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กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

1. ช่ือหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program 
  in Construction Technology (Continuing Program) 

2. ช่ือปริญญา 
ชื่อภาษาไทย 
 ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) 
 ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) 
ชื่อภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Construction Technology) 
 ชื่อย่อ : B.Tech. (Construction Technology) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนางานระดับเทคโนโลยีด้านการ
ก่อสร้าง  สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางานก่อสร้าง  มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
กิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ชุมชน  และสถานประกอบการ  สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 

การก่อสร้างและโยธา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญาตรี 
3.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีสามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางาน

ก่อสร้าง  การวางแผนงานก่อสร้าง  การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง  การประมาณราคา  และการบํารุง 
รักษาอาคาร  ท่ีมีความรู้และความชํานาญทางด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  และท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ 
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาครัฐหรือเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการหรือบริหารโครงการก่อสร้าง วางแผนการก่อสร้าง ควบคุมการทํางานก่อสร้าง 
ประมาณราคา เสนอราคางานก่อสร้าง และศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน 
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5. องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
- ไม่มี - 

6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทําให้การจัดหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้
ได้ผลการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังนี้ 

6.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
6.1.1 มีวินัย  เจตคติท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.1.2 มีความขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย์สุจริต  และมุ่งม่ันในการทํางาน 
6.1.3 มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน 
6.1.4 มีความสนใจใฝ่รู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.1.5 น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการทํางานและดําเนินชีวิต 
6.1.6 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับเก่ียวกับสุขภาพ  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม 
6.1.7 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานจนกระท่ังงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.1.8 สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
6.1.9 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
6.1.10 มีความรู้ในหลักการของวิชาชีพเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างกว้างขวางและอย่างเป็นระบบ 
6.1.11 มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักการของวิชาชีพ

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการ
และการพัฒนางาน ประกอบด้วย 

6.2.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อ การนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2.3 ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานอาชีพ 

6.2.4 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 

6.2.5 ใช้หลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

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

6.3.1.1 จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงาน ให้คําแนะนํา แก้ปัญหางาน ในสถานท่ีทํางานก่อสร้าง
ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ราคา เสนอราคางานก่อสร้าง จัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย ระบบบัญชีธุรกิจ การเสียภาษี สวัสดิการ การจ้างงาน 
เอกสารสัญญาตามกฎหมาย เทศบัญญัติงานก่อสร้าง 

6.3.1.4 วางแผน จัดการ ดําเนินการ ควบคุมงานข้อมูลงานสํารวจ ทําพิกัดและแผนผังภายใน 
ผังบริเวณโครงการงานก่อสร้าง เครื่องจักรกลท่ีใช้ในโครงการ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ จัดทําแบบ
ปฏิบัติงานและแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ 

6.3.1.4 ตรวจสอบ วิเคราะห์ผล ทดสอบวัสดุงานก่อสร้างและอุปกรณ์งานระบบอาคารตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

6.3.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดสมรรถนะในวิชาชีพเลือกให้เหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

7. จํานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จํานวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

7.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

7.2.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
7.2.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
7.2.2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

8. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร 
8.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็น
คุณค่าของตนและการพัฒนาตน ใฝ่รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถใช้เหตุผล ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนรวมท้ังมี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ท้ังนี้ ประกอบด้วย สาระหลักท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้ 
8.1.1 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
8.1.2 การประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและความรู้เชิงธุรกิจในการประกอบอาชีพ 
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8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมท้ัง
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

8.1.4 การแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในองค์กร มีบุคลิกภาพท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

8.1.5 ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  

ประกอบด้วยกลุ่มรายวิชาท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ 
วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะการปฏิบัติงานสู่อาชีพ 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเก่ียวกับเทคโนโลยีในการก่อสร้าง พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร การออกแบบ
และเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง การประมาณราคาเสนอราคางาน
ก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารโครงการก่อสร้าง การจัดการอาคารสูง สัมมนาและโครงการเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
เป็นกลุ่มวิชาชีพท่ีเน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

หรือทวิภาคี เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงานให้คําแนะนํา สอนงาน
ในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือ
ภูมิภาค โดยมีรายวิชาทักษะวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

8.2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน

ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาท่ีเรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย จํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
ประกอบด้วยรายวิชาซ่ึงก่อให้เกิดสมรรถนะท่ีสนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ รวมไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
9.1 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกําหนดขอบเขตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงประกอบด้วยการให้ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
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ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนางาน รวมท้ังการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ท้ังนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับผู้เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ ท้ังนี้ผู้เรียนต้องศึกษาให้ครบ
ตามหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติ ท่ีคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

9.2 การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนท่ีแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องศึกษาให้ครบตามจํานวน
หน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน  และหรือเทียบโอนความรู้   และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ  ท้ังนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

9.3 เวลาเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ

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

สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีจัดภาคเรียนระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมท้ังการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

9.4 หน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ ดังนี้ 

9.4.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง  

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
9.4.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 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 
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9.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการประเมินอย่าง

หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนและสมรรถนะท่ีต้องการวัด 

 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยืนยันว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

ท่ีกําหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
10.1 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ

โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการก่อสร้าง  และโยธา 
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
11.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษากําหนด 

12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

12.1.1 มีห้องเรียนหมวดวิชาทักษะชีวิต และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัย  สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.1.2 มีห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีมีวัสดุ  เครื่องมือ  และอุปกรณ์
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปริมาณท่ีเพียงพอ 

12.1.3 มีอาคารฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีมีเครื่องมือ  เครื่องจักร  และ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

12.1.4 มีห้องโสตทัศนศึกษา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และซอฟต์แวร์สาหรับใช้ประกอบการเรียน
การสอนพร้อมเจ้าหน้าท่ีดูแล 

12.1.5 มีอาคารวิทยบริการ  ประกอบด้วยห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน  ห้องสมุดท่ีมีหนังสือ  ตํารา  
และเอกสารทางวิชาการในหมวดวิชาทักษะชีวิต  และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ในปริมาณท่ีเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  ตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสําหรับเป็น
แหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
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12.1.6 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีซอฟต์แวร์  สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นเครื่องมือสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน 

12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
อย่างเหมาะสม 

12.1.8 มีลานกีฬาและนันทนาการ และห้องกิจกรรมนักศึกษาท่ีสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

12.2.1 จํานวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548 

12.2.2 ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณสมบัติตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2551 

12.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีประสบการณ์ตรง 
ในรายวิชาต่าง ๆ เป็นอาจารย์พิเศษ  เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

12.2.4 มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถประจําห้องปฏิบัติการ ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด 

13. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษากําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรครอบคลุมใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
13.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

โดยดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ท้ังนี้ การกําหนด
เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.2 การบริหารหลักสูตร  
เป็นการบริหารจัดการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของสํานักวิชาการ 

ท่ีมุ่งพัฒนา และบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทําให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ นําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้  

ท้ังนี้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าท่ีในการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างน้อยทุก 5 ปี 

13.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ความ

พร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทรัพยากรในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา ดําเนินการสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน รวมท้ังสํารวจ

ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ 
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14. การนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
กระบวนการนํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  

ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
14.1 พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร 
14.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 
อย่างน้อย 2 คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ คอศ.2 

14.3 พัฒนาหลักสูตร โดยสถาบันการอาชีวศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามข้อ 6 
ท้ังในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา 

 ท้ังนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ เป็นหน้าท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

 ในกรณีท่ีเอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามท่ีกําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร 

14.5 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทําคําขอเปิดสอนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ท่ีได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอเปิดดําเนินการหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เสนอต่อสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการ 
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการเห็นชอบ 
พร้อมแนบมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการดําเนินการ 

14.6 สถาบันการอาชีวศึกษา จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนดท้ังในส่วนของบุคลากร สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การศึกษา การจัด
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง การกําหนดระบบการ
จัดการศึกษา กําหนดการเปิดภาคการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 

14.7 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา ให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ท่ีเก่ียวข้อง และเม่ือสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6 

15. ภาคผนวก 
- ไม่มี - 


