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วัลลภา อยูท่อง

หน่วยศกึษานเิทศก ์สอศ.

การพฒันาหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้



เป้าหมายการอาชวีศกึษา 

เพือ่ผลติและพัฒนาก าลงัคนในดา้นวชิาชพีระดับฝีมอื ระดับ

เทคนคิและระดับเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดับการศกึษา

วิชาชีพใหสู้งขึ้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  โดยน าความรูใ้นทางทฤษฏอีันเป็นสากลและ

ภมูปัิญญาไทยมาพัฒนาผูรั้บการศกึษาใหม้คีวามรูค้วามสามารถ

ในทางปฏบิัตแิละมสีมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชพี

ในลกัษณะผูป้ฏบิตัหิรอืผูป้ระกอบอาชพีโดยอสิระได ้

มาตรา 6
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การจดัอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี

ใหจั้ดตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการการอาชวีศกึษาก าหนด 
ดังตอ่ไปนี้

มาตรา 9

• หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

• หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

• หลักสตูรปรญิญาตรสีายเทคโนโลย/ีปฏบิตักิาร

• หลักสตูรเพือ่อาชพี/ศกึษาตอ่/กลุม่เฉพาะ
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การฝึกอบรมวชิาชพี

หมายความวา่ การเพิม่พูนความรูแ้ละการฝึกทักษะอาชพี

ระยะสั ้นหรือระยะยาว ทั ้งในและนอกสถานศึกษา

อาชวีศกึษาหรือสถาบันการอาชีวศกึษา ซึง่จัดขึน้เป็น

โครงการหรอืส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะภายใตห้ลักสตูร

ทีค่ณะกรรมการการอาชวีศกึษาก าหนด
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รปูแบบการจดัการอาชวีศกึษาและฝึกอบรมวชิาชพี

1. การศกึษาในระบบ
2. การศกึษานอกระบบ
3. การศกึษาระบบทวภิาคี

สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบันสามารถจัดการศกึษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกันก็ได ้ เพื่อ
ประโยชนใ์นการผลติและพัฒนาก าลังคน ทัง้นี้ ตอ้งมุง่เนน้
การจัดการศกึษาระบบทวภิาคเีป็นส าคญั

มาตรา 8
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การศกึษานอกระบบ

หมายความว่า การจัดการศกึษาวชิาชพีทีม่คีวามยดืหยุ่น

ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธิกีารศกึษา ระยะเวลา 

การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ

การศกึษา โดยเนื้อหาและหลักสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสม

และสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของบคุคล

แตล่ะกลุม่

Wanlapha Jun 58



กรอบมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้

Wanlapha Jun 58

พ.ศ. 2551

กรอบคุณวุฒกิารศกึษาวชิาชพีระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีเฉพาะ  
ก าหนดใหม้สีมรรถนะในสาขาอาชพีไมน่อ้ยกวา่หนึง่หน่วยสมรรถนะ
จากมาตรฐานอาชพีหรอืมาตรฐานสมรรถนะ  ตรงตามความตอ้งการ
ของสาขาอาชพี สถานประกอบการ ชมุชน  มคีวามสามารถในการ
คดิ วเิคราะห ์แกปั้ญหา ด าเนนิการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบใน
ระดับผูป้ฏบิัตงิานเฉพาะทาง  ปฏบิัตงิานอาชพีในขอบเขตทีก่ าหนด  
และน าไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมี
คณุธรรมและจรยิธรรม



กรอบมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้
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พ.ศ. 2551

• ปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลักสตูร  มุ่งเนน้ผลติผูม้สีมรรถนะ
เฉพาะทางในการประกอบอาชพี  พัฒนาอาชพีเดมิ  อาชพีเสรมิ  
หรอืเปลีย่นอาชพีใหม ่ในลักษณะของการศกึษาตลอดชวีติ

• การจัดการศกึษา เป็นการจัดการศกึษาและฝึกอบรมอาชพี โดย
จัดแบบเปิดหรอืยดืหยุน่ เพือ่ใหไ้ดห้น่วยสมรรถนะของอาชพี

• โครงสรา้งหลักสูตร เป็นลักษณะหน่วยสมรรถนะหรือกลุ่มหน่วย
สมรรถนะของอาชพีนัน้ๆ ทีไ่ดจ้ากมาตรฐานอาชพีหรอืมาตรฐาน
สมรรถนะ



กรอบมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้
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พ.ศ. 2551

• คณุสมบัตผิูเ้รยีนหรอืผูเ้ขา้รับฝึกอบรม เป็นผูม้พีืน้ความรู ้สมรรถนะ
และประสบการณ ์ตามขอ้ก าหนดของหลักสตูรนัน้ ๆ

• คุณสมบัตผิูส้อน เป็นผูม้คีุณสมบัตติรงตามมาตรฐานวชิาชพีครู
ทีก่ าหนด และหรอืมสีมรรถนะในวชิาชพีนัน้ ๆ

• เกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะและการส าเร็จการศกึษา   เป็นไปตาม
ระเบียบว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลหลักสูตร
วชิาชพีระยะสัน้

• ชือ่คณุวฒุกิารศกึษา  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเฉพาะ



กรอบมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้
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พ.ศ. 2551

• การประกันคุณภาพหลักสตูร  ใหทุ้กหลักสตูรก าหนดระบบประกัน
คณุภาพหลักสตูรไวใ้หช้ดัเจน  อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น
1. คณุภาพของผูส้ าเร็จการศกึษา
2. การบรหิารหลักสตูร
3. ทรัพยากรประกอบการจัดการศกึษา
4. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมและชมุชน



กรอบมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้
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พ.ศ. 2551

• การก าหนดหลักสตูรและอนุมัติ
1. การอนุมัตกิรอบมาตรฐานหลักสตูร ใหเ้ป็นหนา้ทีข่อง ศธ.
2. การก าหนดและเปลีย่นแปลงกรอบมาตรฐานหลักสตูร ใหเ้ป็น
หนา้ทีข่อง สอศ.

3. การอนุมัตหิลักสตูร  ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องสถานศกึษา  

• การพัฒนาหลักสูตร ใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสตูร  ปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมตามความ
เปลีย่นแปลงของมาตรฐานอาชพีหรอืมาตรฐานสมรรถนะ

สถานศกึษาท าทะเบยีนหลักสตูร (ใหม ่แกไ้ข ปรับ ยกเลกิ)-รายงาน สอศ.



การวเิคราะหข์อ้มลูงานอาชพี

การก าหนดสมรรถนะทีต่อ้งการ

การก าหนดเนือ้หาสาระ (ความรู ้ทักษะ)

การก าหนดการวัดและประเมนิผล

การน าหลักสตูรไปใช ้

กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

การประเมนิ-พัฒนาหลักสตูร

4

3

1
2

5
6
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(รา่ง) ระเบยีบ สอศ. 
วา่ดว้ยการจดัการศกึษาและการประเมนิผล
ตามหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้ (ฝึกอบรมวชิาชพี) พ.ศ. ...

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น (หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ) คือ

หลักสตูรทีม่สีมรรถนะอยา่งนอ้ย 1 หน่วยสมรรถนะ  และมรีะยะเวลา

ในการเรียนไม่นอ้ยกว่า 6 ชั่วโมง  ทีไ่ดพั้ฒนาหลักสูตรและอนุมัติ

หลักสตูรโดยสถานศกึษา

ผู ส้ า เ ร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น
(หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ) จะไดรั้บคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
“ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเฉพาะ” ใชอ้กัษรยอ่วา่ “ปวพ.”
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หลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้ (ฝึกอบรมวชิาชพี)

ใหส้ถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนาหลักสูตร
วชิาชพีระยะสัน้ทีก่ าหนดแนบทา้ยระเบยีบ  โดยการมสีว่นร่วมของ
สถานประกอบการ ผูป้ระกอบอาชพีตามหลักสตูร สงัคม ชมุชนทีม่ี
ส่วนเกีย่วขอ้ง และค านึงถงึการที่นักศกึษาจะน าไปใชป้ระโยชน์
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ การประกอบอาชีพเสริม การ
เปลี่ยนอาชพีใหม่ การพัฒนางานในอาชพีเดมิ การเขา้ทดสอบ
มาตรฐานอาชพี การเขา้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การเขา้
ศกึษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏบิัตกิาร
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หลกัสตูรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถงึ หลักสูตรที่น า

ความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับการท างานมาใชเ้ป็นฐาน

หรอืเนื้อหาของการจัดการศกึษาหรอืฝึกอบรม เพือ่ให ้

ผูเ้รยีนหรอืผูเ้ขา้รับการอบรมมคีวามสามารถตามเนื้อหา

นัน้

(Competency-based Curriculum)
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ขอ้ดขีองหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

• ก าหนดผลการเรยีนรูช้ัดเจนว่าผูเ้รยีนสามารถท าอะไร

ไดเ้มือ่จบหลกัสตูร

• ใชม้าตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสตูร 

ก าหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมนิผล เชือ่มโยงสูก่ารรับรองคณุวฒุิ

• มเีกณฑก์ารปฏบิัตงิาน เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิที่

ชดัเจน
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ระบบคณุวฒุวิชิาชพี

ระบบที่จัดใหก้ับผูผ้่านการประเมนิหน่วยสมรรถนะได ้

จ านวนหนึง่ตามทีก่ าหนดในแตล่ะคณุวฒุ ิโดยแบง่ระดับตาม

ความยากงา่ยและความซบัซอ้นของงานแตล่ะหนา้ที่

(Vocational Qualification)
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มาตรฐานอาชพี/มาตรฐานสมรรถนะ
(Occupational Standard / Competency Standard)

คอื ขอ้ก าหนดหรือเกณฑม์าตรฐานของสมรรถนะที่

คาดหวังว่าบุคลากรจะบรรลุส าหรับอาชีพหนึ่ง 

รวมทัง้ความรูแ้ละความเขา้ใจ

• มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน

• มาตรฐานดา้นผลงาน
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สมรรถนะ (Competence) 

คอื ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู ้ ความเขา้ใจ 

ทักษะปฏบิตั ิและทักษะดา้นความคดิในการปฏบิตังิาน

ใหม้ปีระสทิธผิลตามมาตรฐานทีต่อ้งการของอาชพี
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หนว่ยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

คอื หน่วยมาตรฐานซึง่ประกอบดว้ยปรมิาณและคณุภาพ

ของงานทีส่ามารถน าไปใชเ้ป็นหน่วยนับ หรอืวดัสมรรถภาพ

ของผูป้ฏบิตังิานได ้ โดยนับเป็น 1 หน่วยสมรรถนะ

สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)
สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)
สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)
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การวเิคราะหอ์าชพี

เพือ่พัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ
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1. ก าหนดความมุง่หมายหลกั (Key Purpose)

2. ก าหนดบทบาทหลกั (Key Roles)

3. ก าหนดหนา้ทีห่ลกั (Key Function)

4. ก าหนดหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

5. ก าหนดสมรรถนะยอ่ย (Element of Competence)
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การวเิคราะหม์าตรฐานอาชพี 
ดว้ย Functional Analysis



การวเิคราะห ์Functional Map

ความ
มุง่หมายหลกั

บทบาท
หลกั

หนา้ที่
หลกั

หนว่ย
สมรรถนะ

หนว่ยยอ่ย/
สมรรถนะยอ่ย

A A1 A11 A111

A112

A12 A121

A122

A2 A21 A211

A212

B A213

A214
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การวเิคราะหง์านอาชพี ดว้ย Job Analysis

งานยอ่ย (Tasks)

เตรยีมดนิปลกู เตรยีมพันธุพ์ชื

ขดุหลมุปลกู ปลกูพชื

ใหน้ ้าพชื ใหปุ้๋ ยพชื ก าจัดวชัพชื
ป้องกนัก าจัด
ศตัรพูชื

เก็บเกีย่ว
ผลผลติ

จัดการผลผลติ
หลังเก็บเกีย่ว

ขนสง่ผลผลติ

อาชพี (Job) ผูเ้พาะปลกูพชืไร่

หนา้ที่
(Duties)

งานเตรยีมการกอ่นปลกู

งานปลกูพชื

งานดแูลรักษาพชื

งานจัดการผลผลติพชื



ขัน้ตอน
(Step)

การปฏบิตังิาน
(Operation)

ความรูแ้ละ
ทกัษะ
ทีต่อ้งใช ้

พฤตกิรรมที่
พงึประสงค์

เครือ่งมอื/
อปุกรณ์

สภาพการ
ท างาน

เตรยีมดนิปลกู 1. เตรยีมตวั
ผูป้ฏบิตังิาน

2. เตรยีม
แทรกเตอร์

3. ไถดะ
4. ไถแปร
5. ยกรอ่งปลกู

- การปฏบิตัติน
ในงาน

- แทรกเตอร์
และการใช ้

- หลกัการ
เตรยีมดนิ

- ความ
ปลอดภัย

- มคีวาม
รับผดิชอบ

- ขยนั 
อดทน

- ค านงึถงึ
ความ
ปลอดภัย

- ชดุ
ปฏบิตังิาน

- แทรกเตอร์

- ปฏบิตังิาน
กลางแจง้

- มคีวาม
รอ้น ฝุ่ น
เสยีง

การวเิคราะหง์านยอ่ย (Task Analysis)

อาชพี (Job) ผูเ้พาะปลกูพชืไร่ หนา้ที ่(Duty) งานเตรยีมการกอ่นปลกู

งานยอ่ย (Task) เตรยีมดนิปลกู ระยะเวลา ....................... ชัว่โมง
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ล าดบั
ที่

เกณฑก์ารปฏบิตังิาน ขอบเขต

หลกัฐานทีต่อ้งการ แนว
ทางการ
ประเมนิ

การ
ปฏบิตังิาน

ความรู ้

การวเิคราะหม์าตรฐานสมรรถนะ (Skill Standard)
อาชพี (Job) …………………....

หนา้ที ่(Duty) ………………………..… งานยอ่ย (Task) …………………..…...

ระยะเวลา ....................... ชัว่โมงขัน้ตอน (Step) ที ่……………………….

Wanlapha Jun 58



ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

ผลติผูม้สีมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชพี พัฒนา

อาชพีเดมิ อาชพีเสรมิ หรือเปลีย่นอาชพีใหม่ ในลักษณะของ

การศกึษาตลอดชวีติ

• จัดการศกึษาแบบเปิดหรอืยดืหยุน่

• ผูม้พีืน้ความรู ้สมรรถนะและประสบการณ ์ 
ตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูร
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1. รหสัหลักสตูร 

2. ชือ่หลักสตูร 

3. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

4. สมรรถนะของหลักสตูร 

5. ค าอธบิายของหลักสตูร 

6. เนือ้หาสาระ (หน่วยการเรยีนรูแ้ละหวัขอ้การฝึก) 

7. การวัดและประเมนิผล

8. เครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณ ์

9. เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหลง่เรยีนรู ้

10. พืน้ความรูแ้ละคณุสมบัตขิองผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

องคป์ระกอบหลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้
(หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี)
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

ระดบัหลกัสตูร
1  หลกัสตูรวชิาชพีระยะส ัน้
หรอื หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี

2 หลกัสตูร ปวช.
3 หลกัสตูร ปวส.
4 หลกัสตูรปรญิญาตรเีทคโนโลยี

12 3 4 5 6 7 8-
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

1 ประเภทวชิาอตุสาหกรรม
2 ประเภทวชิาพาณชิยกรรม
3 ประเภทวชิาศลิปกรรม
4 ประเภทวชิาคหกรรม
5 ประเภทวชิาเกษตรกรรม
6 ประเภทวชิาประมง
7 ประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
8 ประเภทวชิาอตุสาหกรรมสิง่ทอ
9 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

12 3 4 5 6 7 8-
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

01 สาขาวชิา ... (ในประเภทวชิา)
XX สาขาวชิา ... (ในประเภทวชิา)

12 3 4 5 6 7 8-

เชน่ 1101-XXXX
หมายถงึ สาขาวชิาชา่งยนต ์
ในหลักสตูรฝึกอบรมวชิาชพี
ประเภทวชิาอตุสาหกรรม
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

1 กลุม่วชิา ... (ในสาขาวชิา)
X กลุม่วชิา ... (ในสาขาวชิา)

12 3 4 5 6 7 8-

เชน่ 1101-1XXX
หมายถงึ กลุม่วชิาจักรยานยนต์
สาขาวชิาชา่งยนต ์
ในหลักสตูรฝึกอบรมวชิาชพี
ประเภทวชิาอตุสาหกรรม
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

ชว่งระยะเวลาเรยีนของแตล่ะหลักสตูร12 3 4 5 6 7 8-
1 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน     1 – 60 ชัว่โมง
2 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน 61 – 120  ชัว่โมง
3 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  121 – 180  ชัว่โมง
4 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  181 – 240  ชัว่โมง
5 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  241 – 300  ชัว่โมง
6 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  301 – 360  ชัว่โมง
7 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  361 – 420  ชัว่โมง
8 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  421 – 480  ชัว่โมง
9 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  481 – 540  ชัว่โมง
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

ชว่งระยะเวลาเรยีนของแตล่ะหลักสตูร12 3 4 5 6 7 8-
1 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน     1 – 30 ชัว่โมง
2 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน 31 – 60  ชัว่โมง
3 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  61 – 90  ชัว่โมง
4 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  91 – 120  ชัว่โมง
5 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  121 – 150  ชัว่โมง
6 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  151 – 180  ชัว่โมง
7 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  181 – 210  ชัว่โมง
8 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  211 – 240  ชัว่โมง
9 หมายถงึ ระยะเวลาเรยีน  ตัง้แต ่241 ชัว่โมงขึน้ไป
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

XX ล าดบัทีข่องหลักสตูรรายวชิา

12 3 4 5 6 7 8-

เชน่ 1101-1103
หมายถงึ หลักสตูรฝึกอบรมวชิาชพี ประเภทวชิา
อตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งยนต ์กลุม่วชิา
จักรยานยนต์ ระยะเวลา 120 ชัว่โมง หลักสตูร
รายวชิาล าดบัที ่3
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา ……………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัหลกัสตูร)....... ...............… (ชือ่หลกัสตูร) …….…… .... ช ัว่โมง

ใหเ้ขยีนในรปูต าแหน่งงาน ชือ่อาชพี ฯลฯ

ตวัอยา่งเชน่ ชา่ง ..........
พนักงาน ....
ผู ้.............
นัก ...........
ฯลฯ
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา …………………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัวชิา)....... .................… (ชือ่หลกัสตูร) ………...……… ...... ช ัว่โมง

สมรรถนะของหลกัสตูร

1. แสดงความรูเ้กีย่วกบั ......................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................

• ขอ้ 1 เป็นดา้นความรู ้
• ขอ้ 2 เป็นตน้ไปเป็นดา้นทักษะ + พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
• รปูแบบการเขยีน = กรยิา + กรรม + เงือ่นไข/สถานการณ์
• หลกีเลีย่งค าวา่ “เหมาะสม” “ถกูตอ้ง” ยกเวน้มกีารขยาย
• ครอบคลมุสาระในค าอธบิายรายวชิา
• จ านวนขอ้ขึน้อยูก่บัสิง่ทีต่อ้งการประเมนิวา่ผูเ้รยีนสามารถท าอะไร รูอ้ะไร
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิาอตุสาหกรรม

สาขาวชิาชา่งเชือ่มโลหะ กลุม่วชิาชา่งเชือ่มโลหะ

1103-1101 ชา่งมุง้ลวดอลมูเินยีม 30 ช ัว่โมง

สมรรถนะของหลกัสตูร

1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัหลักการประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดอลมูเินยีม
2. เลอืก เตรยีม ใชแ้ละบ ารงุรักษาเครือ่งมอื เครือ่งจักรและวัสดอุปุกรณ์การ
ท ามุง้ลวด

3. ประกอบกรอบมุง้ลวดตามขนาดและรปูแบบทีก่ าหนด
4. ประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดตามหลักการ กระบวนการและรปูแบบทีก่ าหนด
5. วางแผนการประกอบตดิตัง้มุง้ลวดเชงิธรุกจิ

รปูแบบ = กรยิา + กรรม + เงือ่นไข/สถานการณ์

หลกัการ : ความหมาย ความส าคญั แนวคดิ ทฤษฎ ีการจ าแนก หลกัการปฏบิตังิาน
กระบวนการ : ล าดบัขัน้ตอน วธิกีารปฏบิตั ิ
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิา ……………

สาขาวชิา …………………… กลุม่วชิา .......................................................

.......(รหสัวชิา)....... .................… (ชือ่หลกัสตูร) ………...……… ...... ช ัว่โมง

ค าอธบิายของหลกัสตูร

ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบั ....................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................

 เขยีนในรปูองคค์วามรูท้ีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (สิง่ทีต่อ้งรู ้ส ิง่ที่
ตอ้งปฏบิตัไิด)้ เหมาะสมกบัระดบังานอาชพี ทันสมัยและเป็นสากล

 เรยีงล าดบัตามสิง่ทีต่อ้งเรยีนรู ้กอ่น-หลัง /งา่ย-ยาก สะทอ้นภาพรวมของ
หลักสตูรรายวชิา เขยีนเฉพาะหวัขอ้ ไมต่อ้งลงรายละเอยีด จ านวนหนึง่ยอ่หนา้

 ใชภ้าษาถกูตอ้ง ชดัเจนตามหลักภาษาไทย
 การเขยีนทับศพัทต์อ้งก ากบัภาษาเดมิไวด้ว้ย ยกเวน้ค าทีใ่ชแ้พรห่ลาย
 ไมต่อ้งยกตวัอยา่ง ไมต่อ้งระบจุดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละไมต่อ้งระบวุธิกีารสอน



หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิาอตุสาหกรรม

สาขาวชิาชา่งเชือ่มโลหะ กลุม่วชิาชา่งเชือ่มโลหะ

1103-1101 ชา่งมุง้ลวดอลมูเินยีม 30 ช ัว่โมง

ค าอธบิายของหลกัสตูร

ศกึษาและปฏบิัตเิกีย่วกับการเลือก เตรียม ใชแ้ละบ ารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ การวัดและตัดมุง้ลวด
อลูมเินียมและกรอบ  การเจาะ ยดึและตดิตัง้มุง้ลวดอลูมเินียมแบบ
บานสวงิและแบบบานเลือ่น  การประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดเชงิธรุกจิ
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หนว่ยที่ ชือ่หนว่ย-หวัขอ้การฝึกอบรม

1
.........................................................................................................

1. …………………………………………………..…………………………………………
2. …………………………………………………..…………………………………………
3. …………………………………………………..…………………………………………

2
.........................................................................................................

1. …………………………………………………..…………………………………………
2. …………………………………………………..…………………………………………
3. …………………………………………………..…………………………………………

3
.........................................................................................................

1. …………………………………………………..…………………………………………
2. …………………………………………………..…………………………………………
3. …………………………………………………..…………………………………………

เนือ้หาสาระ
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หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพี              ประเภทวชิาอตุสาหกรรม

สาขาวชิาชา่งเชือ่มโลหะ กลุม่วชิาชา่งเชือ่มโลหะ

1103-1101 ชา่งมุง้ลวดอลมูเินยีม 30 ช ัว่โมง

ค าอธบิายของหลกัสตูร

ศกึษาและปฏบิัตเิกีย่วกับการเลือก เตรียม ใชแ้ละบ ารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ การวัดและตัดมุง้ลวด
อลูมเินียมและกรอบ  การเจาะ ยดึและตดิตัง้มุง้ลวดอลูมเินียมแบบ
บานสวงิและแบบบานเลือ่น  การประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดเชงิธรุกจิ
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หนว่ยที่ ชือ่หนว่ย-หวัขอ้การฝึกอบรม

1 งานเลอืก เตรยีม ใชแ้ละบ ารงุรักษาเครือ่งมอื เครือ่งจักรและวสัดอุปุกรณ์ในงาน
ประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดอลมูเินยีม

1. การเลอืก เตรยีม ใชแ้ละบ ารงุรักษาเครือ่งมอื เครือ่งจักรและวสัดอุปุกรณ์ใน
การปฏบิตังิาน

2. การเลอืกมุง้ลวดอลมูเินยีมและกรอบมุง้ลวด
2 งานวดัและตดัมุง้ลวดอลมูเินยีมและกรอบ

1. การวดัและตดัมุง้ลวดอลมูเินยีม
2. การวดัและตดักรอบมุง้ลวด

3 งานประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดอลมูเินยีม
1. การเจาะ ยดึและตดิตัง้มุง้ลวดอลมูเินยีมแบบบานสวงิ
2. การเจาะ ยดึและตดิตัง้มุง้ลวดอลมูเินยีมแบบบานเลือ่น

4 งานประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดอลมูเินยีมเชงิธรุกจิ
1. การคดิค านวณตน้ทนุและคา่บรกิาร
2. การวางแผนและด าเนนิธรุกจิประกอบและตดิตัง้มุง้ลวดอลมูเินยีม 

เนือ้หาสาระ
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ที่ แนวทางการประเมนิ

1
2
3
4
…

ไดแ้ก่

• การทดสอบความรูก้อ่นและหลังการฝึก โดยใชแ้บบทดสอบ 
การสมัภาษณ์ ฯลฯ

• การตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานและผลงาน โดยใชแ้บบประเมนิ
การปฏบิตังิาน แบบประเมนิผลงาน แบบสงัเกตพฤตกิรรมลักษณะนสิยั
ระหวา่งการปฏบิตังิาน ฯลฯ 

• พจิารณาระยะเวลาการเขา้รว่มฝึกอบรม (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80)

การวดัและประเมนิผล 
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การวดัและประเมนิผล 

ที่ แนวทางการประเมนิ เครือ่งมอืประเมนิ
เกณฑก์าร
ประเมนิ

1 ทดสอบความรูก้อ่นและหลังการ
ฝึกอบรม

แบบทดสอบ/แบบ
สมัภาษณ์

10

2 ตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิาน แบบประเมนิการ
ปฏบิตังิาน

40

3 ตรวจสอบผลงาน แบบประเมนิผลงาน 30
4 ประเมนิพฤตกิรรมลักษณะนสิยัในการ

ปฏบิตังิาน
แบบสงัเกต 20

5

ระยะเวลาการเขา้รว่มฝึกอบรมไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมตาม
หลักสตูร

แบบบนัทกึการเขา้รับ
การฝึกอบรม

รวม 100
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ที่ รายการ

1
2
3
4
…

ระบรุายการเครือ่งมอื วัสด ุอปุกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นการฝึกอบรม 
โดยไมต่อ้งระบจุ านวน

(บางรายการอาจจ าเป็นตอ้งระบคุณุลักษณะเฉพาะทีส่ าคญั เชน่ ขนาด)

เครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณ์
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ที่ แนวทางการประเมนิ

1
2
3
…

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

เชน่ เอกสาร หนังสอื ต ารา 
แบบฝึก ใบงาน เอกสารออนไลน ์ฯลฯ

1
2
3
…

แหลง่เรยีนรูอ้ ืน่ๆ (ถา้ม)ี 

เชน่ สือ่วดีทิัศน ์เว็บไซต ์หอ้งปฏบิตักิาร สถานประกอบการ 
แหลง่วทิยาการ ฯลฯ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหลง่เรยีนรู ้
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ที่ รายการ

1
2
3
…

พืน้ความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ระบพุืน้ความรูท้ีจ่ าเป็นตามหลักสตูร เชน่ วฒุกิารศกึษาขัน้ต า่

1
2
3
…

คณุสมบตัทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม (ถา้ม)ี

เชน่ อาย ุเพศ สภาพความพรอ้มของรา่งกาย ฯลฯ

พืน้ความรูแ้ละคณุสมบตัผิูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
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Thank You
หน่วยศกึษานเิทศก์
www.nited.vec.go.th
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