เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
อาศัย ความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูต รระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๘ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีย านยนต์ สาขาวิช า
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัด การสํานักงาน สาขาวิชาการจัด การโลจิสติกส์ สาขาวิชาดิจิต อลกราฟิก สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณี
และเครื่องประดับ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัต ว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา สาขาวิชาการโรงแรม และ
สาขาวิชาการท่องเที่ย ว ของสถาบัน การอาชีวศึกษา และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ ก รอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง ๒๘ สาขาวิ ช าเป็ น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามประกาศนี้ หรือมีค วามจําเป็นต้องปฏิบัติน อกเหนือจาก
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อุตสาหกรรม
๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
๑๐. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๑๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
๑๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
๑๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ศิลปกรรม
๑๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก
๑๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๑๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๑๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง
๑๙. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
คหกรรม
๒๐. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
๒๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น
๒๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม
เกษตรกรรม
๒๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
๒๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประมง
๒๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๒๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๒๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Electrical Technology (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
: Bachelor of Technology (Electrical Technology)
: B.Tech. (Electrical Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านไฟฟ้า สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ คํานวณและ
ประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ซ่อมบํารุงรักษา ทดสอบ พัฒนา ให้ข้อเสนอแนะและคําแนะนํา
เพื่อแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าควบคุม ในงานอุตสาหกรรม
ระบบวัดและควบคุม เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3.2.2 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม บุ ค ลิ กภาพ มนุ ษ ย์ สั ม พั นธ์ มี วิ นั ยในตนเอง และ
ให้ความสําคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
3.2.3 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดํารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยยึ ดหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ปฏิบัติงานระดับนักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม ในตําแหน่งช่างซ่อมบํารุง ตําแหน่งผู้ควบคุม
ในส่ ว นการผลิ ต ปฏิ บั ติ ง านในบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา และรั บ เหมา ในตํ า แหน่ ง ผู้ ค วบคุ ม งานระบบไฟฟ้ า
ผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการ พนักงานฝ่ายขายในตําแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย หรือวิศวกรฝ่ายบริการ หรือทํางาน
ในตําแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (Technician Supervisor) ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าด้านไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานคุณภาพ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ นักเทคโนโลยีไฟฟ้าระบบวัดและควบคุม
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการ
เรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
6.1.1 นําความรู้ และทักษะ ในสาขาอาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าไปใช้อย่างกว้างขวางอย่างเป็นระบบ
6.1.2 แสดงออกถึงความมีวินัย ขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน สนใจใฝ่รู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
6.1.3 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
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6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.1.2 วางแผน จัดการ ควบคุมงานไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
6.3.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และประมาณการ งานระบบไฟฟ้ากําลัง และงานระบบไฟฟ้าควบคุม
6.3.1.4 กําหนดตาราง ทดสอบ แก้ไข และซ่อมบํารุงงานไฟฟ้า
6.3.1.5 ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ และให้คําปรึกษา
แนะนํา ป้องกัน แก้ไขปัญหาในระบบงานไฟฟ้า
6.3.2 .สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือเลือกจากสมรรถนะ ดังนี้
6.3.2.1 ออกแบบ คํานวณ ติดตั้ง ทดสอบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
6.3.2.2 คํานวณ เลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
6.3.2.3 ออกแบบ ควบคุมกระบวนการ และระบบควบคุมป้อนกลับอัตโนมัติ
6.3.2.4 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม
6.3.2.5 ประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
6.3.2.6 ออกแบบ ควบคุม ทดสอบ ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และ
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
6.3.2.7 ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมบํารุง ทดสอบ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
6.3.2.8 บริหารจัดการองค์กรงานอุตสาหกรรมบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
72
หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้

4
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บู ร ณาการที่ ค รอบคลุม สาระของกลุ่ม วิ ชาภาษาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ชาคณิ ตศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ
คํานวณ การประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมบํารุง กฎหมาย ข้อกําหนด บทบัญญัติ การวางแผน ควบคุมและรายงาน
ด้านความปลอดภัย พิษวิทยา การป้องกันความเสี่ยงและโรคที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรม วิธีดําเนินงาน
รูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อ องค์กร อํานาจหน้าที่ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นํา กระบวนการตัดสินใจ
เพื่อจัดตั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ เ น้ น การนํ า ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการหรื อ ทวิ ภ าคี เพื่ อ ให้ เ กิ ด สมรรถนะทางด้ า นบริ ห าร จั ด การ ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยเลือกจากเนื้อหาต่อไปนี้
8.2.2.1.กลุ่มความรู้งานระบบไฟฟ้ากําลัง ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งแรงสูงและแรงต่ํา
ระบบการผลิต ระบบการส่งและจ่ายกําลังไฟฟ้า ระบบการป้องกัน ระบบการติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม
โหลดทางไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานต่างๆ
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8.2.2.2.กลุ่มความรู้งานด้านเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทํางานโดยการอาศัยแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้า
8.2.2.3.กลุ่มความรู้งานควบคุมระบบไฟฟ้ากําลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ซึ่งจะศึกษาส่วนของ
ระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นกิโลโวลต์ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้หลายร้อยแอมแปร์ โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวงจรรวมแบบดิจิตอล วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลังตลอดจนวิเคราะห์
ออกแบบ ประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมในงาน ควบคุมตําแหน่ง ความเร็วเชิงมุม ระยะทาง ระบบควบคุมอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม ระบบการควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบการ
ควบคุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบควบคุม ระบบควบคุมและอุปกรณ์
โดยเลื อกจั ดกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาความรู้ให้ส อดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ ของหลักสูตรและ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกํ าหนดขอบเขตในการฝึก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทํา
ประโยชน์ต่อชุมชน
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ เ ต็ ม เวลา สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร้ อ นให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย น และหรื อ เที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึ กประสบการณ์ทั กษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรื อแหล่ ง วิ ทยาการ ไม่ น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่ า งหลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยคํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
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เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนรู้และการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สําคัญของแต่ละสาขาวิชา คือ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการเนื่องจากเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้องไปทํางานจริงในงานอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการ ใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะ
ในการใช้งาน รวมถึงระบบสารสนเทศห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูปต่างๆ ทั้งนี้ ต้องมี
ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนรู้ ดังนี้
12.1 มีห้องเรียนที่ประกอบด้วยสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ มีครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนรู้ โดยมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ
12.3 มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม
12.4 มีความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ทั้งนี้ การกําหนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็ น การบริ ห ารจั ด การของสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า โดยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก วิ ช าการ
ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจั ดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พั ฒนา/ปรั บปรุ งหลั กสูต รให้มี ความทัน สมั ย สอดคล้องกั บ ความต้ องการกํ า ลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรอย่างน้ อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุ ฒิหรือผู้เชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
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14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุ ฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิ จารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Automotive Technology (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)
: ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)
: Bachelor of Technology (Automotive Technology)
: B.Tech. (Automotive Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิ ตด้านอาชี วศึกษาที่มี ความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิ บัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านยานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยียานยนต์ สามารถนําความรู้ไปบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานยานยนต์
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงขึ้น การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพยานยนต์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ปฏิ บั ติ ง านในระดั บ นั ก เทคโนโลยี ย านยนต์ ในงานจั ด การธุ ร กิ จ ยานยนต์ ออกแบบพั ฒ นา ควบคุ ม
ตรวจสอบ ประเมิน ให้คําแนะนํา สอนงาน พัฒนางานและบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในการทํางาน
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการ
เรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.2 อดทน ขยัน ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางานและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
6.1.4 สนใจใฝ่รู้ มีความรู้ที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.6 เตรียมร่างกายให้พร้อมปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6.1.7 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.8 สามารถทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ มีทักษะการบริหารจัดการในการทํางานเป็น
หมู่คณะ รักงานและรักองค์กร
6.1.9 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาตามหลักการทฤษฏีของ
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แ ก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ

3
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมดูแลงาน ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.3.1.2 วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6.3.1.3 วิ เ คราะห์ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ ง และทดสอบการทํ า งานของเครื่ อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลี น
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกและยานยนต์ผสมผสาน ระบบส่งกําลัง
และเครื่องล่าง ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ ระบบปรับอากาศยานยนต์ โดยใช้คู่มือและ
เครื่องมือพิเศษ
6.3.1.4 ทดสอบสมรรถนะ ปรับ ปรุ ง ดั ดแปลงและพั ฒ นาระบบของเครื่ องยนต์ แ ก๊ ส โซลี น
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊ส เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกและยานยนต์ผสมผสาน ระบบส่งกําลัง
และเครื่องล่างยานยนต์ ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ และระบบปรับอากาศยานยนต์
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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72
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….
….
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หน่วยกิต
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หน่วยกิต
51
หน่วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
6
หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้ วยกลุ่ ม วิ ชาที่ พัฒนาผู้เรีย นให้มีทักษะในการปรั บตัวและดํ า เนิ นชี วิตในสังคมสมั ย ใหม่
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บู ร ณาการที่ ค รอบคลุม สาระของกลุ่ ม วิ ชาภาษาศาสตร์ กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร จั ด การ
วางแผนดําเนินการ ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา สอนงาน ออกแบบติดตั้ง วิเคราะห์ ทดสอบ และแก้ไขข้อขัดข้อง
ของระบบยานยนต์ สามารถคิด ประเมินผล และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ เ น้ น การนํ า ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ใน
สถานประกอบการหรือทวิภาคี เพื่อให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงาน
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
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8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกํ าหนดขอบเขตในการฝึก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมี เหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทั กษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ง วิ ทยาการ ไม่น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชายานยนต์หรือสาขาวิชาช่างยนต์
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คือครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์
ห้อ งปฏิ บัติ ก าร เนื่อ งจากเป็ น หลัก สู ตรที่ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อมให้แ ก่บั ณ ฑิต ส่ว นใหญ่ใ นการทํ า งานจริ ง
ในวงการเทคโนโลยียานยนต์ จึงมีความจําเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง ดังนั้น
ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
12.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่าง
พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสําหรับการทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชิพ โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
12.3 ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
12.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีหนังสือตํารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใน
จํานวนที่เหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตร
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
12.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
12.6 ควรมีการสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ข้อมูลสําหรับการจัดสรรทรัพยากร
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ทั้งนี้ การกําหนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ
พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนของตลาดแรงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบั นการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
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ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็ นชอบตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิ ชาและการประเมิ นผลการเรี ยน รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Mold and Die Technology (Continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์)
ชื่อย่อ
: ทล.บ. (เทคโนโลยีแม่พิมพ์)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
: Bachelor of Technology (Mold and Die Technology)
ชื่อย่อ
: B.Tech. (Mold and Die Technology)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ มี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นางานระดั บ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ สามารถจัดการ ควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมด้ านแม่ พิ มพ์ ให้ มี ความรู้ ความสามารถตรงตาม
ฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมด้ า นแม่ พิ ม พ์ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามชํ า นาญ โดยการ
ฝึกปฏิบัติจริง มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.3 เพื่ อความร่วมมื อ ในการระดมทรัพยากรผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้า นแม่ พิม พ์
ระหว่ า งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา สถานประกอบการ องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ มุ่ง
อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3.2.5 เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั ง คม ของประเทศและ
โลกปัจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมอบหมาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นผู้ออกแบบและ
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ทดลองและแก้ไขแม่พิมพ์ ปรับตั้งเครื่องมือกลเพื่อการผลิต
ซ่อมบํารุงรักษาแม่พิมพ์ ประมาณราคาแม่พิมพ์ ควบคุมการทํางานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ได้รับการจ้างงาน
เมื่ อ จบการศึ ก ษา มี โ อกาสทางธุ ร กิ จ สามารถสร้ า งธุ ร กิ จ เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ
เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีประสบการณ์จริงจากการทํางานระหว่าง
การศึกษา ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี –
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้
ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
6.1.1 ใช้ ค วามรู้ และทัก ษะในสาขาอาชี พ เทคโนโลยีแ ม่ พิม พ์ รวมทั้ ง นําทั ก ษะทางปั ญ ญา ไปใช้
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
6.1.2 แสดงออกถึงความมีวินัย ขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน สนใจใฝ่รู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่น
ในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
6.1.3 น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้ แก่ ความรู้ และทั กษะการสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ การพั ฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิบั ติ งาน
การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้ เ ทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ ใ นการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
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6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุมสอนงาน และพัฒนางานด้านแม่พิมพ์
6.3.1.2 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
6.3.1.3 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (CF)
6.3.1.4 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านปรับ ประกอบ ทดลองแม่พิมพ์ (Try out)
6.3.1.5 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านปรับตั้งเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต
6.3.1.6 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านปรับปรุงและทดสอบสมบัติของวัสดุ
6.3.1.7 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านผลิตอุปกรณ์นําคมตัดและจับยึดชิ้นงาน
6.3.1.8 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม สอนงานด้านซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์
6.3.1.9 วิจัย และพัฒนานวัตกรรมในงานแม่พิมพ์
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

72

30
….
….
6

หน่วยกิต

15
หน่วยกิต
51
หน่วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
6
หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่ม วิ ชาที่ พัฒนาผู้ เรี ย นให้มีทักษะในการปรั บตั วและดําเนินชีวิตในสังคมสมัย ใหม่
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูร ณาการที่ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิชาภาษาศาสตร์ กลุ่ม วิ ชาคณิ ตศาสตร์แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บมี ค วามคิ ด วิ เ คราะห์
วางแผน จั ด การ ประเมิ น ผล ควบคุ ม สอนงาน และพั ฒ นางาน โดยบู ร ณาการความรู้ และทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ซึ่งประกอบด้วยทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพการวัดละเอียด การสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรกลชั้นสูง การเขียนแบบ ออกแบบ และ
วิเคราะห์แม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงสมบัติวัสดุ การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์ การทดลองแม่พิมพ์
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือทวิภาคี เพื่อให้เกิ ดสมรรถนะทางด้ านบริหาร จั ดการ ดําเนินการ ควบคุ ม ดูแลงานให้คําแนะนํา สอนงานใน
สถานประกอบการ และให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงานประดิษฐ์
คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการกําหนด
ขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้
ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณา
การกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์
ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ทํ านุ บํ ารุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อั นดี งาม และส่ งเสริ มการทํ างานโดยใช้ กระบวนการกลุ่ มในการ
ทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิตที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น
อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้
ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เข้าสู่
หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึ ก ประสบการณ์ ทั กษะวิ ชาชี พในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ให้ ดํา เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาแม่พิมพ์หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ คือ ครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาส่วนใหญ่ในการทํางานจริง
ในวงการแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจําเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะใน
การใช้งานจริง ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
12.1 มี ห้ อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ การสอนและอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให้ ค ณาจารย์ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 มีห้ อ งปฏิบั ติก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ง ครุ ภั ณฑ์ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่เ ปิ ด สอน
อย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสําหรับการทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
12.3 ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ประกอบการสอนให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
12.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีหนังสือตํารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใน
จํานวนที่เหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตร
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
12.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
12.6 ควรมีการสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ข้อมูลสําหรับการจัดสรรทรัพยากร
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ทั้งนี้ การกําหนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็ นการบริ ห ารจั ดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีแ ม่พิม พ์ โดยความเห็นชอบของสํ านั กวิ ชาการ
ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรั พยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศีกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พั ฒนา/ปรั บปรุงหลั กสูตรให้ มี ค วามทั น สมัย สอดคล้ องกับ ความต้องการกํ าลัง คนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรอย่ างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่ม เติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรั บปรุง แก้ไข เปลี่ ยนแปลง เพิ่ ม เติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องก่ อนเปิ ดดําเนิ นการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญ หาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Electronics Technology (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
: Bachelor of Technology (Electronics Technology)
: B.Tech. (Electronics Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชี วศึกษาที่มี ความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดั บ
เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนําความรู้ไปบูรณาการ
ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ตระหนั กถึ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต มี การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิ ทยาการและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
3.2.4 เพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มให้ กั บ บั ณ ฑิ ต ในการค้ น คว้ า วิ จั ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ งานอาชี พ ด้ า น
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ห ลากหลาย ได้ แ ก่ การออกแบบ ประกอบ ติ ด ตั้ ง ควบคุ ม
ตรวจสอบ บํารุงรักษา ให้คําแนะนํา ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้การ
จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
6.1.2 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.6 เตรียมตัวให้พร้อมปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
6.1.7 มุ่งมั่ นปฏิบัติและจั ดการงานให้เสร็จสมบูร ณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.9 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
6.1.10 มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาอาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
6.1.11 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตามหลักการของงาน
อาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางานประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
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6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 วิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นา ด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรม โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
6.3.1.2 ควบคุ ม ติ ด ตั้ ง ทดสอบใช้ ง าน ด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรม โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
6.3.1.3 การจัดการ บํารุงรักษาด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
6.3.1.4 ประยุกต์ใช้งาน ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ
ระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
6.3.1.5 ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
6.3.1.6 การบริหาร จัดการธุรกิจ และการตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ และระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่ ม วิชาที่พัฒนาผู้ เรียนให้มีทั กษะในการปรับตั วและดําเนิ นชีวิตในสังคมสมัย ใหม่
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บู ร ณาการที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ม วิ ชาภาษาศาสตร์ กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนา
งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ติดตั้ง ทดสอบใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับ
เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การบริ ห าร จัด การธุ ร กิจ และการตลาดด้ า นอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ การควบคุ ม
กระบวนการ การผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ เ น้ น การนํ า ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการหรื อ ทวิ ภ าคี เพื่ อ ให้ เ กิ ด สมรรถนะทางด้ า นบริ ห าร จั ด การ ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่ ม วิช าชี พที่เน้ น การเพิ่ ม พู นประสบการณ์ ทัก ษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึก งาน
ในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกํ าหนดขอบเขตในการฝึก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย น และหรื อ เที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชดั เจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทั กษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ง วิ ทยาการ ไม่น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาระบบภาพ แสง และเสียง
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
จัดทําแหล่งทรัพยากรใหม่ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้องสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ ดังต่อไปนี้
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน
12.1.1 มี ห้ อ งเรี ย นกลุ่ ม วิ ช าทั ก ษะชี วิ ต และห้ อ งเรี ย นสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัยที่สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.1.2 มีห้องฝึ กปฏิ บัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่ องมื อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ในการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอและทันสมัย
12.1.3 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวัสดุ
อุ ปกรณ์ สอดคล้ องกั บ การจัดการเรีย นการสอนในปริม าณที่ส าขาวิ ชาเทคโนโลยี อิเล็ ก ทรอนิกส์ ต้องการ
อย่างเพียงพอ
12.1.4 มีห้องสื่อการเรียนการสอน
12.1.5 มีห้องสมุดอาคารวิทยบริการที่มีหนังสือตําราและเอกสารทางวิชาการในวิชาศึกษาทั่วไป
และวิ ช าทางด้ า นเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ลอดจนกลุ่ ม วิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมสําหรับเป็นแหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
12.1.6 มีห้ องปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์และมี ซอฟต์แวร์สามารถสืบค้นข้อมูล และเป็นเครื่องมือ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
12.1.8 มีห้องปฏิบัติกิจกรรมมีลานกีฬา และนันทนาการห้องประชุมกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร
12.1.9 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับองค์กรนักศึกษา
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12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน
12.2.1 คุณสมบัติและประสบการณ์ผู้สอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12.2.2 ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณสมบัติตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษาพุทธศักราช 2551
12.2.3 อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร
12.2.4 อาจารย์ ต้อ งมีค วามรู้ ทั ก ษะในการจั ด การเรีย นการสอน การประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ท าง
การเรียนของนักศึกษา และมีประสบการณ์การทําวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาที่สอน
12.2.5 มี อ าจารย์ พิ เ ศษซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากภาคธุ ร กิ จ ภาคอุ ต สาหกรรมและองค์ ก รอื่ น ๆ
ที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
12.2.6 มีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือวิชา
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในจํานวนที่เหมาะสม
12.2.7 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
12.3 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
12.3.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเป้าหมาย
ของหลักสูตรและผลการเรียนที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
12.3.2 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ เ สริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ นอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
12.3.3 ส่ง เสริ ม การเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ ใ ห้ สู งขึ้ น ถึ ง ระดับ ปริ ญ ญาเอกตรงตามสาขาวิ ช า หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
12.3.4 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและกําหนดเป้าหมายผลงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละปีและ
มีระบบสนับสนุนการทําวิจัย
12.3.5 การดํารงตําแหน่งทางวิชาการควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา
12.3.6 การกําหนดภาระหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา
12.3.7 ส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ทางวิ ช าการเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
12.3.8 เพิ่มพูนความรู้โดยการให้อาจารย์ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชี วศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจั ดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรั บปรุงหลั กสูต รให้ มี ความทัน สมัย สอดคล้องกับ ความต้องการกํา ลั งคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รั บผิดชอบหลั กสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุ ฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิ ชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบั นการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุ ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิ จารณาเห็ นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องก่อนเปิดดําเนิ นการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาและการประเมิ นผลการเรียน รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Rubber Technology (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
: ทล.บ. (เทคโนโลยียาง)
: Bachelor of Technology (Rubber Technology)
: B.Tech. (Rubber Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิ ตบั ณฑิตด้านอาชี วศึกษาที่มีความรอบรู้และมี สมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดั บ
เทคโนโลยียาง สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัย
ที่เหมาะสมในการทํ างาน สอดคล้ องกั บความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง สามารถนําความรู้ไปบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยียาง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยียาง ตระหนักถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยียาง ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยียาง และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ปฏิบัติงานในระดับนักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และอุตสาหกรรมที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน ปฏิบัติงานในองค์กรของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนายางและอุตสาหกรรมยาง การวิจัยยาง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง องค์กรอิสระ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นด้านเทคโนโลยียางหรือสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการ
เรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
6.1.1 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.1.1 มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และศรั ท ธาในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6.1.1.2 มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเป็นไทย
6.1.1.3 มีความเสียสละ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีน้ําใจ ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6.1.1.4 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต าม สามารถทํ า งานเป็ น ที ม แก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง ตามลํ า ดั บ
ความสําคัญ เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
6.1.1.5 เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6.1.1.6 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
6.1.1.7 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการนําหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา การแบ่งปัน มาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
6.1.1.8 มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพ
6.1.2 ทักษะทางปัญญา
6.1.2.1 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างมีระบบ
6.1.2.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
6.1.2.3 ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งเหมาะสมในการพั ฒ นานวั ต กรรมหรื อ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
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6.1.2.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าองค์ความรู้ให้ทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
ตลอดเวลา
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แ ก่ ความรู้และทั กษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพั ฒนาการเรี ยนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 บริ ห าร จั ด การ ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน ให้ คํ า แนะนํ า สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.3.1.2 วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6.3.1.3 วางแผน จั ด การ วิ เ คราะห์ ควบคุ ม และพั ฒ นาการผลิ ต ยางธรรมชาติ และ
ยางสังเคราะห์
6.3.1.4 วางแผน ศึ ก ษาชนิ ดผลิต ภั ณฑ์ ย าง จั ด ระบบข้ อมู ล เลือ กใช้วั ส ดุ ใ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ยางและสร้างแม่พิมพ์สําหรับผลิตภัณฑ์ยาง
6.3.1.5 วิจัยและพัฒนายาง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาง
6.3.1.6 จัดการ ทดสอบและควบคุมการทดสอบยางดิบ สารเคมีสําหรับยาง ยางผสมสารเคมี
ยางคงรูปหรือผลิตภัณฑ์ยาง
6.3.1.7 จัดการ ควบคุมการติ ดตั้ง และจัดทํ าตารางการบํารุงรักษาเครื่ องจัก รกลผลิตยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง และแม่พิมพ์สําหรับผลิตภัณฑ์ยาง
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

72

30
….
….
6

หน่วยกิต

15
หน่วยกิต
51
หน่วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้ วยกลุ่ ม วิชาที่พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัย ใหม่
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บู ร ณาการที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ชาภาษาศาสตร์ กลุ่ม วิ ชาคณิตศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
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8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะ วิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การทดสอบยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และ
แม่พิมพ์สําหรับผลิตภัณฑ์ยาง การควบคุมคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยาง การวิจัยและพัฒนายาง กระบวนการ
ผลิต และผลิตภัณฑ์ยาง สามารถคิด ประเมินผล และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบกลุ่ ม วิ ช าที่ เ น้ น การนํ า ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการหรื อ ทวิ ภ าคี เพื่ อ ให้ เ กิ ด สมรรถนะทางด้ า นบริ ห าร จั ด การ ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะทีส่ นับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกํ าหนดขอบเขตในการฝึก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย น และหรื อ เที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.5 การฝึกประสบการณ์ ทั กษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ ง วิทยาการ ไม่น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการยางและ
พลาสติก หรือสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน
12.1.1 มี ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ จั ด การเรี ย นการสอนครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม วิ ช า
ที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน
12.1.2 มีอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยียางที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
12.1.3 มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง ปฏิบัติการเคมียาง ปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง
12.1.4 มี ห นั ง สื อ ประกอบการเรี ย นการสอน วารสาร และเอกสารทางวิ ช าการอื่ น ๆ ทางด้ า น
เทคโนโลยียางและกลุ่มวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
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12.2 การจัดการ
12.2.1 มีการจัดระบบการบริหารงานสาขาวิชา
12.2.2 มีแผนปฏิบัติการสาขาวิชาต่อเนื่องระยะเวลา 2 ปี
12.2.3 มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
12.2.4 มีการประเมินคุณภาพ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ทุกปีการศึกษา
12.3 การพัฒนาคณาจารย์
12.3.1 จัดฝึ กอบรมสั มมนาทางวิชาการ การจัดทําแผนการสอน และการประเมินผลการสอน
ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.3.2 ส่งเสริมสนับสนุน จัดหาทุน พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณาจารย์ในสาขาวิชา
12.3.3 จัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารวิชาการ และงานวิจัย
12.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
12.3.5 จัดให้มีการเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดํ าเนินการประเมินมาตรฐานวิ ชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยียาง ทั้งนี้ การกําหนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยียาง โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสู ตรให้มี ความทันสมั ย ยื ดหยุ่น และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ เรี ยนทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ
พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรั บปรุงหลั กสู ต รให้มี ความทัน สมัย สอดคล้องกับ ความต้ องการกํ า ลั งคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
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14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบั นการอาชีวศึกษาอาจเพิ่ มเติมมาตรฐานการศึ กษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุ ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุ ฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิ จารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลั กเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิ ชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก - ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Architectural Technology (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
: Bachelor of Technology (Architectural Technology)
: B.Tech. (Architectural Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมี สมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดั บ
เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะในด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี สามารถ
นําความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมในสายงานการก่อสร้าง
และงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านสถาปัตยกรรม ตระหนักถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชน
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
บัณฑิตด้านอาชีวศึกษาสามารถเป็นนักวิเคราะห์และปฏิบัติการในระดับสูงด้านสถาปัตยกรรมในสายงาน
การก่อสร้าง การวางแผนกระบวนการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การให้คําปรึกษาด้านการจัดทํารายละเอียด
โครงการการวางแผนและการจัดการงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของ
บุคลากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- สภาสถาปนิก
- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ทําให้การจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ แ ก่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย และทั ก ษะทางปั ญ ญา
ประกอบด้วย
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.2 มีความขยันอดทนซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต
6.1.6 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6.1.7 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงาน
อาชีพ
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.9 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
6.1.10 มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมในการคิด วิเคราะห์
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางานประกอบด้วย
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 วางแผน จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบและออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมในสถานที่ก่อสร้าง
6.3.1.2 วิ เ คราะห์ ด้ า นแบบแผนผั ง ในการก่ อ สร้ า งและออกแบบเขี ย นแบบรายละเอี ย ด
งานก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง
6.3.1.3 วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ควบคุม โครงการก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง
6.3.1.4 ประยุกต์นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานสถาปัตยกรรม
6.3.1.5 ศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีอาคารและวิจัยเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

72

30
6
(9
6

หน่วยกิต

15
หน่วยกิต
51
หน่วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
6
หน่วยกิต

4
ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่ ม วิชาที่พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชี วิตในสังคมสมัย ใหม่
เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บู ร ณาการที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าภาษาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประกอบด้ ว ยสมรรถนะในงานอาชี พ ที่ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ทั ก ษะสามารถคิ ด วิ เ คราะห์
ออกแบบ จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์สู่
อาชีพ ประกอบด้วย
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
8.2.1.1 วางแผน จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบและออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม
8.2.1.2 วิเคราะห์ด้านแบบในการก่อสร้างและออกแบบเขียนแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง
8.2.1.3 วางแผน จัดการ ตรวจสอบ ควบคุม โครงการก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง
8.2.1.4 ระบบสารสนเทศระดับสูงเพื่องานสถาปัตยกรรมและเทคนิคการนําเสนอ
8.2.1.5 ศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีอาคาร
8.2.1.6 วิจัยด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
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8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ เ น้ น การนํ า ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการหรื อ ทวิ ภ าคี เพื่ อ ให้ เ กิ ด สมรรถนะทางด้ า นบริ ห าร จั ด การ ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน
ให้คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกํ าหนดขอบเขตในการฝึก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
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9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ เ ต็ ม เวลา สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร้ อ น
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึ กประสบการณ์ทั กษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรื อแหล่ ง วิทยาการ ไม่ น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชา
เทคนิคสถาปัตยกรรม
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
12.1 ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการ มีดังนี้
12.1.1 เครื่องมืออุปกรณ์ มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจํานวนนักศึกษา
ในอัตราส่วน 1:1
12.1.2 ห้องปฏิบัติการ ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบ
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธ์ตามกฎหมายและทันสมัย อุปกรณ์ครุภัณฑ์มัลติมีเดีย และครุภัณฑ์
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และมีเจ้าหน้าที่
ดูแลสนับสนุนด้านสื่อการสอน พร้อมใช้ปฏิบัติงานทุกห้องเรียน
12.1.3 มีเครือข่ายภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษา
ได้ศึกษาดูงานและ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12.1.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอนและแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ มีดังนี้
12.2.1 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอน อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี สํ าหรั บอาจารย์ ป ระจําหลั กสูตรมีคุณวุ ฒิ ตรงหรือสัม พันธ์กั บ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจํานวนนี้ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ ครูชํานาญการพิเศษ
(คศ.3) อย่างน้อย 2 คน
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อาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมที่มี
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควรมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดสรรทรัพยากร
ในด้านการเรียนการสอนและการจัดการ
12.2.2 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
12.2.2.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษา
และหลักสูตรที่เปิดสอน
12.2.2.2 ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้าง
ประสบการณ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม
12.2.2.3 จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการวิ จั ย การสร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่สายตรงในอาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการแก่ชุมชน
ที่เกี่ยวข้องการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลที่ทันสมัย
12.2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม การศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ
พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงานสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิ ชา ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึ กษาวิ ชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ การกําหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต รและเงื่ อ นไขการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุ ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องก่อนเปิ ดดํ าเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
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14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิ ชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Construction Technology (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)
: Bachelor of Technology (Construction Technology)
: B.Tech. (Construction Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี ความรู้ และมี สมรรถนะในการปฏิบั ติ เพื่อพัฒนางานระดั บเทคโนโลยี ด้านการ
ก่อสร้าง สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางานก่อสร้าง มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) สาขาวิ ชา
การก่อสร้างและโยธา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญาตรี
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางาน
ก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง การประมาณราคา และการบํารุง
รักษาอาคาร ที่มีความรู้และความชํานาญทางด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และที่มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและสมรรถนะวิชาชีพ
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาครัฐหรือเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือบริหารโครงการก่อสร้าง วางแผนการก่อสร้าง ควบคุมการทํางานก่อสร้าง
ประมาณราคา เสนอราคางานก่อสร้าง และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
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5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทําให้การจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
6.1.1 มีวินัย เจตคติที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.2 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการทํางานและดําเนินชีวิต
6.1.6 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
6.1.7 มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง านจนกระทั่ ง งานเสร็ จ สมบู ร ณ์ ต ามเป้ า หมายที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.9 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
6.1.10 มีความรู้ในหลักการของวิชาชีพเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างกว้างขวางและอย่างเป็นระบบ
6.1.11 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของวิชาชีพ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
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6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา แก้ปัญหางาน ในสถานที่ทํางานก่อสร้าง
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.3.1.2 วางแผน จัดการการทํางานตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6.3.1.3 วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แก้ปัญหางานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ
ราคา เสนอราคางานก่อสร้าง จัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย ระบบบัญชีธุรกิจ การเสียภาษี สวัสดิการ การจ้างงาน
เอกสารสัญญาตามกฎหมาย เทศบัญญัติงานก่อสร้าง
6.3.1.4 วางแผน จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงานข้อมูลงานสํารวจ ทําพิกัดและแผนผังภายใน
ผั ง บริ เ วณโครงการงานก่อสร้ า ง เครื่ อ งจั ก รกลที่ใ ช้ใ นโครงการ วัส ดุอุ ป กรณ์ ที่ใ ช้ ใ นโครงการ จัด ทํ า แบบ
ปฏิบัติงานและแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ
6.3.1.5 ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบวัสดุงานก่อสร้างและอุปกรณ์งานระบบอาคารตาม
มาตรฐานที่กําหนด
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง กํ า หนดสมรรถนะในวิ ช าชี พ เลื อ กให้ เ หมาะสมกั บ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูร ณาการที่ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าภาษาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าคณิต ศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม รายวิ ช าที่ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด สมรรถนะวิ ช าชี พ สามารถคิ ด วิ เ คราะห์
วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะการปฏิบัติงานสู่อาชีพ
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการก่อสร้าง พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร การออกแบบ
และเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง การประมาณราคาเสนอราคางาน
ก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารโครงการก่อสร้าง การจัดการอาคารสูง สัมมนาและโครงการเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือทวิภาคี เพื่อให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงานให้คําแนะนํา สอนงาน
ในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือ
ภูมิภาค
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกํ า หนดขอบเขตในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย น และหรื อ เที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึ ก ประสบการณ์ทั กษะวิช าชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง และโยธา
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน
12.1.1 มีห้องเรียนหมวดวิชาทักษะชีวิต และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัย สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.1.2 มีห้ องปฏิ บัติ การทดสอบทางด้านเทคโนโลยี การก่อสร้ างที่ มี วั สดุ เครื่องมื อ และอุ ปกรณ์
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปริมาณที่เพียงพอ
12.1.3 มีอาคารฝึกปฏิ บัติงานทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
12.1.4 มีห้องโสตทัศนศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์สาหรับใช้ประกอบการเรียน
การสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล
12.1.5 มีอาคารวิทยบริการ ประกอบด้วยห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุดที่มีหนังสือ ตํารา
และเอกสารทางวิชาการในหมวดวิชาทักษะชีวิต และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสําหรับเป็น
แหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
12.1.6 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีซอฟต์แวร์ สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นเครื่องมือสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน
12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
12.1.8 มีลานกีฬาและนันทนาการ และห้องกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน
12.2.1 จํานวนและคุ ณวุ ฒิอาจารย์ประจําหลั กสู ตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548
12.2.2 ครู ฝึกในสถานประกอบการให้มี คุณสมบั ติตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบั ญญั ติการอาชี วศึ กษา
พุทธศักราช 2551
12.2.3 เชิ ญผู้ เชี่ ยวชาญจากภาคธุ รกิจ ภาคอุ ตสาหกรรม และองค์ กรอื่ นๆ ที่ มี ประสบการณ์ ตรง
ในรายวิชาต่าง ๆ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
12.2.4 มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถประจําห้องปฏิบัติการ ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทั้งนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ
พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พั ฒนา/ปรับปรุ ง หลักสู ตรให้ มีค วามทันสมัย สอดคล้องกั บความต้ องการกํ าลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ างน้ อย 3 คน ผู้ท รงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลั กสูตร โดยสถาบั นการอาชีวศึกษาอาจเพิ่ม เติมมาตรฐานการศึ กษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
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ทั้งนี้ การปรั บปรุ ง แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม มาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึ กษาพิจารณาเห็ นชอบตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมิ นผลการเรียน รวมทั้ งปัญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program
in Furniture Industrial Technology and Interior Decoration (Continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)
: Bachelor of Technology (Furniture Industrial Technology and Interior Decoration)
: B.Tech. (Furniture Industrial Technology and Interior Decoration)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบั ณฑิ ตด้านอาชีวศึกษาที่มี ความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดั บ
เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ สามารถใช้ ห ลั ก วิ ช าทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการออกแบบ และควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
3.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผนจัดการกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
3.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถนํ า ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ แ ละตั ด สิ น ใจในการทํ า ธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.5 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถอ่ า นและถอดแบบ พร้ อ มจั ด ทํ า ต้ น แบบ สํ า หรั บ เตรี ย ม
ในกระบวนการผลิตและจัดทําบัญชีรายละเอียดวัสดุและต้นทุน
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3.2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการระบบโรงงานและการผลิตตามหลักการยศาสตร์
3.2.7 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องจักรเครื่องมือ เทคนิคตลอดจนวิธีการ
ผลิตเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในขั้นตอนของกระบวนการผลิต
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้ สํ าเร็ จการศึ กษา สามารถเป็ นนั กบริ หารการจั ดการและควบคุ มงานอุ ตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและ
งานตกแต่งภายใน อาทิ นักบริหารโครงการ ฝ่ายปฏิบัติการ และพัฒนางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน รวมทั้ง การประกอบ
อาชีพอิสระและให้คําปรึกษาด้านการวางแผน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ ใน
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจัดการกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน และการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและสามารถก้าวสู่การเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) หรือประเทศต่างๆ ได้
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ทํา
ให้การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
ประกอบด้วย
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
6.1.2 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเองมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.5 น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต
6.1.6 มีการแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
6.1.7 มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงิน และธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน โดยมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังนี้
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 บริ ห าร จั ด การ ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน ให้ คํ า แนะนํ า สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.3.1.2 วางแผน จัดการตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6.3.1.3 วางแผน จั ด การ ควบคุ ม ตรวจสอบ แนะนํ า แก้ ปั ญ หา ในงานอุ ต สาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
6.3.1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ ในงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน
6.3.1.5 วิ เ คราะห์ ควบคุ ม ตรวจสอบการออกแบบ และเขี ย นแบบ ประมาณราคาและ
เสนอราคา ในงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
6.3.1.6 บริหาร ควบคุม ระบบธุรกิจ ในงานผลิตเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
6.3.1.7 วิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง กํ า หนดสมรรถนะในวิ ช าชี พ เลื อ กให้ เ หมาะสมกั บ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บู ร ณาการที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ชาภาษาศาสตร์ กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
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8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประกอบด้ ว ยสมรรถนะในงานอาชี พ ที่ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ทั ก ษะสามารถคิ ด วิ เ คราะห์
ออกแบบ จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดย
บูรณาการสู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วย
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
8.2.1.1 การจัดการระบบโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและงานตกแต่งภายใน
8.2.1.2 ระบบรับรองคุณภาพงานผลิตเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
8.2.1.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
8.2.1.4 การอ่ านแบบ บั ญชี ต้ นทุ น และการจั ดทํ าต้ นแบบสํ าหรั บระบบการผลิ ตในอุ ตสาหกรรม
เครื่องเรือน และตกแต่งภายใน
8.2.1.5 การผลิตงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
8.2.1.6 การจัดการระบบโรงงานและการผลิตตามหลักการยศาสตร์ (การจัดการสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย)
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ เ น้ น การนํ า ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการหรือทวิภาคี เพื่ อ ให้ เกิดสมรรถนะทางด้ านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแ ลงานให้
คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิ ช าชี พ ในหน่ ว ยงาน/สถานประกอบการหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ โดยให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั บ
สถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก

6
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มคี วามรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรั บการลงทะเบี ยนเรียนไม่เต็มเวลา สํ าหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้ อน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย น และหรื อ เที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 54
ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ทางด้ า นเคหภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือมีวุฒิสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
12.1 ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ ดังนี้
12.1.1 โรงฝึกงานเครื่องจักรกลงานไม้ พร้อมครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
12.1.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
12.1.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) พร้อมครุภัณฑ์ ระบบ Lan และสื่อการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบ
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12.1.4 ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ ตลอดจนหนังสือ
ตํารา วารสารในสาขาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
12.1.5 ห้องปฏิบัติการงานสีพร้อมครุภัณฑ์
12.1.6 ห้องบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
12.1.7 ห้องเขียนแบบ Shop Drawing พร้อมครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
12.2 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอนและแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ มีดังนี้
12.2.1 คุณสมบัติสัดส่วนผู้สอน อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจํานวนนี้ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมภายใน อุตสาหกรรมตกแต่งภายใน อุตสาหกรรมศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) ในสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน อย่างน้อย 2 คน
อาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรืออาจารย์
พิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (1:20) ควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดสรรทรัพยากรในด้านการเรียน
การสอนและการจัดการ
12.2.2 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
12.2.2.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ให้มีความรู้ และเข้าใจนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาและ
หลักสูตรที่เปิดสอน
12.2.2.2 ส่ ง เสริ ม และมี ง บประมาณสนั บ สนุ น อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า ง
ประสบการณ์ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม
12.2.2.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิจัยสร้างองค์ความรู้
ใหม่สายตรงในอาชีพด้านอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ
แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องการเพิ่มพูนทักษะ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย
12.2.2.4 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม การศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ
12.3 มีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานการฝึกภาคปฏิบัติในระบบ
ทวิภาคี หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเทียบโอนประสบการณ์
12.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ครูสามารถ
ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษาในการเรียน
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน ทั้งนี้ การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็ น การบริ ห ารจั ด การของสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อ นและตกแต่ ง ภายใน
โดยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก วิ ช าการที่ มุ่ ง พั ฒ นา และบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น และ
สอดคล้ องกับ ความต้อ งการของผู้ เรีย นทํ าให้ผู้เรี ย นสามารถเรียนรู้ นําความรู้ ไ ปพั ฒ นาตนเองให้ ประสบ
ความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความ
พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พั ฒนา/ปรั บปรุ งหลั กสู ต รให้ มี ความทัน สมั ย สอดคล้องกับ ความต้องการกํา ลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุ ฒิหรือผู้เชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบั นการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุ ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิ จารณาเห็ นชอบตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหลั กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิ ดดํ าเนิ นการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาและการประเมิ นผลการเรียน รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Information Technology (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
: Bachelor of Technology (Information Technology)
: B.Tech. (Information Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ งผลิ ตบั ณฑิ ตด้ านอาชี วศึ กษาที่ มี ความรอบรู้ และมี สมรรถนะในการปฏิ บั ติ และพั ฒนางานระดั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ส มรรถนะและประสบการณ์ ใ นสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามมาตรฐานอาชี พ ในระดั บ เทคโนโลยี ด้ า น การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ การจั ด การเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการด้านการติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ
จัดการ ดําเนินการ ผลิต สร้าง ตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุม บํารุงรักษาให้คําแนะนํา แก้ปัญหา สอนงาน
พัฒนางาน และบูรณาการในการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 เพื่อให้มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุ่มอย่างชํานาญ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นสากล การวิจัยในการแก้ปัญหา
พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
3.2.3 เพื่อให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจ
ในอาชีพ มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว
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องค์กร หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2.4 เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเองมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.5 เพื่อให้มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของประเทศ
มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ปฏิบัติงานระดับนักเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภายในสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร
โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการหรือการผลิต ควบคุม
การปฏิบัติงานในองค์กรของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ องค์ ก รอิ ส ระอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทํ า ให้ ก ารจั ด หลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
6.1.1 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.1.1 มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และศรั ท ธาในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.1.1.2 มีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเป็นไทย
6.1.1.3 มี ค วามเสี ย สละ ขยั น ประหยั ด ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี น้ํ า ใจ ตรงต่ อ เวลา และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6.1.1.4 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต าม สามารถทํ า งานเป็ น ที ม แก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง ตามลํ า ดั บ
ความสําคัญ เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
6.1.1.5 เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6.1.1.6 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
6.1.1.7 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการนําหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา การแบ่งปัน มาสู่การปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน
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6.1.1.8 มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพ
6.1.2 ทักษะทางปัญญา
6.1.2.1 สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ ให้ ทั น ต่ อ การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดเวลา
6.1.2.2 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างมีระบบ
6.1.2.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
6.1.2.4 ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งเหมาะสมในการพั ฒ นานวั ต กรรมหรื อ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และควบคุม
การปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ตั ว เลข
การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพุด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
6.3.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
6.3.1.1 บริ ห าร จั ด การ ดํ า เนิ น การ ควบคุ ม ดู แ ลงาน ให้ คํ า แนะนํ า สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.3.1.2 ควบคุมการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง
และซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์
6.3.1.3 วิเ คราะห์ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง บํา รุ ง รั ก ษาและพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์แ ละระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
6.3.1.4 ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
6.3.1.5 ควบคุมระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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ไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
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หน่วยกิต)
6
หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์
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สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูร ณาการที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ชาภาษาศาสตร์ กลุ่ม วิชาคณิ ตศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบปฏิ บัติก ารคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการบนอุป กรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆ การพัฒนา ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป และโอเพ่นซอร์ส (Open Source) เพื่อสร้างงานพัฒนาระบบสํานักงานและการจัดการภาย
ในองค์กร การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการในระดับสูง
ควบคุมการปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กรและบุคคล การพัฒนาและ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่นๆ ในปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ควบคุมการติดตั้ง บริหารจัดการ บํารุงรักษา และทดสอบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าที่ เ น้ น การนํ า ไปศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการหรือทวิ ภาคี เพื่ อ ให้ เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุ ม ดูแ ลงานให้
คําแนะนํา สอนงานในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
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9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนเน้ น การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารจริ ง ผ่ า นระบบทวิ ภ าคี ร่ ว มกั บ การฝึ ก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน
รวมทั้งการนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล
การฝึ ก ประสบการณ์ ทัก ษะวิ ช าชี พ อย่า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ ห้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ส มรรถนะและ
คุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตาม
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย น และหรื อ เที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ
ทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
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สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการไม่ น้ อ ยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิธี ก ารประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการควบคุมการ
ปฏิบัติการ ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมื อประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
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11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน
12.1.1 มีห้องเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานประยุกต์และห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสื่อ
การสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัย ที่สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.1.2 มีอาคารฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอและทันสมัย
12.1.3 มี ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารเบื้ อ งต้ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบซอฟต์ แ วร์ ที่ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ในปริ ม าณ
ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการอย่างเพียงพอ
12.1.4 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละซอฟต์ แ วร์ สํ า หรั บ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแล
12.1.5 มีห้องสมุด อาคารวิทยบริการที่มีหนังสือ ตําราและเอกสารทางวิชาการในวิชาพื้นฐาน
ประยุกต์ และวิ ชาทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตลอดจนกลุ่ มวิชาอื่น ๆที่เกี่ ยวข้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมสําหรับเป็นแหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.1.6 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีซอฟต์แวร์สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นเครื่องมือสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน
12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
เหมาะสม
12.1.8 มีห้องปฏิบัติกิจกรรม มีลานกีฬาและนันทนาการ ห้องประชุมกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร
12.1.9 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับองค์กรนักศึกษา
12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน
12.2.1 คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ผู้ ส อนเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2.2 ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณสมบัติตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พุทธศักราช 2551
12.2.3 อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
12.2.4 อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาและมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาที่สอน
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12.2.5 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอื่นๆที่มีประสบการณ์ตรงใน
รายวิชาต่างๆเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
12.2.6 ควรมีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการ ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในจํานวนที่เหมาะสม
12.2.7 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา ระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12.3 แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
12.3.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา เป้าหมาย
ของหลักสูตรและผลการเรียนที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
12.3.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
หรือผลิตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
12.3.3 ส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชาหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.3.4 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และกําหนดเป้าหมายผลงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละปี และมี
ระบบสนับสนุนการทําวิจัย
12.3.5 การดํารงตําแหน่งทางวิชาการควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ
12.3.6 การกําหนดภาระหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ทั้งการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการโดยจัดระบบการเทียบเคียงงานทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆรวมทั้งมีแบบการ
พัฒนาจูงใจให้อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด
12.3.7 ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และส่งเสริมการวิจัย
12.3.8 เพิ่มพูนความรู้โดยการให้อาจารย์ศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
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ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ
พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พั ฒนา/ปรั บปรุงหลั กสูต รให้ มี ความทั น สมัย สอดคล้องกั บ ความต้ องการกํา ลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รั บผิดชอบหลั กสูตรอย่างน้ อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบั นการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิ ชาชีพตามข้ อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรั บปรุ ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
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การอาชีวศึกษาพิ จารณาเห็ นชอบตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิ ชาและการประเมิ นผลการเรี ยน รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ:
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Accounting (continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี)
: ทล.บ. (การบัญชี)
: Bachelor of Technology (Accounting)
: B. Tech. (Accounting)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านการบัญชี สามารถจัดการ และควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ และกิ จ นิ สั ย ที่ เ หมาะสมในการทํ า งานสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม ชุ ม ชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่ อ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านการบัญชีเป็นอย่างดี สามารถจัดการและ
ควบคุม การทํา งาน บูร ณาการความรู้ ทัก ษะ และการคิด นอกกรอบ นํา ไปประยุก ต์ใ ช้ แก้ไ ขปั ญ หา
และพัฒนางานด้ า นการบั ญ ชี โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่ เกี่ ย วข้ อ ง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการบัญชี ตระหนักถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
3.2.3 เพื่อ ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งองค์ ก รภาครัฐ และเอกชนทั้ง ในประเทศและ
ต่ างประเทศในการจั ด การศึ ก ษาด้ า นการบั ญ ชี
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3.2.4 เพื่อ สร้ า งความพร้อ มให้กับ บัณ ฑิต ในการแสวงหาความรู้ ใ นระดั บ สู ง การศึก ษา
ค้น คว้า วิจั ย ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ งานอาชีพ ด้า นการบัญ ชี และมีส ่ ว นร่ว มในการแก้ปั ญ หาสัง คม
เศรษฐกิ จ อนุรั กษ์ ศิ ลปวั ฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีด้านการบัญชี รวมทั้งการบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพอิสระตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการบัญชี ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล ต้องจัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ประเทศ (International Education Standards - IES) เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
6.1.2 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.5 มี ค วามรอบรู้ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ
6.1.6 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6.1.7 มีความมุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่กําหนดโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.9 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
6.1.10 มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ เสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หาตามหลั ก การ
ของงานอาชีพด้านการบัญชี
6.1.11 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต
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6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพู ด การอ่าน การเขี ยน พร้อมทั้ ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เ ทคนิค พื้น ฐานทางคณิต ศาสตร์ สถิติใ นการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา/ปรัชญาในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิช าชีพ ได้แ ก่ สมรรถนะที ่ป ระยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะในสาขาวิช าชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย
6.3.1 ออกแบบและจัดการงานบัญชีการเงินครบทั้งวงจร รวมทั้งการส่งรายงานทางการเงิน
ให้หน่วยงานที่กํากับดูแล
6.3.2 จัดเตรียมรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
6.3.3 วางแผนและจัดการงานด้านการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน
6.3.4 วางแผนและจัดการงานด้านการสอบบัญชี
6.3.5 จัดเตรียมรายงานและแปลความหมายรายงานการวิเคราะห์ต้นทุ น และข้อมูล อื่น
ทางการเงินเพื่อการจัดการ
6.3.6 วางแผนและจัดการงานระบบสารสนเทศในงานบัญชี
6.3.7 วางแผนและจัดการงานด้านภาษีอากร รวมถึงการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
6.3.8 เป็นผู้สอนวิชาชีพบัญชี
6.3.9 บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นสมรรถนะหลั ก สมรรถนะทั่ ว ไป และด้า นสมรรถนะวิ ช าชี พ
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะที่โดดเด่นของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษา
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า ….. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า .…. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุม่ ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํ างานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริ ยธรรม มนุษยสัมพั นธ์ รวมถึ งความรั บผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอรวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํา ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก รมี
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่
หลากหลาย
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8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบั นการอาชี วศึกษาอาจจั ดวิ ชาในหมวดวิชาทักษะชี วิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรื อลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ วางแผน จั ด การ ประเมิ น ผล แก้ ปั ญ หา ควบคุ ม งาน สอนงานและพั ฒ นางาน โดย
บูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชี รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 บัญชีการเงิน
8.2.1.2 บัญชีขั้นกลาง
8.2.1.3 บัญชีขั้นสูง
8.2.1.4 บัญชีบริหาร
8.2.1.5 บัญชีต้นทุน
8.2.1.6 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
8.2.1.7 การสอบบัญชี
8.2.1.8 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
8.2.1.9 ภาษีอากร
8.2.1.10 การวิเคราะห์และแปลความหมายรายงานทางการเงิน
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยสาระความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การบั ญ ชี
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ
รวมทั้งการวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
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8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารองค์กร ระบบการปฏิบัติงาน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์
การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สูต รและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรั บการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้ อน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ เ ข้ า สู่ ห น่ ว ยกิ ต ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อ าชี พ ทั้ ง นี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
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9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา
และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิ ช าปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาในการทดลองหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
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11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาอื่น
ที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ สถาบั นการอาชี วศึ กษากํ าหนดระบบการประกั นคุ ณภาพของหลั กสู ตร ให้ ครอบคลุ ม
ใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดํ า เนิ น การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ทั้ ง นี้ ก ารกํ า หนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้ ง นี้ ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นา ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลไป
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมี
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3
คน ผู้ทรงคุณวุ ฒิหรือผู้เชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตาม ข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว
นํ า เสนอสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาตามแบบ คอศ.3และคอศ.4
เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาจะดํ า เนิ น การนํ า เสนอคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา ตามแบบ คอศ.5
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
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14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ให้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินการ จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบ คอศ. 6
15.

ภาคผนวก

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการตลาด

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Marketing (continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การตลาด)
: ทล.บ. (การตลาด)
: Bachelor of Technology (Marketing)
: B. Tech. (Marketing)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ งผลิตบั ณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมี สมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดั บ
เทคโนโลยี ด้านการตลาด สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านการตลาดเป็นอย่างดี สามารถจัดการและควบคุม
การทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้าน
การตลาด โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพด้านการตลาด ตระหนักถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านการตลาด
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3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิต ในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการตลาด และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์ลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึ กษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิ ตและหรือบริการด้านการตลาด รวมทั้ ง
การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ด้านการตลาด การส่งเสริมการตลาด การจัดการสินค้า การวิจัย
ตลาด การบริการลูกค้า การตลาดออนไลน์ การสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด การขายปลีกและการขายส่ง
การจัดซื้อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาดเพื่อสังคม การขายตรง การประกันภัย การพิจารณาสินเชื่อและ
การเก็บหนี้ การตลาดระหว่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้า ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี –

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการตลาด การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้
3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
6.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ
6.1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.4 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สจุ ริต และมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน
6.1.5 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานอาชีพด้านการตลาด
6.1.6 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
6.1.7 มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.8 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
6.1.9 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม
6.1.10 มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.11 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.12 สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.13 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล ความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาการตลาด ประกอบด้วย
6.3.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 วางแผนและจัดการงานการตลาด
6.3.3 ปฏิบัติงานตามกระบวนการการตลาด
6.3.4 พัฒนาการปฏิบัติงานการตลาด
6.3.5 วิจัยและพัฒนางานการตลาด
6.3.6 สื่อสารและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
6.3.7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการการตลาด
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต
ในสังคมสมั ยใหม่ เห็นคุ ณค่ าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มี ความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง เลื อ กและใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ที่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม วิ ช าภาษาไทย กลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ในสัด ส่ ว นที่ เ หมาะสม เพื่อ ให้บ รรลุ จุ ด ประสงค์ข องหมวดวิ ช า
ทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานทางการตลาด รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
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8.2.1.1 กลยุทธ์การตลาดสินค้าและบริการ
8.2.1.2 การตลาดสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารการตลาด
8.2.1.3 การวิจัยและพัฒนางานการตลาด
8.2.1.4 การบริหารการจัดจําหน่ายและโซ่อุปทาน
8.2.1.5 การบริหารงานการตลาด
8.2.1.6 การพัฒนาบุคลากรการตลาด
8.2.1.7 การบริหารโครงการทางการตลาด
8.2.1.8 การตลาดสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยสาระความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารจั ด การด้ า นการตลาด
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
ในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี
ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
รวมทั้ ง การนํ า เสนอ/สั ม มนาผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ และให้ กํ า หนดเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบั นการอาชีวศึ กษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น การลงทะเบี ย นที่ แ ตกต่ า งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่ างหลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยคํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง ตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่น
ที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรประกอบการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผูส้ ําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการตลาด ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ์การประเมิน
และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการตลาด โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ใน
การพั ฒนา ปรับปรุ งหลักสูตรให้ มีความทันสมัย สอดคล้องกั บความต้องการกํ าลังคนตลาดแรงงาน และ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจ ารณาความพร้ อ มและศั ก ยภาพของสถาบั น การอาชีว ศึก ษาในการจั ด การอาชีว ศึก ษาตาม
หลักสูตร
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14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรั บ ปรุง แก้ ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ม เติ ม มาตรฐานคุณวุ ฒิอ าชีวศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้ รั บ อนุ มั ติ ต ามรู ป แบบหั ว ข้ อ และรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดในระเบี ย บคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการแล้ว
แจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาทราบภายใน 60 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การเห็ น ชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มี ส มรรถนะตรงตามมาตรฐานวิช าชี พ ที่กํ า หนด ทั้ ง ในส่ ว นของบุค ลากร สื่ อ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่ อ สิ ้น สุด การจัด การเรีย นการสอนแต่ล ะภาคการศึก ษา ให้ม ีก ารจัด ทํ า รายงานผล
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อ เสนอแนะที ่เ กี ่ย วข้อ ง และเมื ่อ สิ ้น ปีก ารศึก ษาให้ส ถาบัน การอาชีว ศึก ษาจัด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงาน ตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก

คอศ.1

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Business Computer (continuing Program)

2. ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: Bachelor of Technology (Business Computer)
: B.Tech. (Business Computer)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ งผลิ ตบั ณฑิ ตด้ านอาชี วศึ กษาที่ มี ความรอบรู้ และมี สมรรถนะในการปฏิ บั ติ และพั ฒนางานระดั บ
เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถจัดการ
และควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มีเ จตคติ ที่ ดี ต่อ อาชีพ ด้ า นคอมพิว เตอร์ ธุ ร กิ จ
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
4.1 ในหน่วยงานเอกชน
4.1.1 หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน ธุรกิจ
4.1.2 หัวหน้าหรือผู้ช่วยบริหารโครงการ
4.1.3 ผู้ดูแลระบบงานในองค์กร
4.1.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.5 นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
4.1.6 นักออกแบบและพัฒนาเว็บ
4.1.7 นักออกแบบกราฟิก
4.1.8 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
4.2.1 หัวหน้าหรือผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
4.2.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.2.3 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
4.3 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
4.3.1 รับพัฒนาโปรแกรม
4.3.2 รับพัฒนางานมัลติมีเดีย
4.3.3 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
4.3.4 ดําเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.3.5 รับวางระบบเครือข่าย
4.3.6 รับพัฒนา Application บนมือถือ
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ไม่มี
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทําให้การจัดหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
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6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
6.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
6.1.2 มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลป วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
6.1.3 มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และทักษะปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
6.1.4 มี ค วามสนใจใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้ ที่ ทั นสมัย มี ค วามคิด ริเริ่ ม สร้า งสรรค์ เลื อ กวิธี ก าร
แก้ปัญหาได้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการฟั ง การพู ด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมายและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคนิ คการวิ จั ยเพื่ อแก้ ปั ญหาและต่ อยอดองค์ ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สื บ ค้ น ตี ค วามและประเมิ น สารสนเทศ วางแผน การพั ฒ นาการจั ด การการเงิ น และ
ธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกอบด้วย
6.3.1 วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบซอฟต์แวร์ในระบบธุรกิจ
6.3.2 เขียนโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาเชิงวัตถุในระดับที่ซับซ้อน
6.3.3 พัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
6.3.4 พัฒนาระบบสื่อประสมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
6.3.5 ประยุกต์ใช้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing services) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร
6.3.6 วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
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6.3.7 จัดการระบบความปลอดภัยและสามารถบํารุงรักษาระบบจราจรในระบบเครือข่าย
6.3.8 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานประเมินผล และงานวิจัยขององค์กร
6.3.9 ให้คําปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
6.3.10 ปฏิบัติตามจริยธรรม กฎหมายและข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยขององค์กร
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสั งคมสมั ยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพั ฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพั ฒนาความรู้ ใหม่
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่ อ สารและการใช้ ภ าษาในการพู ด การฟั ง การอ่ า น การเขี ย นและการนํ า เสนอ
รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
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8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร
มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อในการสื บค้ นข้ อมู ล สารสนเทศ รวมทั้ง เลื อ กและใช้ รูป แบบการนํ า เสนอ
สารสนเทศและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบั นการอาชี วศึ กษาอาจจัดวิ ชาในหมวดวิ ชาทั กษะชีวิต ในลักษณะเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมิ นผล แก้ ปัญหา ควบคุ มงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 กระบวนการทางธุรกิจ
8.2.1.2 การจัดการสื่อประสมในงานธุรกิจ
8.2.1.3 การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลในงานธุรกิจ
8.2.1.4 การพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
8.2.1.5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
8.2.1.6 การบริหารจัดการองค์ความรู้
8.2.1.7 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.2.1.8 การบูรณาการระบบสารสนเทศของกระบวนการทางธุรกิจ
8.2.1.9 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในงานธุรกิจ
8.2.1.10 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระบบงานธุรกิจ
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ
รวมทั้งการวัดและประเมินผล

6

8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
ในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย วิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ใ นประเด็นต่ อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการ
ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนด
เกณฑ์การวัดผลประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น การลงทะเบี ย นที่ แ ตกต่ า งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
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สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา ต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วย
กิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีทใี่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่นอ้ ยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและ
สมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือ ทีใ่ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ
สาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มคี ุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีส่ ถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12 ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ์การประเมิน
และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่ง
พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ให้สถาบันการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัยพากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
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ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชี วศึกษาพิจารณาเห็ นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้ องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
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14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ. 6
15.

ภาคผนวก

คอศ. 1

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
: สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Office Management (continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการสํานักงาน)
: ทล.บ. (การจัดการสํานักงาน)
: Bachelor of Technology (Office Management)
: B. Tech. (Office Management)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้ า นการจั ด การสํ า นั ก งาน สามารถจั ด การ และควบคุ ม การทํ า งาน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านการจัดการสํานักงานเป็นอย่างดี สามารถจัดการ
และควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานด้านการจัดการสํานักงาน โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพด้านการจัดการสํานักงาน
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
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3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการสํานักงาน
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อ มให้กับบัณฑิต ในการแสวงหาความรู้ใ นระดับสูง การศึกษาค้นคว้า
วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการจัดการสํานักงาน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการบริหาร
จั ด การสํ า นั ก งาน การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีจ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ ทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ทุ ก ระดั บ ทั้ ง ภาครั ฐ บาลและเอกชน สามารถนํ า ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. องค์กรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
- ไม่มี6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ ใ นสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ทําให้การจั ดหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคม
6.1.2 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้
6.1.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.6 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.7 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6.1.8 มีความมุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานสํานักงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.9 ใช้กระบวนการทางปัญญาในการพัฒนาองค์กรสู่ความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
6.2 สมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่วไป ได้ แก่ ความรู้และทั กษะการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและภาษาต่ างประเทศได้ อย่ างน้ อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอั งกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการจัดการ
สํานักงาน ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ประกอบด้วย
6.3.1 วางแผนการบริหารจัดการงานสํานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 ออกแบบและบริหารจัดการงานสํานักงาน ตามหลักทฤษฎีการบริหารงานสํานักงานอย่างเป็นระบบ
6.3.3 บริหารงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการงานสํานักงานที่ทันสมัย
6.3.4 ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการจัดการสํานักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการจัดการสํานักงานอย่างต่อเนื่อง
6.3.6 พัฒนางานการจัดการสํานักงานตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุม่ ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง เลื อ กและใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสํานักงาน รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 การวางแผนการบริหารจัดการงานสํานักงาน
8.2.1.2 ออกแบบ และบริหารจัดการงานสํานักงาน
8.2.1.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการงานสํานักงาน
8.2.1.4 การตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการจัดการสํานักงาน
8.2.1.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการจัดการสํานักงาน
8.2.1.6 การพัฒนางานการจัดการสํานักงานตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อการจัดการสํานักงาน
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
ในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิ ช าชี พ ในหน่ ว ยงาน สถานประกอบการหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ โดยให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั บ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงโดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
รวมทั้ ง การนํ า เสนอ สั ม มนาผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ และให้ กํ า หนดเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบั นการอาชีวศึ กษาสามารถยกเว้ นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิ ชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

6

9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาใด มี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น การลงทะเบี ย นที่ แ ตกต่ า งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่ า งหลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยคํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
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เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง ตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน หรือ
สาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
11.3 เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผูส้ ําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
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13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้ สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ ในการพัฒนาประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้ สถาบั นการอาชี วศึ กษา จั ดเตรี ยมทรั พยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐาน
อาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาจั ด เตรี ย มทรั พ ยากร ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิ ชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก

คอศ. 1

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in logistic Management (continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
: ทล.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: Bachelor of Technology (Logistics Management )
: B.Tech. ( Logistics Management )

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้ า นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สามารถจั ด การ และควบคุ ม การทํ า งาน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่ อผลิตบั ณ ฑิ ตที่ มีค วามรู้ ค วามชํา นาญด้ านการจัด การโลจิ ส ติ กส์เป็ นอย่ า งดี สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะและการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มีเ จตคติที่ดีต่อ อาชี พ ด้า นการจั ด การโลจิส ติ กส์
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
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3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิต และหรือบริการด้านการจัดการ
โลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
- ไม่มี –
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่กล่าว ทําให้การจัดหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผล
การเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.2 มีความขยัน อดทน ซือ่ สัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.4 มีความสนใจ ใฝ่รู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.5 น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.6 มีความมุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานเสร็จสมบูรณ์ตามกฎ เป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6.1.7 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.8 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
6.1.9 มีความรู้ในหลักการทฤษฏีตามสาขาอาชีพการจัดการโลจิสติกส์อย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ
6.1.10 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
การจัดการโลจิสติกส์
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6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางานประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงาน
อาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประกอบด้วย
6.3.1 จัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6.3.2 จัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
6.3.3 จัดการการขนส่ง
6.3.4 จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
6.3.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
6.3.6 จัดการเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์
6.3.7 จัดซื้อจัดหา
6.3.8 จัดการบรรจุภัณฑ์
6.3.9 ประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ
6.3.10 วิเคราะห์สถานการณ์ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริหารจัดการและพัฒนางานด้านโลจิสติกส์
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน
ชี วิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม่ เห็ น คุ ณ ค่ า ของตนและการพั ฒ นาตน ใฝ่ รู้ แสวงหาและพั ฒ นาความรู้ ใ หม่
มี ความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง เลื อ กและใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
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สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้
ต่อไปนี้
8.2.1.1 จัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8.2.1.2 การบริหารและการจัดการคลังสินค้า การจัดการบรรจุภัณฑ์ และศูนย์กระจายสินค้า
8.2.1.3 การวิเคราะห์ การจัดการการขนส่ง และเลือกวิธีขนส่ง
8.2.1.4 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
8.2.1.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
8.2.1.6 การจัดซื้อจัดหา การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์
8.2.1.7 วิเคราะห์สถานการณ์ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริหารจัดการและการพัฒนางานด้านโลจิสติกส์
8.2.1.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
8.2.1.9 สถิติประยุกต์ สถิติเพื่อการวิเคราะห์ วิจัยทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
8.2.1.10 ทฤษฎีและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
8.2.1.11 การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
8.2.1.12 การพัฒนาการคิดและการจัดการสมัยใหม่
8.2.1.13 การจัดการด้านตัวแทนออกของ
8.2.1.14 จริยธรรม จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
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8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
ในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9.แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี
ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนา
งาน รวมทั้งการนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบั นการอาชีวศึ กษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น การลงทะเบี ย นที่ แ ตกต่ า งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา และ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่ า งหลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยคํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่
กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
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10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีส่ ถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผูส้ ําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโลจิสติกส์ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้ มีความทันสมัย ยืดหยุ่ นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
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13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบั นการอาชีวศึ กษา จัดเตรี ยมทรัพยากรสนั บสนุ นการจั ดการอาชี วศึ กษา ประกอบด้ วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐาน
อาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร
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14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิ ชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Digital Graphic (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (ดิจิตอลกราฟิก)
: ทล.บ. (ดิจติ อลกราฟิก)
: Bachelor of Technology (Digital Graphic)
: B.Tech (Digital Graphic)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา
ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านดิจิตอลกราฟิก สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านดิจิตอลกราฟิกเป็นอย่างดี สามารถจัดการและควบคุม
การทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านดิจิตอล
กราฟิก โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านดิจิตอลกราฟิก ตระหนักถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
จัดการศึกษาด้านดิจิตอลกราฟิก
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3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านดิจิตอลกราฟิก และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานอาชีพ
ผู้สําเร็จ การศึ ก ษา สามารถปฏิ บัติง านในหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ งประกอบอาชีพอิส ระ
ยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากร ที่มีอยู่ในตลาดแรงงานของงานด้านดิจิตอลกราฟิก ซึ่ง
เป็นการสร้างสรรค์ที่ใช้หลักการและจินตนาการของผู้สร้าง เน้นการพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการผลิตงานดิจิตอลกราฟิกทั้งไทยและสากล พัฒนากระบวนการผลิตด้านทักษะฝีมือและ
เทคโนโลยีกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี –
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก เพื่อให้การจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
6.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.3 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.4 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.6 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต
6.1.7 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.9 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการวิจัยเพือ่ แก้ปญ
ั หาเพื่อต่อยอดองค์วามรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3. สมรรถนะวิชาชีพ ไดแก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก ประกอบด้วย
6.3.1 ค้นคว้าและวิเคราะห์ความหมายของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ตัวสื่อ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
6.3.2 ค้นคว้าและวิเคราะห์กระบวนการผลิตภาพดิจิตอล
6.3.3 ผลิตและพัฒนาผลงานมัลติมีเดีย
6.3.4 สร้างภาพ 2 มิติ 3 มิติ ในงานมัลติมีเดีย
6.3.5 ผลิตระบบเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย
6.3.6 ผลิตงานวีดีทัศน์
6.3.7 ออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
6.3.8 ผลิตงานกราฟิกบรรจุภัณฑ์
6.3.9 ออกแบบ และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
6.3.10 ผลิตงานกราฟิกสารสนเทศ
6.3.11 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่ม วิ ชาเพื่ อพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีทัก ษะในการปรับ ตั ว และ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มี
ความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง เลื อ กและใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูร ณาการที่ค รอบคลุ มสาระของกลุ่ ม วิชาภาษาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ชาคณิตศาสตร์ แ ละวิ ทยาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านดิจิตอลกราฟิก รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 ค้นคว้าและวิเคราะห์ความหมายของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ตัวสื่อ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
8.2.1.2 ค้นคว้าและวิเคราะห์กระบวนการผลิตภาพดิจิตอล
8.2.1.3 ผลิตและพัฒนางานมัลติมีเดีย
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8.2.1.4 ผลิตและพัฒนางานแอนนิเมชั่น
8.2.1.5 สร้างภาพ 2 มิติ 3มิติ ในงานมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น
8.2.1.6 ผลิตระบบเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย
8.2.1.7 ผลิตงานกราฟิกวีดีทัศน์
8.2.1.8 ออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล
8.2.1.9 ผลิตงานกราฟิกสื่อโฆษณา
8.2.1.10 ออกแบบ และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
8.2.1.11 ผลิตงานกราฟิกสารสนเทศ
8.2.1.12 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
8.2.1.13 ออกแบบและพัฒนางานดิจิตอลคอนเทนต์
8.2.1.14 การออกแบบและพัฒนาแอพพิเคชั่นบนอุปกรณ์ดิจิตอล
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านดิจิตอลกราฟิก
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ น โครงการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นบู ร ณาการความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ต ามหลั ก สู ต ร
สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
รวมทั้ ง การนํ า เสนอ สั ม มนาผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ และให้ กํ า หนดเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
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ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรูค้ วามสามารถ ทัง้ นี้ ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการลงทะเบี ย นที่ แ ตกต่ า งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบัน การอาชีว ศึก ษาสามารถรับ เทีย บโอนผลการเรีย นและหรือ เทีย บโอนความรู ้แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา และ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึ กอาชี พ ในการศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ไม่ น้ อยกว่า 54 ชั่ วโมง เท่ ากั บ 1 หน่ วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรี ยนต้ องรั บการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ เมื่อผู้ เรี ยนได้ ลงทะเบี ยนเรี ยนครบทุ กรายวิ ชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน /สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาอื่น
ที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
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12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็นดังนี้
13.1 คุณภาพของผูส้ ําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อม
ทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุด
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
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14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 ทั้งในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
หลักสูตร
ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่ได้รับ
อนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอ
เปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหลั กเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องก่ อนเปิ ดดํ าเนิ นการ แล้ วแจ้ งให้ สํ านั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
เพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิด
ภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัด
การเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และ
เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก

คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Product Design (continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
: ทล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
: Bachelor of Technology (Product Design)
: B.Tech. (Product Design)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถจัดการ และควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถ
นําความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้อง
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถเป็นนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ นักออกแบบและวางแผน
กระบวนการผลิ ต นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั ก ออกแบบและพั ฒ นางานหั ต ถอุ ต สาหกรรม
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระให้คําปรึกษาด้านการวางแผนและการจัดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผล
การเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
6.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.3 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.4 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.6 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต
6.1.7 มุ่ ง ปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นากระบวนการให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ต ามเป้ า หมาย โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.9 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.10 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพั ฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิ บั ติ งาน การทํ างานร่ วมกั บผู้ อื่ น การใช้กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิ ช าชี พ
ได้ แ ก่ สมรรถนะที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ และทั ก ษะในสาขาวิ ช า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
6.3.1 มีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
6.3.2 ออกแบบพัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์
6.3.3 ควบคุมการจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์
6.3.4 ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนด
6.3.5 วางแผนการจัดการธุรกิจและการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
6.3.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6.3.7 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านกระบวนการออกแบบและผลิตงานผลิตภัณฑ์
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชี วิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม่ เห็ น คุ ณ ค่ า ของตนและการพั ฒ นาตน ใฝ่ รู้ แสวงหาและพั ฒ นาความรู้
ใหม่ มี ความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร
มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่อ งมื อในการสื บค้ นข้ อมู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง เลื อ กและใช้ รูป แบบการนํา เสนอ
สารสนเทศและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าภาษาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน
โดยบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
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8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.1.5
8.2.1.6
8.2.1.7
8.2.1.8
8.2.1.9
8.2.1.10
8.2.1.11
8.2.1.12

การจัดการโรงงาน
ระบบคุณภาพงานออกแบบผลิตภัณฑ์
การประกอบธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ์
แนวความคิดงานออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การผลิตชิ้นงานต้นแบบ
การประมาณราคางานผลิตผลิตภัณฑ์
วิทยาการบริการงานผลิตผลิตภัณฑ์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การผลิตงานผลิตภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
สื่อศิลปะสมัยใหม่

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการบริหารจั ดการด้ านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ
รวมทั้งการวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้าง การบริหารของธุรกิจ ระบบการ
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ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้
ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ เ ต็ ม เวลา สํ า หรั บ การลงทะเบีย นเรี ย นในภาคฤดู ร้ อ น
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เ ข้ า สู่ ห น่ ว ยกิ ต ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อ าชี พ ทั้ ง นี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานดังนี้
10.1 ผู้ เรี ยนต้ องรั บการประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชี พ เมื่ อผู้ เรี ยนได้ ลงทะเบี ยนเรี ยนครบทุ กรายวิ ชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
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12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของผู้สอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุม ใน 4 ประเด็นดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็ น การบริ ห ารจั ด การของสาขาวิ ช าการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก
วิชาการที่ มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสู ตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้ องการ
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพ
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14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิ จ ารณาความพร้ อ มและศั ก ยภาพของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3
คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ. 5 เพื่อพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
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14.7 เมื่อสิ้น สุด การจัด การเรีย นการสอนแต่ล ะภาคการศึก ษา ให้มีก ารจัด ทํา รายงานผล การ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อ เสนอแนะที ่เ กี่ย วข้อ ง และเมื่อ สิ ้น ปีก ารศึก ษาให้ส ถาบัน การอาชีว ศึก ษาจัด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
In Fine Arts (continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (วิจิตรศิลป์)
: ทล.บ. (วิจิตรศิลป์)
: Bachelor of Technology (Fine Arts)
: B.Tech. (Fine Arts)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพั ฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านวิจิตรศิล ป์ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิช าชีพและกิจ นิ สั ย ที่ เหมาะสมในการทางานสอดคล้ องกั บความต้องการของสั งคม ชุมชน และสถาน
ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชานาญด้านวิจิตรศิลป์ สามารถนาความรู้ไปสร้างสรรค์
ผลงาน บูรณาการ ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านวิจิตรศิลป์
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านวิจิตรศิลป์ ตระหนักถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 เพื่อประสานความร่ว มมือในการจัดการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน
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3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้บัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านวิจิตรศิลป์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระด้าน
วิจิตรศิล ป์ โดยเน้นการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ยกระดับ
มาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุ ค ลากรที่มี อ ยู่ใ นตลาดแรงงานของงานวิ จิ ตรศิล ป์ ซึ่ง เป็ นการ
สร้างสรรค์ที่ใช้หลักการและจินตนาการของผู้สร้าง เน้นการพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการออกแบบ
กระบวนการผลิตงานวิจิตรศิลป์ ทั้งไทยและสากล พัฒนากระบวนการผลิตด้วยทักษะฝีมือและเทคโนโลยี
กึ่งอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิจิตรศิลป์ ทาให้การจัดหลักสูตรและการจัด การเรียนรู้
ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 3 ด้านดังนี้
6.1 คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ได้ แ ก่ คุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิ ชาชี พ พฤติ กรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
6.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.3 มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทางาน
6.1.4 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
6.1.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.6 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
6.1.7 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผล
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.9 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.10 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ประกอบด้วย
6.3.1 สร้างแนวคิดในการออกแบบงานวิจิตรศิลป์
6.3.2 ออกแบบชิ้นงานวิจิตรศิลป์
6.3.3 ควบคุมการจัดการทางานวิจิตรศิลป์
6.3.4 ผลิตชิ้นงานวิจิตรศิลป์ตามข้อกาหนด
6.3.5 วางแผนประกอบธุรกิจงานวิจิตรศิลป์
6.3.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจิตรศิลป์
6.3.7 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยงานวิจิตรศิลป์
7. จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ในการกาหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกาหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ให้พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้ว ยกลุ่มวิช าเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัว และ
ดาเนินชีวิตในสั งคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ ใหม่
มีค วามสามารถในการใช้เ หตุผ ล การคิด วิเ คราะห์ การแก้ปัญ หาและการจัด การ มีทัก ษะในการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญ หาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนาเสนอ รวมทั้ง
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรมีบุ คลิ กภาพ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่ หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้ว ย กลุ่ มวิช าที่มุ่งเน้นพัฒ นาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิช าชีพ มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงาน และพัฒนางาน
โดยบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติงานด้านวิจิตรศิลป์ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระ
ความรู้ต่อไปนี้
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8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.1.5
8.2.1.6
8.2.1.7

การจัดการงานวิจิตรศิลป์
วิทยาการบริการงานวิจิตรศิลป์
แนวความคิดและการออกแบบงานวิจิตรศิลป์
การสร้างงานวิจิตรศิลป์
ระบบคุณภาพงานวิจิตรศิลป์
การวิจัยและพัฒนางานวิจิตรศิลป์
การประกอบธุรกิจงานศิลปกรรม

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยสาระความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ จิ ต รศิ ล ป์
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกาหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ
รวมทั้งการวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อ วางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กาหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึ กประสบการณ์ในประเด็ น ต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้า งการบริห ารของธุรกิจ ระบบการ
ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งการนาเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กาหนด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้
ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ทานุ บ ารุ งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริ มการทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทาประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ทีค่ ณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบั นการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็น ในการลงทะเบียนที่ แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้ง นี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9.3 เวลาเรียน
กาหนดเวลาเรียนสาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สั ปดาห์ สาหรับระยะเวลาเรียนและจานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิช าปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึ กปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัด ผลและประเมิน ผลการเรียนรู้ ให้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมิน
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไประเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กาหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกาหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดาเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน /สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่น
ที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากาหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
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12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
โดยดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทั้งนี้การกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ โดยความเห็นชอบของสานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทาให้ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และนาความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรี ยมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดาเนินการสารวจความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนตลาดแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพ
14. การนากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการน ากรอบคุ ณวุ ฒิ การศึก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ห รื อหลั กสู ต รปรั บปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตาม
หลักสูตร
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14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 การพัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัตใิ ช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ ก าหนด ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 5 เพื่อพิจารณา
อนุมัตใิ ช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทาคาขอเปิดสอนและดาเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดาเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดาเนินการ
แล้วแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นั บตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดาเนินการ
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกาหนด
ระบบ การจัดการศึกษา กาหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่ อ สิ ้น สุด การจัด การเรีย นการสอนแต่ล ะภาคการศึก ษา ให้ม ีก ารจัด ท ารายงานผล
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
และข้อ เสนอแนะที่เ กี่ย วข้อ ง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ส ถาบันการอาชีว ศึกษาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาช่างทองหลวง
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาช่างทองหลวง (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Royal Goldsmith (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (ช่างทองหลวง)
: ทล.บ. (ช่างทองหลวง)
: Bachelor of Technology (Royal Goldsmith)
: B.Tech. (Royal Goldsmith)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิต ด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี สาขาวิชาช่างทองหลวง ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัย ที่เหมาะสม
ในการท างาน สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมและสถานประกอบการ พั ฒ นาตนเอง ให้ มี
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รให้ ก้ า วทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวสู่สากล รวมถึงเป็นกาลังสาคัญในการอนุรั กษ์ สืบสาน ซ่อมและสร้างสรรค์
งานช่างฝีมือชั้นสูงให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชานาญในด้านช่างทองหลวง ซึง่ เป็นกาลังในการอนุรักษ์
สืบสานและสร้างสรรค์
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมนาวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ตระหนักถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนาความรู้ทางเทคโนโลยีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
ในด้านช่างทองหลวง
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3.2.3 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ และหรือบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพในด้านช่างทองหลวง
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตงานช่างทองหลวงและเครื่องประดับอัญมณี
ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เน้น
การพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิตงาน รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตด้วยทักษะ
ฝีมือและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและนานาชาติ
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี –
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สามารถค้นคว้ า พั ฒนานวั ตกรรมและประยุ กต์ ความรู้ ทั กษะและสารสนเทศ (ICT) ในวิ ชาการและการ
ปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพในขอบเขตที่กว้างขวาง และสัมพันธ์กับวิชาชีพ ตามแนวทางของตนเอง
ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติ รับผิดชอบต่อตนเอง และ
หมู่คณะ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
6.1.2 มีวินัย จิตสานึก จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
6.1.3 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการทางาน
6.1.4 มีความเชื่อมั่นในตนเองมีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
6.1.5 มีความสนใจ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.6 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
6.1.7 มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.8 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
6.1.9 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
6.2.5 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.6 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ในสาขาวิชาช่างทองหลวง
ประกอบด้วย
6.3.1 สร้างแนวคิดในการออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
6.3.2 วางแผนกระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
6.3.3 ออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและการจัดการธุ รกิจ
เครื่องประดับอัญมณี
6.3.4 ผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี
6.3.5 พัฒนากระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี และการออกแบบ
6.3.6 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
6.3.7 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบ
6.3.8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต และสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานด้านช่างทองหลวง
เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
6.3.9 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยงานเพื่อการพัฒนางานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
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7. จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกาหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกาหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับตัว และดาเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทางานร่ วมกับ ผู้ อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิ ดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนาเสนอ รวมทั้ง
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร
มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
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8.1.5 ใช้เ ครื่ องมือในการสื บ ค้ นข้ อมู ล สารสนเทศ รวมทั้ งเลื อกและใช้ รูป แบบการน าเสนอ
สารสนเทศและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบั นการอาชี ว ศึ กษาอาจจั ดวิ ช าทั กษะชี วิ ต ในลั กษณะจ าแนกเป็ นรายวิ ช า หรื อลั กษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มี ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะสู่การปฏิบัติงานด้านช่างทองหลวง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 หลักการพื้นฐานของการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.2 สร้างแนวคิดในการออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญ มณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.3 การออกแบบงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบ
และการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.4 การวางแผนกระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.5 กระบวนการผลิตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.6 การพัฒนากระบวนการผลิ ตงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.7 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.8 การบริ ห ารและจั ด การงานด้ า นช่ า งทองหลวง เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.9 การด าเนิ น การเชิ ง ธุ ร กิ จ ด้ า นช่ า งทองหลวง เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี
การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางาน
ด้านช่างทองหลวง เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
8.2.1.11 การศึก ษา ค้น คว้า วิ เคราะห์ และวิ จัยด้านช่างทองหลวง เครื่อ งประดั บ
อัญมณี การออกแบบและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
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8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านช่างทองหลวง
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกาหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึ กษาหรือฝึกอาชีพ
รวมทั้งการวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อ วางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กาหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้
และการฝึ กประสบการณ์ในประเด็น ต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริห ารของธุรกิจ ระบบการ
ปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งการนาเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กาหนด
เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทัก ษะวิ ช าชี พ อย่า งชั ด เจน ทั้ งนี้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ทานุบ ารุ งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่ งเสริมการทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทาประโยชน์ต่อชุมชน
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเที ยบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ทีค่ ณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็นการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับ ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อ าชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9.3 เวลาเรียน
กาหนดเวลาเรียนสาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา
และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับระยะเวลาเรียนและจานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ด าเนิ น การอย่ า งเป็น ระบบและใช้วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่ างหลากหลาย สอดคล้องกับจุ ดมุ่งหมายของหลั กสู ตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคานึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กาหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาช่างทองหลวง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ให้
ดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ หรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างทองหลวง หรือ
สาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากาหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็นดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
โดยดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาช่างทองหลวง ทั้งนี้การกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาช่างทองหลวง โดยความเห็นชอบของสานักวิชาการ ที่มุ่ง
พัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนาความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดาเนินการสารวจความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนตลาดแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพ
14. การนากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการน ากรอบคุณ วุ ฒิ ก ารศึ กษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั กสู ตรใหม่ ห รือ หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
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14.3 การพัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่ อสภาสถาบันการอาชีว ศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัตใิ ช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ ก าหนด ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณา
อนุมัตใิ ช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดทาคาขอเปิดสอนและดาเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดาเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบั น
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดาเนินการ
แล้วแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นั บตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดาเนินการ
14.6 สถาบั น การอาชีว ศึกษา จั ดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีว ศึกษาหลั กสู ตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สาเร็จ การศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกาหนด
ระบบ การจัดการศึกษา กาหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการจัดการ
เรีย นการสอนของรายวิช าและการประเมิน ผลการเรีย น รวมทั้ง ปัญ หาอุป สรรคและข้อ เสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน ตามแบบ
คอศ. 6
15. ภาคผนวก

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Metalwork Gemstone and Jewelry Design (Continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ)
: ทล.บ. (ออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ)
: Bachelor of Technology (Metalwork Gemstone and Jewelry Design)
: B.Tech. (Metalwork Gemstone and Jewelry Design)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษา ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถจัดการและควบคุมการทางาน มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชานาญด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
สามารถนาความรู้และทักษะไปพัฒนาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ในการพัฒนารูปแบบงานออกแบบรูปพรรณ
อัญมณีและเครื่องประดับ ให้เกิดประโยชน์ทางด้านความงามและการใช้สอย โดยการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้
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3.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพออกแบบรูปพรรณอัญมณีและ
เครื่องประดับ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในการที่จะอนุรักษ์ไว้
ให้ดารงอยู่ตลอดไป
3.2.4 เพื่อประสานความร่ว มมือในการจัดการศึกษา ด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและ
เครื่องประดับระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2.5 เพื่อสร้างความพร้อมให้บัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
4. โอกาสในสายงานอาชีพ
เป็นนักออกแบบและนักผลิตงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ช่ว ยนัก วิจัย ด้า นงาน
ออกแบบเครื ่อ งประดับ งานตรวจสอบคุณ ภาพเครื ่อ งประดับ งานการประสานงานในการผลิต
เครื่อ งประดับ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามสาขางาน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ ทาให้การจัด
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 3 ด้านดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
6.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.3 มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเป็นไทย
6.1.4 มีความเสียสละ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีน้าใจ ตรงต่อเวลา
6.1.5 มีภาวะความเป็นผู้นา มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
6.1.6 เคารพในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6.1.7 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
6.1.8 น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
6.1.9 มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพ
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6.1.10 มุ่งปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6.1.11 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.12 มีทักษะทางปัญญา
6.1.12.1 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างมีระบบ
6.1.12.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.12.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่ างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือ ต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
6.1.12.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าองค์ความรู้ ให้ทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดเวลา
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาออกแบบ
รูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย
6.3.1 มีความรู้และทักษะในงานศิลปกรรม รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
6.3.2 ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมือ
6.3.3 ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
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6.3.4 วิเคราะห์วิจัยงานด้านอาชีพงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
6.3.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
6.3.6 การบริหารจัดการธุรกิจด้านงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
7. จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกาหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกาหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดาเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนาเสนอ รวมทั้ง
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นา ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง เลื อ กและใช้ รู ป แบบการน าเสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณาการที่ ครอบคลุ ม สาระของกลุ่ มวิช าภาษาศาสตร์ กลุ่ มวิช าคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่ มวิช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
วางแผน จัดการ ออกแบบ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางานโดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วย
สาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 มีความรู้และทักษะในงานศิลปกรรม รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
8.2.1.2 ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยมือ
8.2.1.3 ออกแบบและเขียนแบบงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
8.2.1.4 วิเคราะห์วิจัยงานด้านอาชีพงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
8.2.1.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านงานออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
8.2.1.6 การบริหารจัดการธุรกิจด้านงานรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการออกแบบรูปพรรณ
อัญมณีและเครื่องประดับ ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่ งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่ว ยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกาหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อ วางแผนพัฒนา
งานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบใน
ลักษณะของการวิจัย
8.3 วิชาชีพเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
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9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิ ภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กาหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
รวมทั้ง การนาเสนอ สั มมนาผลการฝึ ก ประสบการณ์ทั กษะวิ ช าชี พ และให้ กาหนดเกณฑ์ การวัด ผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ท านุ บ ารุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทาประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลื อกเสรี ให้กับผู้ เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ทีค่ ณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบัน การอาชีว ศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็น การลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9.3 เวลาเรียน
กาหนดเวลาเรียนสาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับระยะเวลาเรียนและจานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
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สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัด ภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิ บั ติ ที่ใช้ ในการฝึ กปฏิ บั ติในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่ น้อยกว่ า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและใช้วิธีการประเมิน อย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิช าชีพ เพื่อยื นยันว่าผู้ สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กาหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกาหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดาเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
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11. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าการออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากาหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
โดยดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
ทั้งนี้การกาหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ โดยความเห็นชอบ
ของสานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนาความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อม
ทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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13.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดาเนินการสารวจความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสารวจ
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ
14. การนากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการน ากรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 การพัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรั บ ปรุ ง แก้ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู้ เป็นหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั กสู ตรต่อสภาสถาบั น การอาชีว ศึกษา เพื่อให้ ความเห็ นชอบ แล้ ว นาเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัตใิ ช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ ก าหนด ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 5 เพื่อพิจารณา
อนุมัตใิ ช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทาคาขอเปิดสอนและดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดาเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบั นการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิด ดาเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ การเห็นชอบ พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดาเนินการ
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14.6 สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาจั ด เตรี ยมทรั พยากร ในการจั ดการอาชี วศึ กษาหลั กสู ตรปริ ญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา การ
จัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกาหนดระบบ
การจัดการศึกษา กาหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Food and Nutrition Technology (continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
: Bachelor of Technology (Food and Nutrition Technology)
: B.Tech. (Food and Nutrition Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
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3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิตและหรือบริการทางด้านเทคโนโลยี
อาหารและโภชนาการ รวมทั้ งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิ สระ ปฏิ บัติงานในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ การจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสารการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผล
การเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม กิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการประกอบอาชีพ และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีพื้นฐานอาชีพ
6.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ
6.1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และหมู่คณะ
6.1.4 มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.5 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.6 มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีความสนใจใฝ่รู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.7 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.8 เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
6.1.9 มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามกฎ เป้าหมายคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.10 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.11 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.12 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
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6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพั ฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิ บั ติ งาน การทํ างานร่ วมกั บผู้ อื่ น การใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ ประกอบด้วย
6.3.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในสาขาอาชีพอาหารและโภชนาการเพื่อประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.3.2 ประกอบอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6.3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการวิทยาศาสตร์
6.3.4 เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการวิทยาศาสตร์
6.3.5 จัดการตามหลักโภชนศาสตร์
6.3.6 จัดการธุรกิจอาหาร
6.3.7 ควบคุมต้นทุนการผลิต
6.3.8 ศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร
6.3.9 จัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
6.3.10 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
6.3.11 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุม่ ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต
ในสังคมสมั ยใหม่ เห็นคุ ณค่ าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพั ฒนาความรู้ใหม่ มี ความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํ างานร่ วมกับผู้ อื่น มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิ ดชอบต่อตนเองและสั งคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้งสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
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8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่ มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี สมรรถนะวิ ชาชี พ มีความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 สุขอนามัยเกี่ยวกับอาหาร
8.2.1.2 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
8.2.1.3 การประเมินและการทดสอบคุณภาพอาหาร
8.2.1.4 หลักการประกอบอาหารตามกระบวนการวิทยาศาสตร์
8.2.1.5 การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
8.2.1.6 การจัดการธุรกิจอาหาร
8.2.1.7 โภชนศาสตร์กับการดํารงชีวิต
8.2.1.8 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ วยสาระความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ ตามความต้องการของสถานประกอบการ และยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็ นกลุ่ มวิ ชาชี พที่ เน้ นการเพิ่ มพู นประสบการณ์ ทั กษะวิ ชาชี พ ในรู ปแบบของการฝึ กงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียด
ของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางาน
ในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของ
การวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย รายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึกประสบการณ์ใน
ประเด็ นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้ างการบริ หารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและการฝึกปฏิบัติงานใน
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สถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ
สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด
9.2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่ หน่วยกิตให้ กับนักศึกษาที่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้ งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา และ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ ยกว่า
54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการโดย
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถานประกอบการหรือองค์ กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่ มุ่ งพั ฒนาและบริ หารหลั กสู ตรให้ มี ความทั นสมั ย ยื ดหยุ่ นและสอดคล้ องกั บความต้ องการของผู้ เรี ยน
ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อม
ทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความ
พึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสู ตร ซึ่ งประกอบด้ วยกรรมการอย่ างน้ อย 5 คน โดยมี อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
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เพื่ อดํ าเนินการพั ฒนาหลั กสู ตรให้ สอดคล้ องกับกรอบคุณวุ ฒิ การศึ กษาวิ ชาชี พ โดยมี หั วข้ อและรายละเอี ยด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 ทั้งในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้ งนี้ การปรั บปรุ ง แก้ ไข เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ มมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชี วศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
สายเทคโนโลยี หรื อสายปฏิ บั ติ การ ในส่ วนของโครงสร้ างหลั กสู ตรและเงื่ อนไขการจั ดการเรี ยนรู้ เป็ นหน้ าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
หลักสูตร
ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรที่ได้รับ
อนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาเห็นชอบตาม
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา มีสมรรถนะตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิด
ภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัด
การเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program
in Fashion Design Technology (continuing Program)

:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น)

:
:

Bachelor of Technology (Fashion Design Technology)
B.Tech. (Fashion Design Technology )

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้ า นการออกแบบแฟชั่ น สามารถจั ด การและควบคุ ม การทํ า งาน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นเป็นอย่างดี
สามารถจั ด การและควบคุ ม การทํ า งาน บู ร ณาการความรู้ ทั ก ษะ และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยีการออกแบบ
แฟชั่น ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดําเนินชีวิต
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น
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3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้า วิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิตและหรือบริการทางด้านเทคโนโลยี
การออกแบบแฟชั่น รวมทั้งการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพอิสระ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ทําให้การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหา
หรือสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีพื้นฐานอาชีพ
6.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ
6.1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.4 มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.5 มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน
6.1.6 มีความสนใจใฝ่รแู้ ละมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.7 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.8 มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรู้
ความสามารถในการนําหลักการ ทฤษฎีของสาขาวิชาชีพด้านการออกแบบแฟชั่น ไปประยุกต์ใช้ในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ
6.1.9 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.10 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.11 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
6.2 สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ความรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมายและการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีการ
ออกแบบแฟชั่น ประกอบด้วย
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6

จัดการธุรกิจการตลาดแฟชั่น
สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบแฟชั่น
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าแฟชั่น
วิจัยตลาดแฟชั่นและดําเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่น
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าแฟชั่นโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
วิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบแฟชั่น

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน
ชี วิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม่ เห็ น คุ ณ ค่ า ของตนและการพั ฒ นาตน ใฝ่ รู้ แสวงหาและพั ฒ นาความรู้ ใ หม่
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร
มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้เครื่องมือการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม
กับสถานการณ์
สถาบั นการอาชีวศึ กษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ดังนี้
8.2.1.1 กายศาสตร์และกายวิภาคเชิงกลเพื่อการออกแบบ
8.2.1.2 สุนทรียศาสตร์ในการแต่งกาย
8.2.1.3 กระบวนการผลิตสิ่งทอ
8.2.1.4 การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟชั่น
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8.2.1.5 เทคโนโลยีออกแบบแฟชั่น
8.2.1.6 การทําต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
8.2.1.7 กระบวนการผลิตสินค้าแฟชั่น
8.2.1.8 การควบคุมคุณภาพสินค้าแฟชั่น
8.2.1.9 การจัดแสดงผลงานแฟชั่น
8.2.1.10 การจัดการธุรกิจแฟชั่น
8.2.1.11 การจัดการค้าปลีกสินค้าแฟชั่น
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยสาระความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารจั ด การด้ า นเทคโนโลยี ก าร
ออกแบบแฟชั่น ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ประกอบด้วย
สาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.2.1 ศิลปประยุกต์
8.2.2.2 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
8.2.2.3 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
8.2.2.4 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
8.2.2.5 การออกแบบและตัดเย็บชุดกีฬา
8.2.2.6 การออกแบบและตัดเย็บชุดชั้นใน
8.2.2.7 ศิลปะการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
8.2.2.8 การออกแบบคอลเล็คชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
8.2.2.9 การสร้างตราสินค้าแฟชั่น
8.2.2.10 ผ้าพื้นเมืองของไทย
8.2.2.11 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ
8.2.2.12 เทคโนโลยีมัลติมิเดียเพื่อการแสดงแบบแฟชั่น
8.2.2.13 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ น โครงการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นบู ร ณาการความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ต ามหลั ก สู ต ร
สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้ว ยรายวิช าซึ่งก่อให้เกิ ด สมรรถนะที่ส นั บสนุ นทั ก ษะชี วิ ต หรือ
ทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
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9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิ ช าชี พ ในหน่ ว ยงาน สถานประกอบการหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ โดยให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั บ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
รวมทั้ งการนํ า เสนอ สัม มนาผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทัก ษะวิช าชี พ และให้กํ า หนดเกณฑ์ ก ารวั ดผลและ
ประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ อย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ ห้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี
สมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลก ทํ า นุ บํ า รุ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม และส่ ง เสริ ม การทํ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบั นการอาชีวศึ กษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิ ชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและ/หรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เ ข้ า สู่ ห น่ ว ยกิ ต ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ อ าชี พ ทั้ ง นี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา และ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
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สถาบั นการอาชี วศึ กษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้ น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่ ว โมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการโดย
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
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11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การออกแบบแฟชั่ น
หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น ทั้งนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น โดยความเห็นชอบของสํานัก
วิชาการ ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น
ทั้งนี้ ให้สถาบัน การอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
น้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นสมรรถนะหลั ก สมรรถนะทั่ ว ไปและด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลั กสู ต รต่ อ สภาสถาบั น การอาชี วศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ วนํ า เสนอสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจะดํ า เนิ น การนํ า เสนอคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ตามแบบ คอศ.5
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
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14.6 สถาบั น การอาชี วศึ ก ษา จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี วศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษาการจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกําหนดระบบ
การจัดการศึกษากําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก

คอศ.1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม
: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Home Economics Management (continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานคหกรรม)
: ทล.บ. (การจัดการงานคหกรรม)
: Bachelor of Technology (Home Economics Management)
: B.Tech. (Home Economics Management)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยี ด้านการจัดการงานคหกรรม สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านการจัดการงานคหกรรมเป็นอย่างดี สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นําไปประยุกต์ใช้
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการจัดการงานคหกรรม โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพด้านการจัดการงาน คหกรรม
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการงานคหกรรม
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3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการจัดการงานคหกรรม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยีในการผลิต และหรือบริการทางด้านการจัดการ
งานคหกรรม รวมทั้ งการบริ หารจั ดการในการประกอบอาชี พอิ สระ ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม การจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
6.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ
6.1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.4 มีความขยัน อดทน ซือ่ สัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
6.1.5 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานอาชีพด้านการตลาด
6.1.6 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
6.1.7 มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.8 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
6.1.9 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
6.1.10 มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.11 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.12 สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.1.13 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพั ฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติ งาน การทํางานร่ วมกับผู้ อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
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6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคนิ คการวิ จั ยเพื่ อแก้ ปั ญหาและต่ อยอดองค์ ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สื บค้ น ตี ความและประเมิ นสารสนเทศ วางแผน การพั ฒนาการจั ดการการเงิ นและธุ รกิ จ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการจัดการ
งานคหกรรม ประกอบด้วย
6.3.1 วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์ ควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์งานคหกรรม ด้านงานดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ
6.3.2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมให้มีความหลากหลาย เพิ่มมูลค่า พัฒนารูปแบบ
ต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงานใหม่
6.3.3 ดําเนินการเผยแผ่ สัมมนาวิชาชีพคหกรรมเพื่อพัฒนางานอาชีพให้มีความก้าวหน้าทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
6.3.4 จัดการธุรกิจงานคหกรรมด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารงานบุคคลและ
การบริการงานคหกรรม
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุม่ ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่ อ สารและการใช้ ภ าษาในการพู ด การฟั ง การอ่ า น การเขี ย นและการนํ า เสนอ
รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร
มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อในการสื บค้ นข้ อมู ล สารสนเทศ รวมทั้ง เลื อ กและใช้ รู ป แบบการนํา เสนอ
สารสนเทศและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงาน และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานคหกรรม รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 การจัดการธุรกิจบริการงานคหกรรม งานดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก
ศิลปะงานผ้า และงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
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8.2.1.2 การจัดการบรรจุภัณฑ์และขนส่งงานคหกรรม
8.2.1.3 การกําหนด คัดเลือก พัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
8.2.1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรม
8.2.1.5 การบริหารและควบคุมคุณภาพงานคหกรรม
8.2.1.6 การถ่ายทอดความรู้งานคหกรรม
8.2.1.7 การจัดการดําเนินงานด้านธุรกิจการค้าบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ วยสาระความรู้ เกี่ ยวกั บเทคโนโลยี และการบริ หารจั ดการด้ านการจั ดการงาน
คหกรรม ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ
รวมทั้งการวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร
สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามลักษณะของกระบวนการงานวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย วิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิ ชาชี พในหน่ วยงาน สถานประกอบการหรื อแหล่ งวิ ทยาการ โดยให้ สถาบั นการอาชี วศึ กษาร่ วมกั บ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน รวมทั้ง
การนําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริ มการทํ างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
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สถาบั นการอาชี วศึ กษาสามารถยกเว้ นหรื อเที ยบโอนหน่ วยกิ ตรายวิ ชาในหมวดวิ ชาทั กษะชี วิ ต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
9 หน่วยกิต หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและ/หรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีทใี่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาการจัดการงานคหกรรม มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง ตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม ทั้งนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒกิ ารศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
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14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้ รั บอนุ มั ติ ตามรู ปแบบหั วข้ อและรายละเอี ยด ที่ กํ าหนดในระเบี ยบคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาพิ จารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดดําเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษากําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก

คอศ. 1

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)

ชื่อภาษาอังกฤษ

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

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
: Bachelor of Technology (Plant Production Technology)
: B.Tech. (Plant Production Technology)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ และกิ จ นิ สั ย ที่ เ หมาะสมในการทํ า งาน สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คม ชุ ม ชนและ
สถานประกอบการ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชํานาญด้านการผลิตพืชในระดับนักเทคโนโลยี สามารถ
จัดการและควบคุมการทํางาน บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนางานด้านการผลิตพืช โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการผลิตพืช ตระหนักถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
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3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการผลิตพืช ระหว่างองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่เ ป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการผลิตพืช และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จ การศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรือ บริการทางการเกษตรด้านการผลิตพืช
ในระดับ นัก เทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่ง วิท ยาการภาครัฐ หรือเอกชน เช่น นัก เกษตรหรือ
เจ้ าหน้า ที่ป ระจํา สถานี ท ดลอง ฟาร์ม หรื อ ศู นย์ ป ฏิบั ติก ารด้า นพื ช เจ้ าหน้า ที่ป ระจํา ห้อ งปฏิบั ติก าร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการผลิตพืช นักวิจัย นักวิชาการด้านพืช ฯลฯ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ผู้สํ าเร็จ การศึก ษามี คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาวิ ชาชีพ โดยมีคุ ณ ลัก ษณะและสมรรถนะ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
ดังนี้
6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
6.1.1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
6.1.1.3 มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย
6.1.2.1 ขยัน ประหยัดและอดทน
6.1.2.2 มีภาวะผู้นํา ความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
6.1.2.3 เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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6.1.2.4 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.2.5 เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม
6.1.2.6 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
6.1.3.1 สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
6.1.3.2 มีความรู้ในหลักทฤษฎีของสาขาอาชีพเกษตรกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ
6.1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาตามหลักการของงานอาชีพ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์
การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อ มทั้ ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต่ างประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและต่ อ ยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
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6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นผู้ มีส มรรถนะในการประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้แ ละทั ก ษะในสาขาวิช าเทคโนโลยีก ารผลิต พื ช
ประกอบด้วย
6.3.1 ผลิตและหรือจัดการปัจจัยการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตามหลักการและ
กระบวนการ
6.3.2 วางแผน เตรี ย มการผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้ า นการผลิ ต พื ช ตามหลั ก การและ
กระบวนการ
6.3.3 ผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ
6.3.4 จัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืชตามหลักการ
และกระบวนการ
6.3.5 จัดการผลผลิตและผลิตผลพืชหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6.3.6 จัดจําหน่ายผลผลิตและผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตและผลิตผล
และหรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการผลิตพืช
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15
7.2.1.1 กลุม่ วิชาภาษา
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.1.2 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51
7.2.2.1 กลุม่ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่
สามารถใช้เ หตุผ ลในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญ หาและจัดการ มีทัก ษะในการสื่อ สาร การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ
รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร
มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิช าทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่ม วิชาที่พัฒ นานัก ศึกษาให้เ กิดสมรรถนะวิชาชีพ
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังนี้
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการผลิตพืช ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้แก่ สรีรวิทยา
การผลิตพืช พันธุ์และการขยายพันธุ์พืช การจัดการดินและน้ํา ปุ๋ยและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
เครื่องจักรกลในการผลิตพืช ศัตรูพืชและการป้องกันกําจัด การจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตพืช กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เลือ ก ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพื่อการผลิตพืชเฉพาะอย่างเชิงธุรกิจ ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
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8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.2.5
8.2.2.6
8.2.2.7

ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการผลิตพืช
การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช
การผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช
การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตพืช
การจัดการผลิตผลพืชหลังการผลิต
การจัดการเศษเหลือและของเสียจากกระบวนการผลิต
การจําหน่ายผลผลิตและหรือผลิตผลพืช

8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านการผลิตพืชในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึก
และจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการว้ดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือ แหล่ง วิ ท ยาการ โดยให้ส ถาบันการอาชีวศึกษาร่ว มกับ สถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการ
ฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลการฝึก ประสบการณ์ทัก ษะวิชาชีพ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จ การศึก ษา
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมือ งไทยและพลโลก ทํานุบํารุง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง าม และส่ง เสริม การทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึก ษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั นการอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิ บัติที่ ใช้เ วลาในการทดลองหรือ ฝึก ปฏิบั ติในห้อ งปฏิ บัติก าร ไม่ น้อ ยกว่ า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึก ปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อ ยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลัก ษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าการผลิ ต พื ช ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูร ณ์ทั้ง ร่ างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็ นโรคร้า ยแรงหรือ มีความผิด ปกติท่ีเ ป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคาร สถานที่แ ละครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้ อ งจัดเตรี ยมอาคาร สถานที่และ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุม ใน 4 ประเด็น
ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ทั้งนี้
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่มุ่งพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้อ งการของผู้เ รียน
ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้ ง นี้ ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นา ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานทรั พ ยากรในการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกํา ลั งคนของตลาดแรงงาน ให้ส ถาบั นการอาชีวศึก ษาดําเนินการสํารวจ
ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิก ารศึกษาวิชาชีพ สู่ก ารพัฒ นาหลัก สูตรใหม่ห รือ หลัก สูตรปรับ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจ ารณาความพร้อ มและศัก ยภาพของสถาบั นการอาชีว ศึกษาในการจัดการอาชี วศึก ษา
ตามหลักสูตร
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14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมี
อาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สูต รอย่ างน้อ ย 3 คน ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิห รือ ผู้ เ ชี่ ยวชาญในสาขาวิ ช าซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาอาจเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ตามข้อ 6 ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4 เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 ในกรณีที่เอกสารหลัก สูตรมีความถูก ต้อง ครบถ้วนและสมบูร ณ์ตามที่กําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 5
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจ ารณาอนุมัติห รือ เห็น ชอบตามกฎหมาย ระเบี ยบและหลั ก เกณฑ์ที่ เ กี่ยวข้อ งก่อ นเปิดดํ าเนินการ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบ พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.7 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เ หมาะสม สอดคล้องกับ มาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
14.8 เมื่อ สิ้ นสุดการจัด การเรียนการสอนแต่ ล ะภาคการศึก ษา ให้มีก ารจัดทํ ารายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญ หาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ. 6
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15. ภาคผนวก
ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย
15.1 นายศิริชัย บุษปพงศ์
ไร่บุษปพงศ์ จังหวัดกาญจนบุรี
15.2 นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ไร่สามัคคีเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
15.3 นายสุวิทชัย แสงเทียน
ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจกล้วยไม้คุณภาพ จังหวัดราชบุรี

กรอบคุณวุวฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดดับปริญญาาตรี
สาขาเทคคโนโลยีการรผลิตสัตว์

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไไทย
ชื่อภาษาออังกฤษ

: หลักสูตรเทคคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเททคโนโลยีการรผลิตสัตว์ (ต่อเนื
อ ่อง)
: Bachelor oof Technoloogy Program
in Animal PProduction Technology
T
(Continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไไทย
ชื่อเต็ต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาออังกฤษ
ชื่อเต็ต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโลยีบบััณฑิต (เทคโนนโลยีการผลิตสั
ต ตว์)
: ทล.บ. (เทคโโนโลยีการผลิลิตสัตว์)
: Bachelor oof Technology (Animal Production
P
TTechnology))
: B.Tech. (AAnimal Prodduction Techhnology)

3. ปปรัชญาและวัวัตถุประสงค์ของหลั
ข
กสูตร
3.1 ปรัชญาาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบับณฑิตด้านอาาชีวศึกษาที่มี ความรอบรู้ มีสมรรถนะะในการปฏิบัติ และพัฒนางงานระดับ
เทคโนนโลยีด้านการรผลิตสัตว์ สามารถจั
ส
ดการและควบคุมการทํ
ม างาน มีคุณธรรม จริริยธรรม จรรรยาบรรณ
วิ ช าชีชี พ และกิ จ นิ สั ย ที่ เ หมาะ สมในการทํ าางาน สอดคคล้ อ งกั บ ควาามต้ อ งการข องสั ง คม ชุ มชนและ
ม
สถานนประกอบการร พัฒนาตนเอองให้มีความก้าาวหน้าทางวิชาการและวิ
ช
ชาชี
าพ
3.2 วัตถุประะสงค์ของหลัักสูตร
3.2.1 เพพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คความชํานาญดด้านการผลิตสัสตว์ในระดับนนักเทคโนโลยียี สามารถ
ม างาน บูรณาการค วามรู้ ทักษะและประสบการณ์ นําไปปรระยุกต์ใช้ แก้ก้ไขปัญหา
จัดกาารและควบคุมการทํ
และพพัฒนางานด้านการผลิ
น
ตสัตว์ว โดยคํานึงถึงงเทคโนโลยีทเกี
ี่ ่ยวข้อง
3.2.2 เพพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตออาชี
่อ พด้านกาารผลิตสัตว์ ตรระหนักถึง
การเรีรียนรู้ตลอดชีวิวติ และน้อมนนําหลักปรัชญญาของเศรษฐกิกิจพอเพียงมาใใช้ในการดําเนินินชีวิต
3.2.3 เพพื่อประสานคความร่วมมือใในการจัดการรศึกษาด้านการผลิตสัตว์ รระหว่างองค์กรภาครั
ก
ฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
า

2

3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการผลิตสัตว์ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรด้านการผลิตสัตว์
ในระดับนักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการภาครัฐหรือเอกชน เช่น นักสัตวบาลประจําฟาร์ม
เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการผลิตสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
นักวิจัย นักวิชาการ ฯลฯ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระและสามารถศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
ดังนี้
6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
6.1.1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
6.1.1.3 มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย
6.1.2.1 ขยัน ประหยัดและอดทน
6.1.2.2 มีภาวะผู้นํา ความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
6.1.2.3 เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6.1.2.4 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
6.1.2.5 เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
6.1.2.6 มุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ แ ละจั ด การงานให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ต ามเป้ า หมาย โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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6.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
6.1.3.1 สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
6.1.3.2 มีความรู้ในหลักทฤษฎีของสาขาอาชีพเกษตรกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ
6.1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาตามหลักการของงานอาชีพ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์
การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและต่ อ ยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ น ผู้ มี ส มรรถนะในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว์
ประกอบด้วย
6.3.1 ผลิตและหรือจัดการปัจจัยการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการและ
กระบวนการ
6.3.2 วางแผน เตรี ย มการผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้ า นการผลิ ต สั ต ว์ ต ามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6.3.3 ผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนักเทคโนโลยี
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6.3.4 จัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
6.3.5 จัดการผลผลิตและผลิตผลสัตว์หลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6.3.6 จัดจําหน่ายผลผลิตและผลิตผลสัตว์ตามหลักการและกระบวนการทางธุรกิจ
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตและผลิตผล
และหรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการผลิตสัตว์
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
7.2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7.2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่
สามารถใช้ เหตุผ ลในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญ หาและจัดการ มี ทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
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ทั้งนี้ ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร มี
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่
หลากหลาย
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังนี้
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการผลิตสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้แก่ ความรู้ด้าน
สัตววิทยา พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ หลักการเลี้ยงสัตว์ โรคและการสุขาภิบาล การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพื่อการผลิตสัตว์เฉพาะอย่างเชิงธุรกิจ ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.2.1 ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการผลิตสัตว์
8.2.2.2 การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์
8.2.2.3 การผลิตและหรือบริการทางด้านสัตว์
8.2.2.4 การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการผลิตสัตว์
8.2.2.5 การจัดการผลิตผลสัตว์หลังการผลิต
8.2.2.6 การจัดการเศษเหลือและของเสียจากกระบวนการผลิต
8.2.2.7 การจําหน่ายผลผลิตและหรือผลิตผลสัตว์
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านการผลิตสัตว์ในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่ง
วิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา
เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการว้ดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การเรี ยนการสอนเน้ นการปฏิ บัติจริ งผ่านระบบทวิ ภาคี ร่ วมกับ การฝึ กประสบการณ์ทั ก ษะ
วิ ช าชีพ ในหน่ ว ยงาน สถานประกอบการหรือ แหล่ง วิ ท ยาการ โดยให้ ส ถาบั น การอาชีว ศึก ษาร่ว มกั บ
สถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใ นหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9
หน่วยกิต ในแต่ละภาค

7

การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิ ช าปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาในการทดลองหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ไม่ น้ อ ยกว่ า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
10.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั บ การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร
10.2 ในการกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าการผลิ ต สั ต ว์ ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ ไม่ ป่ ว ยเป็ น โรคร้ า ยแรงหรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคาร สถานที่ และครุภั ณ ฑ์ สถาบั น การอาชี ว ศึก ษาต้ อ งจั ด เตรี ย มอาคาร สถานที่ แ ละ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น
ดังนี้
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13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ทั้งนี้
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่ มุ่ ง พั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้ ง นี้ ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นา ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานทรั พ ยากรในการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความ
ต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิ จ ารณาความพร้ อ มและศั ก ยภาพของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมี
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย 3 คน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาอาจเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ตามข้อ 6 ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4
เพื่อนําเสนอต่ อคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 5
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้ว
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบ พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.7 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
14.8 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ให้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก
ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย
15.1 นายธวัชชัย วงศ์ชู
บริษัทเบทาโกร ไฮบริดอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
15.2 หม่อมหลวงยุทธการ สุขสวัสดิ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด น้ําฝนฟาร์ม
15.3 นายเรวัต สุขสวัสดิ์
บริษัทโกลเด้นฟูดสยาม จํากัด จังหวัดชลบุรี
15.4 นายนิรัตน์ ภูริฉาย
บริษัทเบทาโกร ไฮบริดอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(ฝ่ายผลิต)

คอศ. 1

กกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิ
ษ ชาชีพ
ระดัดับปริญญาตรี
สาขขาวิชาเทคโโนโลยีเพาะะเลี้ยงสัตว์ น้ํา

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไไทย
ชื่อภาษาออังกฤษ

: หลักสูตตรเทคโนโลยีบับณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ต่อเนื่องง)
: Bacheelor of Techhnology Proggram
Program)
in Aquuaculture Technology (Continuing
(

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาออังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโโลยีบัณฑิต (เเทคโนโลยีเพาาะเลี้ยงสัตว์น้ําา)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีเพาะเลี
พ ้ยงสัตว์น้นํา)
: Bacheelor of Technnology (Aquuaculture Teechnology)
: B.Techh. (Aquaculture Technnology)

ข
กสูตร
3. ปปรัชญาและวััตถุประสงค์ของหลั
33.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบับณฑิตด้านอาาชีวศึกษาที่มีคความรอบรู้ มีสมรรถนะะในการปฏิบัติ และพัฒนางงานระดับ
เทคโนนโลยีด้านการรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สา มารถจัดการและควบคุมการทํ
ก างาน มีคุณธรรม จริ
จ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยที
ัย ่เหมาะสมในนการทํางาน สอดคล้องกับความต้
บ
องกา รของสังคม ชุมชนและ
ช
ชาชี
าพ
สถานนประกอบการร พัฒนาตนเองให้มีความก้าาวหน้าทางวิชาการและวิ
33.2 วัตถุประะสงค์ของหลักสู
ก ตร
3.2.1 เพพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คความชํานาญดด้านการเพาะะเลี้ยงสัตว์น้ําใในระดับนักเททคโนโลยี
สามารถจัดการและควบคุมการททํางาน บูรณ
ณาการความรู้ ทักษะและปรระสบการณ์ นนําไปประยุกต์ตใช้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนางงานด้านการเพพาะเลี้ยงสัตว์นน้ํา โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีทีท่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดต่ีตออาชีพด้านนการเพาะเลี้ยงสั
ย ตว์น้ํา
ตระหหนักถึงการเรียนรู
ย ้ตลอดชีวติ และน้อมนําาหลักปรัชญาขของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ช้ในการดําเนินชี
น วิต
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3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สํ าเร็ จการศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรื อบริการทางด้านการเพาะเลี้ ยงสัตว์ น้ํา
ในระดับนักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการภาครัฐหรือเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ประจําสถานี
ทดลอง ฟาร์มหรือศูนย์ปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา นักวิจัย นักวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ฯลฯ รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ดังนี้
6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
6.1.1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
6.1.1.3 มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย
6.1.2.1 ขยัน ประหยัดและอดทน
6.1.2.2 มีภาวะผู้นํา ความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
6.1.2.3 เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6.1.2.4 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
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6.1.2.5 เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
6.1.2.6 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
6.1.3.1 สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
6.1.3.2 มีความรู้ในหลักทฤษฎีของสาขาอาชีพการประมงที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ
6.1.3.3 มีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาตามหลักการของงานอาชีพ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางคณิตศาสตร์
การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและต่ อ ยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
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6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
เป็นผู้มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ประกอบด้วย
6.3.1 จัดการปัจจัยการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามหลักการและ
กระบวนการ
6.3.2 วางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตามหลักการและ
กระบวนการ
6.3.3 ผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามหลักการและกระบวนการ
6.3.4 จัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตาม
หลักการและกระบวนการ
6.3.5 จัดการผลิตผลสัตว์น้ําหลังการเพาะเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
6.3.6 จัดจําหน่ายผลิตผลสัตว์น้ําตามหลักการและกระบวนการ
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิตและผลิตผล
และหรือการปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15
7.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่
สามารถใช้ เหตุผ ลในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญ หาและจัดการ มี ทัก ษะในการสื่อสาร การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร มี
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังนี้
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ได้แก่ ชนิดและพันธุ์สัตว์น้ํา หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อาหารสัตว์น้ํา นิเวศวิทยา การตรวจสอบและ
จัดการคุณภาพน้ํา กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเฉพาะอย่างเชิงธุรกิจ ตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
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8.2.2.1 ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
8.2.2.2 การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
8.2.2.3 การผลิตและหรือบริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
8.2.2.4 การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
8.2.2.5 การจัดการผลิตผลสัตว์น้ําหลังการเพาะเลี้ยง
8.2.2.6 การจําหน่ายผลผลิตและหรือผลิตผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่ง
วิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา
เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการว้ดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ สถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และการ
ฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ อย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ ห้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ทํ านุบํารุงขนบธรรมเนี ยมประเพณีอันดี งาม และส่งเสริ มการทํ างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ ครบตามจํ านวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิ ช าปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาในการทดลองหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ไม่ น้ อ ยกว่ า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใ ช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่ า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการประมง มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
10.1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั บ การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลั กสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร
10.2 ในการกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ ไม่ ป่ ว ยเป็ น โรคร้ า ยแรงหรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น
ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ทั้งนี้
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่ มุ่ ง พั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้ ง นี้ ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นา ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ให้สถาบันการอาชีวศึกษาดําเนินการสํารวจความ
ต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิ จ ารณาความพร้ อ มและศั ก ยภาพของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาอาจเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ตามข้อ 6 ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
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ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษาจะดํ า เนิ น การนํา เสนอคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ตามแบคอศ. 5
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.7 สถาบั นการอาชี วศึกษาจั ดเตรี ย มทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
14.8 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ให้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก
ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย
15.1 นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
15.2 นายศิวกร อัศสานึก
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซ้งพันธุ์ปลา กรุ๊ป จํากัด
15.3 นายปราโมทย์ แสงสุขศิริกลุ กรรมการผู้จดั การปราโมทย์ฟาร์ม

คอศ. 1

กกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิ
ษ ชาชีพ
ระดัับปริญญาตตรี
สาขขาวิชาเทคคโนโลยีแปรรูปสัตว์นน้้ํ า

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไไทย
ชื่อภาษาออังกฤษ

: หลักสูตตรเทคโนโลยีบับณฑิต
สาขาวิวิชาเทคโนโลยียีแปรรูปสัตว์น้นํา้ (ต่อเนื่อง)
: Bacheelor of Techhnology Program
in Fishh Processingg Technologgy (Continu ing Program
m)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไไทย
ชื่อเต็ต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาออังกฤษ
ชื่อเต็ต็ม
ชื่อย่อ

: เทคโนโ
นโลยีบัณฑิต (เเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีแปรรู
แ ปสัตว์น้ํา)
: Bacheelor of Technology (Fishh Processingg Technology)
: B.Tech. (Fish Proocessing Tecchnology)

3. ปปรัชญาและวัวัตถุประสงค์ของหลั
ข
กสูตร
3.1 ปรัชญาาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบับณฑิตด้านอาาชีวศึกษาที่มี ความรอบรู้ มีสมรรถนะะในการปฏิบัติ และพัฒนางงานระดับ
เทคโนโลยีด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา สามมารถจัดการแและควบคุมกาารทํางาน มีคุณธรรม จริ
จ ยธรรม
ัย ่เหมาะสมในนการทํางาน สอดคล้องกับความต้
บ
องกา รของสังคม ชุมชนและ
จรรยยาบรรณวิชาชีชีพและกิจนิสยที
สถานนประกอบการร พัฒนาตนเอองให้มีความก้าาวหน้าทางวิชาการและวิ
ช
ชาชี
าพ
3.2 วัตถุประะสงค์ของหลัักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูร้้ ความชํานาญ
ญด้านการแปรรูปสัตว์น้ําใในระดับนักเททคโนโลยี
สามาารถจัดการแลละควบคุมการรทํางาน บู รณาการควาามรู้ ทักษะแและประสบกาารณ์ นําไปประยุกต์ใช้
แก้ไขขปัญหาและพััฒนางานด้านการแปรรูปสัตั ว์น้ํา โดยคํานึงถึงเทคโนโลลยีที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรรม จริยธรรมม มีเจตคติทดีี่ดต่ออาชีพด้าานการแปรรูปสัตว์น้ํ า
ตระหหนักถึงการเรียนรู
ย ้ตลอดชีวติ และน้อมนําาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี
จ ยงมาใชช้ในการดําเนินชี
น วิต
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3.2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา ระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2.4 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถบริหารจัดการงานผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา ในระดับ
นักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการภาครัฐหรือเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ประจําสถานีทดลอง
ฟาร์มหรือศูนย์ปฏิบัติการด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้าน
การแปรรูปสัตว์น้ํา นักวิจัย นักวิชาการด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา ฯลฯ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
ดังนี้
6.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
6.1.1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
6.1.1.3 มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
6.1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย
6.1.2.1 ขยัน ประหยัดและอดทน
6.1.2.2 มีภาวะผู้นํา ความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
6.1.2.3 เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6.1.2.4 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
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6.1.2.5 เตรียมร่างกายให้พร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ สุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
6.1.2.6 มุ่งมั่นปฏิบัติและจัดการงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
6.1.3.1 สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
6.1.3.2 มีความรู้ในหลักทฤษฎีของสาขาอาชีพการประมงที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ
6.1.3.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาตามหลักการของงานอาชีพ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้
และการปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคนิ ค ทาง
คณิตศาสตร์ การจัดการและพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่ า งประเทศในการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น พร้ อ มทั้ ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและต่ อ ยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นผู้ มี ส มรรถนะที่ป ระยุกต์ ใ ช้ ค วามรู้แ ละทั ก ษะในสาขาวิชาเทคโนโลยี ก ารแปรรูปสัตว์ น้ํ า
ประกอบด้วย
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6.3.1 ผลิ ต และหรื อ จั ด การปั จ จั ย การผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้ า นการแปรรู ป สั ต ว์ น้ํ า ตาม
หลักการและกระบวนการ
6.3.2 วางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์น้ําตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6.3.3 ผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้ า นการแปรรู ป สั ต ว์ น้ํ า ตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนักเทคโนโลยี
6.3.4 จั ด การ ควบคุ ม ประเมิ น ผลการผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้ า นการแปรรู ป สั ต ว์ น้ํ า
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
6.3.5 จัดการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6.3.6 จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามหลักการและกระบวนการทางธุรกิจ
6.3.7 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ และหรือ
การปฏิบัติงานผลิต/บริการด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15
7.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ให้พิจารณาตามรูปแบบการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการปรับตัวและ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่
สามารถใช้ เหตุ ผ ลในการคิ ดวิ เคราะห์ แก้ปัญ หาและจัดการ มีทั กษะในการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วยสาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ นํ า ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นองค์ ก ร มี
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ดังนี้
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการแปรรูปสัตว์น้ํา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา ได้แก่
ชนิดและพันธุ์สัตว์น้ํา ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา หลักการแปรรูปสัตว์น้ํา การควบคุมคุณภาพ
อาหารและผลิตภัณฑ์ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัด การเพื่ อ การแปรรูป สั ตว์ น้ํ า เฉพาะอย่ า งเชิง ธุ ร กิจ ตามความต้ อ งการของสถานประกอบการและ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.2.1 ปัจจัยการผลิตและหรือบริการด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา
8.2.2.2 การวางแผน เตรียมการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา
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8.2.2.3 การแปรรูปสัตว์น้ํา
8.2.2.4 การจัดการ ควบคุม ประเมินผลการผลิตและหรือบริการทางด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา
8.2.2.5 การจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหลังการผลิต
8.2.2.6 การจัดการเศษเหลือและของเสียจากกระบวนการผลิต
8.2.2.7 การจําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เป็นวิชาหรือกลุ่มวิชาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพด้านแปรรูปสัตว์น้ําในสถานการณ์จริง ในรูปแบบของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่ง
วิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนดรายละเอียดของรายวิชา
เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งการว้ดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์
คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิตหรือ
ทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การเรี ยนการสอนเน้ นการปฏิ บัติจริ งผ่านระบบทวิ ภาคี ร่ วมกับ การฝึ กประสบการณ์ทั ก ษะ
วิ ช าชีพ ในหน่ ว ยงาน สถานประกอบการหรือ แหล่ง วิ ท ยาการ โดยให้ ส ถาบั น การอาชีว ศึก ษาร่ว มกั บ
สถานประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางาน รวมทั้งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และกําหนดเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
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สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิ ตที่กําหนดไว้ใ นหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาสามารถรั บ เที ย บโอนผลการเรี ย นและหรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคีไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิ ช าปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาในการทดลองหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ไม่ น้ อ ยกว่ า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงงานฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการประมง มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าแปรรู ป สั ต ว์ น้ํ า ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ําหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิ ตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร
คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคาร สถานที่ และครุ ภั ณ ฑ์ สถาบั น การอาชี ว ศึก ษาต้อ งจั ด เตรี ย มอาคาร สถานที่ แ ละ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น
ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ทั้งนี้
การกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ
ที่ มุ่ ง พั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้ ง นี้ ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นา ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนของตลาดแรงงาน ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาดํา เนิ น การสํ า รวจ
ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิ จ ารณาความพร้ อ มและศั ก ยภาพของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมี
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย 3 คน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ. 2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
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ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 3 และ คอศ. 4
เพื่ อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ. 5
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติ ตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบ
พร้อมแนบมติสภาสถาบันเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.7 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึ กษาหลักสู ตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
14.8 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ให้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก
ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรสถานประกอบการ ประกอบด้วย
15.1 ผู้แทนบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ํา จํากัด จังหวัดสงขลา
15.2 นายปรีชา ยินดีรักษ์
บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์ จํากัด จังหวัดสงขลา
15.3 นางสาวนิศานาถ ตัณทัยย์ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสงขลา
15.4 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูแดง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสงขลา

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว.

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Tourism (continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ทล.บ. (การท่องเที่ยว)
: Bachelor of Technology (Tourism)
: B.Tech. (Tourism)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิ ตบั ณฑิ ตด้ านอาชี วศึกษาที่ มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิ บัติและพั ฒนางานระดั บ
เทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในด้านการท่องเที่ยวตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เหตุผลและวิจารณญาณ ในการวางแผน และจัดการอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ
3.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยว
3.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
บัณฑิตด้านอาชีวศึกษาสามารถทํางานระดับเทคโนโลยีในด้านการท่องเที่ยวได้แก่ มัคคุเทศก์ ผู้จัดการ/หัวหน้า
งานในสํานักงานการท่องเที่ยว ทํางานด้านการท่องเที่ยวในภาครัฐ หรือเอกชน ทํางานด้านประชาสัมพันธ์ในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
- ไม่มี –
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผล
การเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีความรู้ความสามารถในการนําหลักการทฤษฎีด้านวิชาชีพการท่องเที่ยวไปใช้ในการคิด
วิเคราะห์การทํางาน และแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ
6.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ
6.1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
6.1.4 มีความขยัน อดทน ซือ่ สัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
6.1.5 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
6.1.6 มีความสนใจใฝ่รู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.7 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ สุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
6.1.8 มุ่งปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.1.9 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
6.1.10 สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพั ฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิ บั ติ งาน การทํ างานร่ วมกั บผู้ อื่ น การใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
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6.2.3 ใช้ เ ทคนิค พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติใ นการประมวลผล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจ
ในงานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย
6.3.1 วางแผนและจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
6.3.2 จัดการและส่งเสริมการตลาดในธุรกิจท่องเที่ยว
6.3.3 ดําเนินงานมัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว
6.3.4 ดําเนินงานจัดการธุรกิจ MICE
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ต้องศึกษากลุม่ ทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้
พิจารณาตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพได้
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8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้ แสวงหา และพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการ
ใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่ อ สารและการใช้ ภ าษาในการพู ด การฟั ง การอ่ า น การเขี ย นและการนํ า เสนอ
รวมทั้งสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่อ งมื อในการสื บค้ นข้ อมู ล สารสนเทศ รวมทั้ง เลื อ กและใช้ รูป แบบการนํา เสนอ
สารสนเทศและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารและพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชา
ทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยองค์ความรู้
ดังต่อไปนี้
8.2.1.1 การวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
8.2.1.2 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
8.2.1.3 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว
8.2.1.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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8.2.1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
8.2.1.6 มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว
8.2.1.7 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
8.2.1.8 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.2.1.9 ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
8.2.1.10 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
8.2.1.11 สัมมนาการท่องเที่ยว
8.2.1.12 ธุรกิจ MICE
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ วยสาระความรู้เกี่ ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ
รวมทั้งการวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบในลักษณะของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
รวมทั้ งการนําเสนอ สัมมนาผลการฝึ กประสบการณ์ ทั กษะวิ ชาชี พ และให้ กําหนดเกณฑ์ การวั ดผลและ
ประเมิ น ผลการฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ อย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ ห้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
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สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทํางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้อง
ศึ ก ษาให้ ค รบตามจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร และเป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นในการลงทะเบียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวน
หน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีทใี่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น และเครื่องมื อที่ใ ช้ใ นการประเมินมาตรฐานวิช าชี พ ให้
ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรื อ
องค์ ก รภายนอกมี ส่ว นร่ วมในการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชีพ
10.3 ให้มีการพั ฒ นาเครื่ อ งมือ ประเมิน มาตรฐานวิ ช าชีพ อย่ า งมี ร ะบบและถูกต้ องตามหลักการ
พัฒ นาเครื่ อ งมือ
11. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
11.1 ผูส้ ําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
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13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ์
การประเมินและเครื่องมื อที่ใ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สํารวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
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14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตาม ข้อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และคอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณี ที่ เ อกสารหลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ต ามที่ กํ า หนด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณา
อนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้ว
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อม
แนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
14.6 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา
การจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนด
ระบบการจัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้น สุด การจัด การเรีย นการสอนแต่ล ะภาคการศึก ษา ให้มีก ารจัด ทํา รายงานผล การ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อ เสนอแนะที่เ กี่ย วข้อ ง และเมื่อ สิ้น ปีก ารศึก ษาให้ส ถาบัน การอาชีว ศึก ษาจัด ทํา รายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามแบบ คอศ. 6
15. ภาคผนวก

คอศ. 1
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการโรงแรม

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)
: Bachelor of Technology Program
in Hotel and Hospitality (continuing Program)

: เทคโนโลยีบัณฑิต (การโรงแรม)
: ทล.บ. (การโรงแรม)
: Bachelor of Technology (Hotel and Hospitality)
: B.Tech. (Hotel and Hospitality)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับเทคโนโลยี
ด้านการโรงแรม สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพ
อิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพการโรงแรม เน้นการฝึกอาชีพโดยให้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือการเรียนระบบทวิภาคีเป็นสําคัญ การยกมาตรฐานของอุตสาหกรรมบริการของประเทศให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มสี มรรถนะด้านการโรงแรม ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
และสามารถประกอบอาชีพอิสระ
3.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติและพัฒนางาน
3.2.4 เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ และบริหารจัดการด้านการโรงแรม
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4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชี พในงานโรงแรม ด้านการจั ดการและการพัฒนาธุ รกิจ โรงแรม การจัดการและ
ดําเนินการงานส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถประกอบอาชีพในองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาโรงแรม การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้
3 ด้าน ดังนี้
6.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย
6.1.1 มีวินัย จิตบริการ ความรับผิดชอบ และทัศนคติที่ดีตอ่ งานบริการ
6.1.2 มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สจุ ริต และมุ่งมั่นในการทํางาน
6.1.3 มีความรู้ คิด วิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบในงานอาชีพ
6.1.4 มีบุคลิกภาพที่ดี ความเชื่อมั่นในตนเองและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และ
ผู้รับบริการ
6.1.5 มีภาวะผู้นํา ความสนใจใฝ่ร้แู ละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.1.6 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ โดยคํานึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
6.1.7 มุ่งปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบด้วย
6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.2.3 ใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ
6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
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6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ ในบทบาท
ของผู้นาํ หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทํางาน
6.2.6 สืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผน การพัฒนาการจัดการการเงินและธุรกิจใน
งานอาชีพ
6.2.7 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับงานอาชีพ
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะที่ป ระยุก ต์ใช้ความรู้และทัก ษะในสาขาวิชาการโรงแรม
ประกอบด้วย
6.3.1 จัดการและดําเนินการงานส่วนหน้า
6.3.2 จัดการและดําเนินการงานแม่บ้าน
6.3.3 จัดการและดําเนินการงานครัว
6.3.4 จัดการและดําเนินการงานบริการอาหารและเครื่องดืม่
6.3.5 บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม
7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
7.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
7.2 โครงสร้างหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
7.2.2.1 กลุม่ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
7.2.2.3 ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
7.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
ไม่น้อยกว่า
51
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ให้พิจารณา
ตามรูปแบบของการจัดการศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการ
ใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การทํา งานร่ ว มกั บ ผู้อื่ น มีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มนุษ ยสัม พั น ธ์ รวมถึ ง ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม
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ทั้งนี้ ประกอบด้วย สาระหลักที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ
8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8.1.4 การแสดงออกซึง่ ภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ีในองค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
8.1.5 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง เลื อ กและใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอ
สารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
สถาบั น การอาชี ว ศึก ษาอาจจัด วิ ชาในหมวดวิ ช าทั ก ษะชี วิ ตในลั ก ษณะเป็ นรายวิ ชา หรื อ ลั ก ษณะ
บู ร ณาการที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าภาษาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ ประกอบด้วยสาระความรู้ต่อไปนี้
8.2.1.1 ลักษณะและพฤติกรรมลูกค้า
8.2.1.2 จิตวิทยาในการบริการ
8.2.1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
8.2.1.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.2.1.5 การจัดการและดําเนินการงานส่วนหน้า
8.2.1.6 การจัดการและดําเนินการงานแม่บ้าน
8.2.1.7 การจัดการและดําเนินการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
8.2.1.8 การจัดการและดําเนินการงานครัว
8.2.1.9 การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)
8.2.1.10 การตลาดโรงแรมและการขาย
8.2.1.11 การควบคุมและการจัดงานโรงแรม
8.2.1.12 การวางแผนและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโรงแรม
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ประกอบด้ ว ยสาระความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารจั ด การด้ า นการโรงแรม
ตามความต้องการของสถานประกอบการและยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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8.2.3 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เ น้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบของการฝึกงานใน
สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐ วิส าหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ความร่วมมือในการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต การวางแผนการจัดการศึกษาหรือฝึกอาชีพ รวมทั้ง
การวัดและประเมินผล
8.2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผนพัฒนางาน
ในสาขาวิชาที่เรียน ด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบในลักษณะ
ของการวิจัย
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิช าชี พ ในหน่ว ยงาน สถานประกอบการหรือ แหล่ ง วิท ยาการ โดยให้ ส ถาบัน การอาชี วศึ ก ษาร่ วมกั บ
สถานประกอบการ กําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และ
การฝึกประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานและ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
รวมทั้ง การนําเสนอ สั ม มนาผลการฝึก ประสบการณ์ทัก ษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์ก ารวั ดผลและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง าม และส่งเสริมการทํางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
สถาบันการอาชีวศึก ษาสามารถยกเว้นหรือ เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาทักษะชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องศึกษา
ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
9.2 การลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
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หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียน ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียนและหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิตให้กับผู้เรียน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
9.3 เวลาเรียน
กําหนดเวลาเรียนสําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษาและ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สําหรับระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
9.4 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72-87 หน่วยกิต โดยถือเกณฑ์การคิดหน่วยกิต ดังนี้
9.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.4.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ นระบบและใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการวัด
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพที่กําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
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10.1 ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์ก ร
ภายนอก มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้อง ตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม หรือสาขาวิชา
อื่นที่สัมพันธ์กัน
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดเตรียมทรัพยากร ประกอบการจัดการศึกษา เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
12.1 บุคลากร คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของผูส้ อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
12.2 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมอาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ์การประเมินและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.2 การบริหารหลักสูตร
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาการโรงแรม โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ ที่มุ่งพัฒนา
และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ทําให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้
ทั้งนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี
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13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
ให้ส ถาบั นการอาชี วศึก ษา จัดเตรี ยมทรัพ ยากรสนับสนุนการจัดการอาชี วศึ กษา ประกอบด้วย
ความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานที่
ห้องสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งสํารวจความ
พึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนตลาดแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ
14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนํ ากรอบคุ ณวุ ฒิก ารศึก ษาวิช าชี พ สู่ก ารพัฒ นาหลั ก สู ตรใหม่ห รือ หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 ทั้ง
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้ง นี้ การปรับ ปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม เติม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.4 เสนอหลัก สูตรต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนําเสนอสํานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.3 และ คอศ.4 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามแบบ คอศ.5 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่
ได้รับอนุมัติตามรูป แบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดดําเนินการ แล้วแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเห็นชอบ พร้อมแนบ
มติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการดําเนินการ
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14.6 สถาบันการอาชี วศึกษาจัดเตรีย มทรัพยากร ในการจัดการอาชี วศึก ษาหลัก สู ตรปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ทั้งในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา
14.7 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อ เสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก

