแผนการเรียน 
 

 แผนการเรียน เปนการกําหนดรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรลงในแตละภาค 
การศึกษาและปการศึกษาของหลักสูตรที่เปดสอน  ซ่ึงมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติดังนี้ 
 1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต  ควรจัดรายวิชากระจายทกุภาคเรียน โดย 
กําหนดรายวิชาที่เปนความรูพืน้ฐานไวในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  เรียงตาม 
ลําดับรายวิชาทีต่องเรียนกอน-หลัง 
 2. หมวดวิชาชีพ  ควรจัดรายวิชาชีพที่เปนความรูหรือทักษะพื้นฐานไวใน 
ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2  เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพที่จําเปนสําหรับ 
การเรียนหรือเลือกเรียนรายวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชา/สาขางานที่สนใจในภาคการศึกษา
ตอไป ท้ังน้ี จะตองพิจารณารายวิชาท่ีบังคับใหเรียนกอนหรือรายวิชาท่ีมีความสัมพันธตอเน่ืองกัน 
รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกันเพื่อเรียนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน และ 
หรือเปนโครงการในแตละภาคการศึกษาดวย 
 อน่ึง สําหรับรายวิชาชีพสาขางาน ควรจัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสนใจเพือ่การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
 3. รายวิชาฝกงาน หรือการนํารายวิชาไปเรียนในสถานประกอบการ/แหลง 
วิทยาการ ใหสถานศึกษาประสานงานรวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิทยาการเพื่อพิจารณา 
กําหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหลงวิทยาการน้ันๆ 
โดยควรกําหนดการฝกงานในภาคการศึกษาที่ 5 ในหลักสูตร ปวช. และภาคการศึกษาที่ 3 
ในหลักสูตร ปวส. ซ่ึงผูเรียนมีความพรอมทั้งดานวิชาการและทักษะวิชาชีพพอสมควรแลว 
  4. รายวิชาโครงการ    ควรจัดในภาคการศึกษาสุดทาย   เพื่อใหผูเรียนได 
ประยุกตใชความรูความสามารถจากการเรียนรูในภาคการศึกษาที่ผานมามาบูรณาการในการ
ดําเนินงาน 
  5. หมวดวิชาเลือกเสรี ควรจัดไวในภาคการศึกษาที่ 3 ขึ้นไป  โดยควรจัดให 
ผูเรียนไดมีโอกาสเลือกรายวิชาตามศักยภาพ  ความถนัดและความสนใจเพื่อการศึกษาตอ 
และหรือการประกอบอาชีพ 
  6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  สําหรับ ปวช. และ ปวส. กําหนดใหมีทุกภาค 
การศึกษา จาํนวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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  7. ตรวจสอบรายวิชาและจํานวนหนวยกิตรวม ในแตละหมวดวิชาใหครบตาม 
โครงสรางหลักสูตรทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก พรอมทั้งตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน 
หนวยกิตและเวลาเรยีนตอสัปดาหของทุกรายวิชาใหถูกตอง 
  8. จํานวนหนวยกติรวมในแตละภาคการศึกษา สําหรับหลักสตูร ปวช. และ 
ปวส. ไมควรเกิน 22 หนวยกิตสําหรับการเรียนเต็มเวลา  และไมควรเกิน 12 หนวยกิต
สําหรับการเรยีนไมเต็มเวลา สําหรับการเรียนภาคฤดูรอน ไมควรเกิน 12 หนวยกิต  
 เวลาในการจัดการเรยีนการสอนโดยเฉลี่ยไมควรเกิน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 สําหรับการจัดการศึกษาทวิภาคี ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ/ 
แหลงวิทยาการรวมกันจัดแผนการเรยีน  โดยพิจารณาตามขอเสนอแนะขางตน 
 
 

 การจัดทําขอกําหนดหนวยการเรียน 
 

 ขอกําหนดของมอดูลสมรรถนะ  ขอกําหนดมอดูล (module specification หรือ
Module specs)  ค ือ  ขอกําหนดในรายละเอียดของมอดูลฐานสมรรถนะสําหรับการเรียน 
การฝกอบรมแบบฐานสมรรถนะใดๆ  ท่ีมีรูปแบบสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน 
ในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ น่ันคือ มีความสอดคลองกับหนวยสมรรถนะ (unit of competence) 
ซ่ึงประกอบดวย ช่ือมอดูล (Module Name) รหัสมอดูล (Module Code) ระยะเวลา 
(Duration) หนวยกิตหรือคาการใหนํ้าหนักในรูปแบบอ่ืน (Credit/Weighing) ระดับ 
มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) หรือกลุมเปาหมาย (Target Group) มอดูล 
ท่ีตองเรียนรูมากอน (Module Prerequisite) มอดูลท่ีตองเรียนรูควบกันไป (Co-requistisite) 
ความมุงหมายของมอดูลหรือวัตถุประสงคเชิงกฤตกรรมปลายทาง (Terminal Performance 
Objective) และผล (ลัพธ) การเรียนรู (Learning Outcome) ท่ีแบงจากหนวยออกเปน สวนๆ 
และแสดงขอความของหนวยงานยอย/กฤตกรรม (Element of Competence/Enabling 
Objective) ท้ังน้ี แตละสวนอาจระบุขอกําหนด เชน ขอกําหนดของขอบเขต หรือขอบเขต 
(Range Statement or Range) เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
ซ่ึงครอบคลุมท้ังกระบวนการ (process) และผลลัพธ (output) ของการปฏิบัติงาน  หลักฐาน 
การปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  หลักฐานความรู (Knowledge Evidence)  หรือ 
ความรูเฉพาะ (Underpining Knowledge) ท่ีจําเปนของมอดูลน้ัน และแนวทางการ ประเมิน 
(Guidance to Assessors)  นอกจากน้ัน อาจระบุทักษะหลัก (และทักษะ แกนกลาง) (Key and 
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Core Skills) ท่ีสนับสนุนใหเกิดความสามารถตามความจําเปนของแตละระดับ 
และมาตรฐานโดยอาจระบุทักษะหลักเหลาน้ีไวในหนวยยอยน้ันๆ หรือในเอกสารตามความ 
เหมาะสม สําหรับมอดูลความรูใหใชเกณฑการประเมิน (Assessment Criteria) แทนเกณฑ 
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และไมตองกําหนดหลักฐานการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี 
อาจระบุทักษะ ท่ีจําเปนไวดวยก็ได 
 
ตัวอยาง  ขอกําหนดคุณลักษณะของมอดูลท่ีสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
 

ขอกําหนดคุณลักษณะของมอดูล (Specification) 3120-2404-2 
ช่ือมอดูล (Module Name) : การสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 

ระยะเวลา (Duration) : 10 ช่ัวโมง 

รหัสมอดูล (Module Code) : 3120-2404-2 
มาตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Standard) : 

GVQ 4 – งานเคร่ืองมือวัดและควบคุม สาขางานมาตรวิทยา 

มอดูลท่ีตองเรียนกอน 
(Module Prerequisite) : 

3120-2404-2 หลักเบ้ืองตนในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา 

ความมุงหมายของมอดูล/วัตถุประสงคเชิงกฤติกรรมปลายทาง 
(Module Purpose/Terminal Performance Objective ; TPO) : 
   เพ่ือใหสามารถสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอรตามมาตรฐานกําหนด 

มอดูลไดแบงสวนเปนหนวยยอย/กฤตกรรมยอย [Element/Enabling Objectives (EO)] ดังน้ี : 
 สวนท่ี 1 จัดเตรียมแผนงาน เคร่ืองมือมาตรฐาน และอุปกรณในการสอบเทียบแรงดัน  
  และโวลตมิเตอร 
 สวนท่ี 2   ดําเนินการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร บันทึกผล และรายงานผล 
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ผลการเรียนรู (Learning Outcome) 3120-2404-2 
สวนท่ี 1 หนวยยอย/กฤตกรรมยอย (Element/Enabling Objectives)  เพ่ือใหสามารถ : 
 จัดเตรียมแผนงาน เคร่ืองมือมาตรฐาน และอุปกรณในการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
 

เกณฑการปฏิบัต ิงาน (Performance Criteria) : 
1) เอกสารแผนงาน วิธีการทดสอบและข้ันตอนการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอรไดจัดเตรียมไวครบถวน 
2) หองปฏิบัติการสอบเทียบไดมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมมาตรฐานกําหนด    
    และมีการบันทึกแตละรายการไวครบถวน 
3) เคร่ืองมือมาตรฐานและอุปกรณในการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอรไดจัดเตรียมในสภาพพรอมใช 
4) การรับ การเคล่ือนยายและการจัดเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร  
    ไดดําเดินการตามขอกําหนด 
5) การตรวจสอบลักษณะท่ัวไปของโวลตมิเตอรไดดําเนินการและบันทึกไว 
 

ขอบเขต (Range) 
โวลตมิเตอรวัด :   แบบเข็มช้ี 

          แบบตัวเลข 
หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Requirements): 

 เปนวิธีการประเมิน (Assessment Strategy) โดยใชหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู 
หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Required) : 

- เอกสารแผนงาน วิธีการทดสอบและข้ันตอนการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
- บันทึกการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการสอบเทียบ 
- บันทึกการจัดเตรียมเคร่ืองมือมาตรฐานและอุปกรณในการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
- บันทึกการรับ การเคล่ือนยายและการจัดเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณสอบเทียบโวลตมิเตอร 
- บันทึกการตรวจสอบลักษณะท่ัวไปของโวลตมิเตอร 

หลักฐานความรูท่ีตองการ (The Knowledge Evidence Required) : 
การสอบขอเขียน  สมุดทําการ  แฟมสะสมผลงาน 

ความรู (Knowledge) 
เปนความรูท่ีจําเปน (Underpinning Knowledge)  โดยมีการเขาใจสาระเพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิในเร่ืองดังตอไปน้ี : 
ความหมายความสําคัญของการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
ประวัติการศึกษาคนควาเก่ียวกับสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
หลักการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดของแรงดันและโวลตมิเตอร 
เคร่ืองมือมาตรฐานในการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
ข้ันตอนการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร 
การตรวจสอบลักษณะท่ัวไปของแรงดันและโวลตมิเตอร 
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ผลการเรียนรู (Learning Outcome) 3120-2404-2 
ทักษะหลัก (Key and Core Skill) : 
 - การส่ือสาร (Communication) : การเขียน และการอาน 
 - การคิดคํานวณ (Numeracy) : การใชจํานวน 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Infornmation technology) : การใชคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต 
 - การแกปญหา (Problem solving) : 
 - การทํางานรวมกับผูอ่ืน (Working with others) : 
 - การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง (Improving own learning and performance) 
 แนวทางการประเมิน (Guidance to Assessors) : 
 - สภาพการประเมิน (Assessment Condition) สถานท่ีปฏิบัติงานจริงหรือสถานท่ีฝกงานเสมือนจริง 
ประกอบดวย หองปฏิบัติการสอบเทียบ แบบบันทึก แบบรายงานผล และโวลตมิเตอรท่ีตองสอบเทียบ 
 - หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ อาจประเมินจากของจริงอีกดวยตามความจําเปน 
 - หลักฐานความรูท่ีตองการประเมินจาก การสอบขอเขียน และสมุดทําการ หรือแฟมสะสมงาน 
 

ผลการเรียนรู (Learning Outcome) 3120-2404-2 
สวนท่ี 2  หนวยยอย/กฤตกรรมยอย (Element/Enabling Objectives) เพ่ือใหสามารถ : 
 ดําเนินการสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอร บันทึกผล และรายงานผล 
 

เกณฑการปฏิบัตงาน (Performance Criteria) : 
1) การสอบเทียบแรงดันและโวลตมิเตอรไดดําเนินการตามข้ันตอนอยางถูกตองมีการบันทึกไว 
2) แบบบันทึกผลการสอบเทียบ (Records) แรงดันและโวลตมิเตอรไดบันทึกไวอยางถูกตองตามขอกําหนด 
3) รายงานผลการสอบเทียบ (Calibration Reports) แรงดันและโวลดมิเตอรไดจัดทําอยางถูกตอง  
    ตามขอกําหนด 
4) การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณในการสอบเทียบแรงดันและโวลตไดดําเนินการอยางถูกตองตามคูมือ  
    การบํารุงรักษา 
 

ขอบเขต (Range) 
 

หลักฐานท่ีตองการ (Evidence Requirements): 
เปนวิธีการประเมิน (Assessment Strategy) โดยใชหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู 

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Required) : 
 - แบบบันทึกผลการสอบเทียบ (Records) แรงดันและโวลตมิเตอร 
 - รายงานผลการสอบเทียบ (Calibration Reports) แรงดันและโวลตมิเตอร 
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 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 

 • แผนการจัดการเรียนรู เปนเอกสารท่ีไดจากการวิเคราะหจุดประสงครายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา วาตองการใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานใด 
เรื่องอะไรและอยางไร เพื่อนํามาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 
ในแตละหนวยการเรยีนรู  และแตละครั้งที่จัดการเรียนรู  เพื่อใหผูสอนมองเห็นความสมัพันธ 
ของกระบวนการจัดการเรียนรูที่ตอเนื่องกันในรายวิชาของตน และรายวิชาที่บูรณาการรวมกัน 
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
 

 ขั้นตอนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ควรดําเนนิการดังนี้ 
 1. ศึกษาจุดประสงคและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือนํามากําหนดเปนจุดประสงค 
การเรยีนรูในแตละหนวยการเรียนรู 
 2. ศึกษาคําอธิบายรายวิชา  เพื่อนํามากําหนดขอบขายเนื้อหาสาระในแตละ 
หนวยการเรยีนรู รวมทั้งเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 3. ศึกษาคุณสมบัติของผูเรียน เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูให 
เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู ทักษะและประสบการณเดิม รวมทั้งศักยภาพของผูเรียน 
 4. ศึกษาสภาพแวดลอมของการเรียนรู เพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรูให 
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 
 5. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูตามจุดประสงค 
การเรยีนรูที่กําหนด  โดยควรเปนกิจกรรมการเรยีนรูที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ซ่ึงอาจมีทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงานมอบหมาย 
 6. กําหนดสื่อการเรียนรู เพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูและหรอื 
ศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง 
 7. กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล เพ่ือทราบผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติและกิจนิสัย เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
โดยควรเลือกใชวิธีการประเมนิที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริงและมีเกณฑการประเมิน 
ที่ชัดเจน 
 8. จัดทําบันทึกหลังการสอน เพื่อการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจดัการ 
เรียนรูในครั้งตอไป 
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 สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  ควรประกอบดวยสวนสําคัญดังนี้ 
 1. สาระสาํคัญ 
 2. จุดประสงคการเรียนรู 
 3. สาระการเรียนรู 
 4. กิจกรรมการเรยีนรู 
 5. สื่อการเรยีนรู 
 6. การประเมินผลการเรยีนรู 
 7. บันทึกหลังการสอน 
 

 • การจัดการเรียนรู 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 เปนพระราชบญัญัติที่เนนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ทั้งดานการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนโดยมีจุดเนนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรยีนรูตลอดชีวิต ไดเรียนตาม
ความถนัด ความสนใจและไดรับการบริการดานการศึกษาจากรัฐอยางมีคุณภาพ   สําหรบัใน
เรื่องของการจดัการเรียนการสอนนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
กลาวถึงไวในหมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 

 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 

 มาตรา 23  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศกึษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้  

(1) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก  
ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก   รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความ
เขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน 
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(3) ความรูเก่ียวกับศาสนา  ศิลป วัฒนธรรม การกีฬา  ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา 

(4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง 

(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 

 มาตรา 24      การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เก่ียวของดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 

(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   ฝกการปฏิบัติให  
ทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู   รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือ
กับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 

 ทั้งน้ี การจัดการเรียนรูในแตละเรื่องหรือแตละหนวยการเรียนรู มีกระบวนการ 
และวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงผูสอนจะตองเลือกใชใหเหมาะสม  โดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบบูรณาการ และเนนคุณธรรม 
จริยธรรมควบคูไปกับการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 สําหรับการจัดการศึกษาทวิภาคี การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย สามารถยืดหยุนวิธีการจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสมกับผูเรียน สถานศึกษา 
/สถาบันการอาชีศึกษา  สถานประกอบการ แหลงวิทยาการ และความตองการของทองถ่ิน 
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 • สื่อการเรียนรู 
 

 การจัดการอาชวีศึกษามุงเนนการปฏิบัติจริงเพื่อการเรียนรูสูภาคทฤษฎีเปนหลัก  
รวมทั้งมีการสงเสรมิใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง   เรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและใชเวลา 
อยางสรางสรรค ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาและทุกสถานที่จากสื่อและแหลงการเรียนรู 
ตางๆ สื่อการเรียนรูทีใ่ชในการจัดการอาชีวศึกษาสวนใหญจึงมีทั้งสื่อสิ่งพมิพ สื่อเทคโนโลย ี
สื่อโสตทัศน สื่อกิจกรรมและอื่นๆ  รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณสําหรับใชในการฝกปฏิบัติขั้น
พื้นฐาน ขั้นที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ไปจนถึงขั้นพัฒนากาวหนา ซ่ึงสถานศึกษา 
/สถาบันและผูสอนสามารถเลอืก ผลิต ใช และหรือประยุกตใชไดอยางหลากหลายตาม  
ความเหมาะสม สอดคลองกับวิธีการเรยีนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และศักยภาพของ 
ผูเรียน รวมทั้งสามารถประสานความรวมมือกับสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ เพื่อ 
ขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยและมีประสทิธิภาพสาํหรับพัฒนาผูสอนและผูเรียน 
 

 นอกจากนี้  ควรจัดใหมีแหลงการเรียนรูหรือศูนยการเรียนรูที่มีประสิทธภิาพใน 
สถานศึกษา/สถาบันและในชุมชน สนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับส่ือและมีเครือขาย 
การเรยีนรูเชื่อมโยงแลกเปลีย่นระหวางสถานศึกษา/สถาบัน ชุมชนและสังคมอ่ืน  ตลอดจน 
จัดใหมีการกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการผลิตและใชสื่อ 
การเรยีนรูอยางตอเนื่อง 
 

 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูทําใหผูสอนไดรับขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียน   เพื่อนําไปใชประโยชนในการสงเสริมและหรือพฒันา 
ศักยภาพของผูเรียนเปนรายบคุคลหรือรายกลุม  ดังนั้นผูสอนจึงควรดําเนินการวดัและ 
ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองการ 
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ และพฤติกรรมลกัษณะนิสัยที่พงึประสงค  รวมทั้ง 
ตองสอดคลองกับสาระและกจิกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูดวย ทั้งนี้ โดยเปนไป 
ตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของหลักสตูร 
 

 นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหผูเรียน และผูปกครองไดมีสวนรวมในการวัดผล 
ประเมินผล เพือ่รับทราบผลสาํเรจ็ของการเรยีนรูดวย 
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 • การกํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
 

 หลักสูตรอาชีวศึกษามีหลักการสําคัญ คือ สนับสนุนการประสานความรวมมือใน
การจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง 
เปนหลักสูตรทีเ่ปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลกัสูตร
ใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถ่ิน ดังนั้นจึงจําเปนตองม ี
ระบบการกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสทิธภิาพ 
เพื่อรบัทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอคิดเห็นเสนอแนะ เปนแนวทางในการ 
สงเสริมและพฒันาการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง   
 

 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาถือเปนกระบวนการ 
สําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด จึงจําเปนตองมีการ 
ดําเนินการทีเ่ปนระบบเครือขาย  เริ่มจากการนิเทศภายในสถานศึกษา/สถาบัน ภายในกลุม 
สถานศึกษา/สถาบันระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ  ในรูปคณะกรรมการทีม่าจาก 
บุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ  และตองมีการสรุปรายงาน ใหทุกฝายรับทราบเพื่อเปนแนวทาง 
ในการรวมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชวีศึกษาตอไป 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2551 

___________________ 

  

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ    ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 12 และมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 และ
เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับมาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
 

 1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549  เรื่อง 
“กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)”  
 

 2. ใหใชกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา   โดยกําหนด
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในแตละระดับ    และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพใน
แตละสาขาวิชา 
 

 3. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   กําหนดใหมีสมรรถนะ
ท่ีไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับฝมือ  ตรงตามความตองการ
ของสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห แกปญหา 
วางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และบูรณาการความรูอยางเปนระบบในระดับผูปฏิบัติงาน   รวมทั้ง
เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัย  ท่ีเหมาะสมในการทํางาน  โดยกําหนดสมรรถนะและ
ผลลัพธการเรียนรูเปน 3 ระดับ  ดังนี้ 
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 3.1 ระดับ ปวช. 1  มีความรูความเขาใจในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กําหนด  ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและคาดการณได  โดยใชทักษะ
พ้ืนฐานและหรือทักษะเฉพาะ   รวมถึงทักษะท่ีสัมพันธกับการปฏิบัติงานและการมีสวนรวมใน
คณะทํางาน 
 3.2 ระดับ ปวช. 2  มีความรูความเขาใจในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กําหนด  ซึ่งสวนใหญเปนงานประจําและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตางๆ  รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานดวยตนเอง
และหรือการมีสวนรวมในคณะทํางาน 
 3.3 ระดับ ปวช. 3  มีความรูความเขาใจในวิธีการและวิธีดําเนินการ สามารถ
ปฏิบัติงานโดยใชทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตางๆ ท่ีสัมพันธกัน  ซึ่งสวนใหญเปนงานประจํา 
สามารถประยุกตทักษะและความรูไปสูบริบทใหมๆ  สามารถใหคําแนะนําและแกปญหาเฉพาะดาน 
อาจตองรับผิดชอบตอผูอ่ืน   รวมทั้งมีสวนรวมและหรือมีการประสานงานกลุมหรือหมูคณะ 
 

 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผน 
การศึกษาแหงชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชา 
นั้นๆ  ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาตลอดชีวิต   โดยมุงเนนผลิตผูมีความรู     
ความเขาใจและทักษะในระดับฝมือ  มีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานอาชีพไดจริง   มีคุณลักษณะ  
ท่ีพึงประสงค   รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  สอดคลองกับ
ความตองการของเศรษฐกิจและสังคม  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 5. ระบบการจัดการศึกษา เปนการจัดศึกษาแบบเปดหรือยืดหยุน สามารถเทียบโอนหนวย-
สมรรถนะเขาสูระบบหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร  โดยใชระบบทวิภาค กําหนดให 1 ปการศึกษา
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 18 สัปดาห   
สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกัน
ไดกับการศึกษาภาคปกติ 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
 

 6. การคิดหนวยกิต 
 6.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ  1  
หนวยกิต 
 6.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ   ไมนอย
กวา 36 ชั่วโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 
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 6.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม  ไมนอย
กวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 6.4 การฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ   ไมนอยกวา 
54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 6.5 การทําโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย  ไมนอยกวา  54  ชั่วโมง   เทากับ 1 
หนวยกิต 
 

 7. จํานวนหนวยกิตรวม   มีจํานวนหนวยกิตรวมระหวาง 100-120 หนวยกิต 
 

 8. โครงสรางหลักสูตร 
 8.1 หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต    ประกอบดวยสมรรถนะทั่วไปเพื่อเปนพ้ืนฐาน   
ในการดํารงชีวิต และสมรรถนะหลักเพ่ือเปนพ้ืนฐานที่สัมพันธกับวิชาชีพ  ในดานการสื่อสาร  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง  การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  การแกปญหาพ้ืนฐาน การวิจัยเบื้องตน การประยุกตใชตัวเลขและการจัดการธุรกิจเบื้องตน 
โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในตนเอง ผูอ่ืนและสังคม ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม  สามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบและนําไปใชในชีวิตและการประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  สถานศึกษาอาจจัดวิชาพ้ืนฐานประยุกตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุม
วิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชา  
สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมวิชาบริหารและจัดการวิชาชีพ  และกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต   
 8.2 หมวดวิชาชีพ  ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือมุงเนนพัฒนาผูเรียนให
สามารถคิด วิเคราะห  วางแผน  จัดการและประเมินผล  โดยบูรณาการสูการปฏิบัติจริง   รวมทั้ง
ประยุกตสูอาชีพ   รวมไมนอยกวา  64  หนวยกิต  ดังนี้ 
  8.2.1 วิชาชีพสาขาวิชา  ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพแกนที่เปนสมรรถนะ
รวมของทุกสาขางานในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  8.2.2 วิชาชีพสาขางาน  ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเปนสมรรถนะเฉพาะ
ของสาขางานนั้นๆ  ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 
  8.2.3 ฝกงาน  ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเกิดจากการฝกทักษะเพ่ิมพูน
ประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการ  แหลงวิทยาการตางๆ  จํานวน 4 หนวยกิต 
  8.2.4 โครงการ   ประกอบดวยสมรรถนะในการทํางานรวมกับผู อ่ืน  การ
แกปญหา การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง  โดยใชลักษณะของการวิจัยเบื้องตน  
เพ่ือบูรณาการสูการปฏิบัติจริงและประยุกตสูอาชีพในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  จํานวน 4 หนวยกิต 
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 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบดวยสมรรถนะซึ่งสนับสนุนวิชาชีพและหรือ
การศึกษาตอ  สามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรประเภทวิชาใดๆ  รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 8.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   เปนสวนที่สงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ  ทักษะ
ประสบการณ และทักษะชีวิต      ผูเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยสัปดาหละ  2  ชั่วโมง  
ทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไมนับเปนหนวยกิต 
 สถานศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต  
หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับผูเรียนที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได  
ท้ังนี้ ผูเรียนตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานหลักสูตร และ
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณเขาสูหนวยกิตในหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 9. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู 
 9.1 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของผูเรียน   เพ่ือใหสามารถผลิตผูเรียนในลักษณะที่ 1 เปนผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญ  
ลักษณะที่ 2 เปน       ผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญ สามารถแกปญหาได  และหรือลักษณะที่ 3 เปน
ผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญ สามารถแกปญหาและประดษิฐคิดคนสิ่งใหมๆ โดยใชกระบวนการวิจัย
อยางงาย   ท้ังนี้ ผูสําเร็จการศึกษาตองมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด 
 9.2 สถานศึกษาตองจัดเตรียมความพรอมในดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ และ
บุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแตละลักษณะของการผลิต
ผูเรียน 
 9.3 การจัดอัตราสวนของเวลาการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ 
ประมาณ 20 ตอ 80 
 9.4 สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพสาขางานไดตามความตองการของทองถ่ิน  
 9.5 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดท้ังแบบในระบบ นอกระบบ และ 
ทวิภาคี โดยวิธีการจัดแบบปกติ สะสมหนวยกิต เทียบโอนผลการเรียน และเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ  โดยกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะทั้งดานสมรรถนะทั่วไป  
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค    ใหตรงตามศักยภาพของ
ผูเรียนและระดับของคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของแตละประเภทวิชา  
 9.6 สถานศึกษาควรจัดใหมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแตละภาคเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะหลักในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหา การปรับปรุงการเรียนรูและ
การปฏิบัติงานของตนเอง และสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือบูรณาการสูการปฏิบัติจริงและประยุกตสูอาชีพ  
โดยจัดทําเปนโครงการหรืองานหรือชิ้นงานที่เก่ียวกับการผลิตหรือบริการ  อยางนอยภาคเรียนละ  1  
โครงการหรืองานหรือชิ้นงาน 
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 9.7 สถานศึกษาตองจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ   
ท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน  นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดการ
เรียนการสอน/จัดการฝกในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการได   โดยอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 9.8 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียนนําสู
การปฏิบัติในอาชีพไดอยางเปนรูปธรรมตามโครงสรางหลักสูตร     โดยปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
ตามลักษณะการวิจัยเบื้องตน 
 9.9 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม    
คานิยม  ระเบียบของตนเอง  การนันทนาการและการสงเสริมการทํางาน   โดยใชกระบวนการกลุม
ในการ    ทําประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทุกภาคเรียน  
 9.10 สถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา   เพ่ือ
เปนการประกันคุณภาพผูเรียน 
 

 10. คุณสมบัติผูเรียน   เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 
 

 11. คุณสมบัติผูสอน   เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีกําหนด  และหรือเปนผูมีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นๆ  
 

 12. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เรียกโดยยอวา ปวช.) 
 

 13. การลงทะเบียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต  
ในแตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา     สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต 
  หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน   การลงทะเบียนเรียนที่แตกตางไป
จากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   ท้ังนี้ใหขึ้นอยู
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู
ประสบการณเขาสูหนวยกิตใหกับผูเรียนที่มีความรูความสามารถและประสบการณอาชีพ    ท้ังนี้ 
ตองลงทะเบียนใหครบตามจํานวนหนวยกิต  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 

 14. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  14.1 การวัดผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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  14.2 การสําเร็จการศึกษา ใหมีสมรรถนะตรงตามที่กําหนด ไดจํานวนหนวยกิต
สะสมครบถวนตามโครงสรางที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน 
 

 15. การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวให
ชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวย  4  ประเด็น  คือ 
  15.1 ผลลัพธการเรียนรูท่ีไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่เก่ียวของ 
  15.2 การบริหารหลักสูตร 
  15.3 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
  15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
 

 16. การกําหนดหลักสูตรและอนุมัติ 
  16.1 การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
  16.2 การกําหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร    ใหเปนหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  16.3 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 17. การพัฒนาหลักสูตร ใหสถานศึกษามีหนาท่ีในการพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร  
และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป 
 

 18. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดงักลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กันยายน  พ.ศ.  2551 
 
 

 
(นายสมชาย  วงศสวัสดิ์) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
รับรองสําเนาถูกตอง 
  วัลลภา อยูทอง 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2551 

___________________ 

  

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือ
เปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา   และเพ่ือใหการบริหารงาน
ดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 12 
และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549  เม่ือวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2549    และเพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับมาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติ      
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
 

 1. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549  เรื่อง 
“กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)”  
 

 2. ใหใชกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกประเภทวิชา   โดย
กําหนดสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในแตละระดับ และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในแตละสาขาวิชา 
 

 3. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กําหนดใหมี
สมรรถนะที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับเทคนิค ตรงตาม
ความตองการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน   มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  
แกปญหา  วางแผน  จัดการ  ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา สอนงาน และบูรณาการความรูอยางเปน
ระบบในระดับผูควบคุมงาน  รวมทั้งเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการทํางาน  โดยกําหนดสมรรถนะและผลลัพธการเรียนรูเปน  2  ระดับ  ดังนี้ 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัหลักสูตร 78 

  3.1 ระดับ ปวส. 1    สามารถปฏิบัติงานโดยใชความรูในวิชาการที่สัมพันธกับ
วิชาชีพในขอบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย บางงานที่มีความซับซอนและไมเปนงานประจํา สามารถ
ประยุกตทักษะและความรูในการจัดการ การแกปญหาและแนะนําผูอ่ืน รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองผูอ่ืนและหมูคณะ 
  3.2 ระดับ ปวส. 2  สามารถประยุกตความรูและทักษะในวิชาการท่ีสัมพันธกับ
วิชาชีพตามแนวทางของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรไดเหมาะสม    มีสวนรวมในการ
พัฒนาวิธีการ  ริเริ่มสิ่งใหมๆ  มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและหมูคณะ  เปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืน  มีสวนรวมที่เก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการ
ประเมินผล 
 

 4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร   มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ  ปรัชญาการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชา
นั้นๆ ในการจัด การศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาตลอดชีวิต   โดยมุงเนนผลิตผูมีความรูและ
ทักษะในระดับเทคนิค  สามารถปฏิบัติงานที่ใชเทคนิค  ควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน   สอดคลองกับความตองการของสังคม 
ชุมชนและสถานประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

 5. ระบบการจัดการศึกษา เปนการจัดศึกษาแบบเปดหรือยืดหยุน สามารถเทียบโอน
หนวยสมรรถนะ เขาสูระบบหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร  โดยใชระบบทวิภาค กําหนดให 1 ป
การศึกษาแบงออก เปน 2 ภาคการศึกษา   และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 
18 สัปดาห     สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
  

 6. การคิดหนวยกิต 
  6.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง  เทากับ 1 
หนวยกิต 
  6.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ   ไมนอย
กวา 36  ชั่วโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
  6.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม   ไมนอย
กวา 54  ชั่วโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
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  6.4 การฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ     ไมนอยกวา 
54  ชั่วโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 
  6.5 การทําโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย  ไมนอยกวา  54  ชั่วโมง  เทากับ 1 
หนวยกิต 
  

 7. จํานวนหนวยกิตรวม   มีจํานวนหนวยกิตรวมระหวาง  80 – 100  หนวยกิต 
 

 8. โครงสรางหลักสูตร 
  8.1 หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต  ประกอบดวยสมรรถนะทั่วไปเพื่อเปนพ้ืนฐานการ
ดํารงชีวิต และสมรรถนะหลักเพ่ือเปนพ้ืนฐานที่สัมพันธกับวิชาชีพ  ในดานการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
การแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิจัย การประยุกตใชตัวเลขและการจัดการ
ธุรกิจ   โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในตนเอง ผูอ่ืนและสังคม   ตระหนักในคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม   สามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบ  และนําไปใชในชีวิตและการ
ประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข  รวมไมนอยกวา  20  หนวยกิต 
   สถานศึกษาอาจจัดวิชาพ้ืนฐานประยุกตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุม
วิชาภาษาตางประเทศ  กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  กลุมวิชาคณิตศาสตร  กลุม
วิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาบริหารและจัดการวิชาชีพ และกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในสัดสวน
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต   
  8.2 หมวดวิชาชีพ  ประกอบดวย  สมรรถนะวิชาชีพเพ่ือมุงเนนพัฒนาผูเรียน      
ใหสามารถคิด วิเคราะห วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุมและสอนงาน  โดยบูรณาการสูการ
ปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ  รวมไมนอยกวา  54  หนวยกิต 
   8.2.1 วิชาชีพสาขาวิชา   ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพแกนที่เปนสมรรถนะ
รวมของทุกสาขางานในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
   8.2.2 วิชาชีพสาขางาน  ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเปนสมรรถนะเฉพาะ
ของสาขางานนั้นๆ  ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 
   8.2.3 ฝกงาน  ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพท่ีเกิดจากการฝกทักษะเพ่ิมพูน
ประสบการณงานอาชีพในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการตางๆ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต  
   8.2.4 โครงการ   ประกอบดวยสมรรถนะในการทํางานรวมกับผู อ่ืน  การ
แกปญหา การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใชลักษณะของการวิจัย เพ่ือ
บูรณาการสูการปฏิบัติจริงและประยุกตสูอาชีพในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  จํานวน 4 หนวยกิต 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัหลักสูตร 80 

  8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบดวยสมรรถนะซึ่งสนับสนุนวิชาชีพและหรือ
การศึกษาตอ  สามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรประเภทวิชาใดๆ  รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  8.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   เปนสวนที่สงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ  ทักษะ-
ประสบการณ และทักษะชีวิต      ผูเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยสัปดาหละ  2  ชั่วโมง   
ทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไมนับเปนหนวยกิต 
   สถานศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน
ประยุกต  หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับผูเรียนที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได ท้ังนี้ ผูเรียนตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอน
ความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิตในหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 9. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู 
  9.1 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของผูเรียน    เพ่ือใหสามารถผลิตผูเรียนในลักษณะที่ 1  เปนผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญ    
ลักษณะที่ 2  เปน  ผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญ สามารถแกปญหาได  และหรือลักษณะที่ 3 เปน   
ผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญสามารถแกปญหาและประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ โดยใชกระบวนการวิจัย  
ท้ังนี้ ผูสําเร็จการศึกษาตองมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด 
  9.2 สถานศึกษาตองจัดเตรียมความพรอมในดานอาคารสถานที่  ครุภัณฑ  และ
บุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแตละลักษณะของการผลิต
ผูเรียน 
  9.3 การจัดอัตราสวนของเวลาการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ 
ประมาณ 40 ตอ 60 
  9.4 สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพสาขางานไดตามความตองการของทองถ่ิน  
  9.5 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดท้ังแบบในระบบ นอกระบบ และ 
ทวิภาคี โดยวิธีการจัดแบบปกติ สะสมหนวยกิต เทียบโอนผลการเรียน และเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ  โดยกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะทั้งดานสมรรถนะทั่วไป 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค  ใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน
และระดับของคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของแตละประเภทวิชา  
  9.6 สถานศึกษาควรจัดใหมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแตละภาคเรียน  
เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะหลักในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแกปญหา การปรับปรุงการเรียนรูและ
การปฏิบัติงานของตนเอง และสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือบูรณาการสูการปฏิบัติจริงและประยุกตสูอาชีพ   
โดยจัดทําเปนโครงการ   หรืองานหรือชิ้นงานที่เก่ียวกับการผลิตหรือบริการ   อยางนอยภาคเรียนละ  
1 โครงการหรืองานหรือชิ้นงาน 
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  9.7 สถานศึกษาตองจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน   นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดการ
เรียนการสอน/จัดการฝก   ในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการได  โดยอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  9.8 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียนนําสู
การปฏิบัติในอาชีพไดอยางเปนรูปธรรมตามโครงสรางหลักสูตร     โดยปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
ตามลักษณะการวิจัย 
  9.9 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม    
คานิยม  ระเบียบของตนเอง  การนันทนาการและการสงเสริมการทํางาน   โดยใชกระบวนการกลุม
ในการ   ทําประโยชนตอชุมชน  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทุกภาคเรียน   
  9.10 สถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา เพ่ือ
เปนการประกันคุณภาพผูเรียน 
 

 10. คุณสมบัติผูเรียน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
 

 11. คุณสมบัติผูสอน  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีกําหนด  และหรือเปนผูมีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นๆ 
 

 12. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เรียกโดยยอวา ปวส.) 
 

 13. การลงทะเบียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต  ในแตละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน
ใหลงทะเบียนเรียนได   ไมเกิน 12 หนวยกิต  
  หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนที่แตกตางไปจาก
เกณฑ ขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ท้ังนี้ใหขึ้นอยูใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรูและ
ประสบการณเขาสู หนวยกติใหกับผูเรียนที่มีความรูความสามารถและประสบการณอาชีพ  ท้ังนี้ ตอง
ลงทะเบียนใหครบตามจํานวนหนวยกิต  และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 

 14. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  14.1 การวัดผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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  14.2 การสําเร็จการศึกษา ใหมีสมรรถนะตรงตามที่กําหนด  ไดจํานวนหนวยกิต
สะสมครบถวนตามโครงสรางที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน 
 

 15. การประกันคุณภาพหลักสูตร   ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวให
ชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวย  4  ประเด็น  คือ 
  15.1 ผลลัพธการเรียนรูท่ีไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะที่เก่ียวของ 
  15.2 การบริหารหลักสูตร 
  15.3 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
  15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
 

 16. การกําหนดหลักสูตรและอนุมัติ 
  16.1 การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
  16.2 การกําหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร  ใหเปนหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  16.3 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 17. การพัฒนาหลักสูตร  ใหสถานศึกษามีหนาท่ีในการพัฒนาหลักสูตร  ประเมิน
หลักสูตร  และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุก  
5  ป 
 

 18. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17  กันยายน  พ.ศ. 2551 
 

 
(นายสมชาย  วงศสวัสดิ์) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
รับรองสําเนาถูกตอง 
  วัลลภา  อยูทอง 
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่   741/2551 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน 
    การปฏิบัติงานเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ 

_________________________ 

 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
มาตรฐาน การปฏิบัติงานเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ พรอมทั้งตัวบงชี้และเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
เทียบโอนความรูและประสบการณของผูเรียนเขาสูหนวยกิตในหลักสูตร และการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูเรียนที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรแตละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ตลอดจนมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   สํานักงานคณะกรรมการ-
การอาชีวศึกษาจึงแตงตั้งผูมีรายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้      เปนคณะกรรมการโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงานเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ  
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

1. นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานที่ปรึกษา 
2. นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีปรึกษา 
3. นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีปรึกษา 
4. นางศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีปรึกษา 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

1. นางสิริรักษ รัชชุศานติ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
   และวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
3. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
4. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
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5. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กรรมการ 
6. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต กรรมการ 
7. นางสาวจริยา สุทธิเดช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
8. นางทิพยวรรณ เย็นตระกูล สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
9. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
10. นางปรียนันท อารมณรัตน สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
11. นางยุวรี มณีรัตน สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
12. นางสาวโสภา วงศโถง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
13. นายชัยวัฒน มณีสุธรรม สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
14. นางผองพรรณ จรัสจินดารัตน สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและ 
    เลขานุการ 
15. นางสาวทิพานี สมบัติ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ 
16. นางสาวอารี โอสถจันทร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

1. นายสิทธิพงศ ยุวจิตติ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ กิจพิทักษ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
3. นายมนตรี พรหมเพ็ชร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
4. นายวิรัช คุณวุฒิวานิช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
5. นายชาตรี ชนานาฎ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
6. นายมนตชัย มนูธาราม สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
7. นายไพฑูรย นันตะสุคนธ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
8. นางสาวโสภี นิลรักษ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
9. นางสาวพิมพร ศะริจันทร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
10. นายวิชัย จิตมาลีรัตน สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
11. นางสาวยุวดี ศรีคิรินทร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
12. นางชมภูนุช นาคใหม สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
13. นางอัมพร พีรพลานันท สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
14. นางเฉลา ปรัชญกุล สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
15. นางสาวสุจิตรา ปทุมลังการ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
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16. นายวิทยา ใจวิถี ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
17. นางสาววัลลภา อยูทอง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและ 
    เลขานุการ 
18. นางศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการและ 
    ผูชวยเลขานุการ 
 
 ท้ังนี้    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 
 

   นายทรงสวัสดิ์  ทิพยคงคา 
   (นายทรงสวัสดิ์  ทิพยคงคา) 

   รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 
    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
รับรองสําเนาถกูตอง 
วัลลภา อยูทอง 
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คณะผูรวมวิพากษ 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตร 

 
ระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2551   
ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส ลอรด 2000  จังหวัดนครปฐม 
 

1. นายณงค สมบัติใหม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
2. นายธีรพจน เครือพานิช วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
3. นายธงชัย สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ 
4. นายชวลิต เอียดชวย วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ 
5. นายสํารอง เมฆหมอก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
6. นายเดชัย ดานวรรณกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
7. นางกฤษณะรักษ   ประศาสนครกุาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
8. นางสุวรรณา พงษศรีศุภกร วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 
9. นายวิชิต วิเชียร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 
10. วาท่ีร.ต.ศิลปชัย ฉายศรี วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
11. นายณรงคชัย มีเต็ม วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
12. นางสุทิน สุพรรณสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 
13. นางสาวอุษา ศรรีัตนโชคชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 
14. นางสาวสมศิริ แทนปน วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
15. นายไพจิตร บานแสน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
16. นางอารมณ พวงเสรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
17. นายไพโรจน คงสุขเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 
18. นายสุทธิพัฒน อมรกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
19. นายสําราญ รื่นรวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
20. นายนิวัตร แพงยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
21. นางสาวกาญจนา   ลิ้มประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
22. นายกฤษฎา วิเศษสุข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
23. นางเรณู สอนศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
24. นางชาดา กาศเกษม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
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25. นางดรุณีย วราวิทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
26. นายสุรชัย แรงกลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว 
27. นายพรศักดิ์ สหสิทธ์ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว 
28. นางกัญญารัตน รักษาแกว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
29. นายสงา แตเชื้อสาย วิทยาลัยสารพัดชางตาก 
30. นายนพพร จูจันทร วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก 
31. นางณัฎฐณิชา ปติณสุธา วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน 
32. นายกิตติศักดิ์ บัวศรี วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี 
33. นางสาวเขมวดี คงหมื่นไวย วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส 
34. นางสาวชัญญา พืชพันธุ   วิทยาลัยสารพัดชางระยอง 
35. นายกันนิวัต พรหมสุวรรณ วิทยาลัยสารพัดชางฉะเชิงเทรา 
36. นายสนธิ ภูละมูล วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง 
37. นายวิม กัลปนาท วิทยาลัยสารพัดชางตาก 
38. นางสาวพิชชาภา ธรรมมา วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส 
39. นางพรเพ็ญ พรหมชิตมาตย วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง 
40. นางจริยาภรณ จันทรแกวเกิด วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 
41. นางสาวทัศนวรรณ อุนน้ําใจ วิทยาลัยการอาชีพอินทรบุรี 
42. นายณรงคชัย สุขสวคนธ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
43. นายสจิรศักดิ์ รุนลา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
44. นางสาวสุมาลี แกวศรีบุตร วิทยาลัยการอาชีพพล 
45. นางวรากร หิรัญมณีมาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 
46. นายสัญญา นุกูล วิทยาลัยการอาชีพพล 
47. นายวิชัย ท้ิงเสน วิทยาลัยการอาชีพพล 
48. นายนิรุตต คําพิชิต วิทยาลัยการอาชีพพล 
49. นายสุริยงค บุสําโรง วิทยาลัยการอาชีพพล 
50. นายสุชาติ ชาติวรรณ วิทยาลัยการอาชีพลอง 
51. นายอดุลย ภามุลตรี วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด 
52. นางพิกุล ประกอบกิจ วิทยาลัยการอาชีพแมสอด 
53. นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
54. นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ 
55. นายโกเมศร ซอนกลิ่น วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
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56. นางสาวพิมพร ศะริจันทร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
57. นางสาวอรนุช สิริกุลขจร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคภาคเหนือ 
58. นางบุษยมาศ นิ่มนวล ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคภาคกลาง 
59. นายรักษาพร ตัณฑสุวรรณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
   และกรุงเทพมหานคร 
60. นายคฑายุทธ มิตรสูงเนิน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
61. นางสาวโสภาวดี ศิริไพศาลกุล ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 
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คณะทํางาน 
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ที่ปรึกษา  
นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นางสิริรักษ รัชชุศานติ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 
คณะทํางานเรียบเรียง  

นายสุชาติ กิจพิทักษ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นางสาววัลลภา อยูทอง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นายสิทธิพงศ ยุวจิตติ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นายไพฑูรย นันตะสุคนธ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นายมนตรี พรหมเพ็ชร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นายวิรัช คุณวุฒิวานิช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นางเฉลา ปรัชญกุล สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 
ปกและรูปเลม  

นางสาววัลลภา อยูทอง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 

คณะบรรณาธิการ  
นายสุชาติ กิจพิทักษ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นางสาววัลลภา อยูทอง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 



 




