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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
มุ่ งผลิ ต บั ณฑิ ตที่ มีความรู้ และมี สมรรถนะในการปฏิ บั ติ เพื่ อพั ฒ นางานระดั บเทคโนโลยี ด้ านการ
ก่อสร้าง สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางานก่อสร้าง มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.2.1 เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ สํ า เร็ จการศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช า
การก่อสร้างและโยธา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญาตรี
3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทํางาน
ก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง การประมาณราคา และการบํารุ ง
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 ความรู้ และทักษะการสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒ นาการเรีย นรู้ และการ
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 และสถิ ติในการประมวล 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 งบริ เ วณโครงการงานก่ อสร้ า ง เครื่ องจั กรกลที่ ใช้ ในโครงการ วั ส ดุ อุป กรณ์ ที่ใ ช้ ในโครงการ จั ด ทํ า แบบ
ปฏิบัติงานและแบบก่อสร้างจริง งานก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ
6.3.1.4 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 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

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
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8.1.3 การสื่อสารและการใช้ภาษาในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้ ง
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 ครอบคลุ ม สาระของกลุ่ มวิ ช าภาษาศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ กลุ่ มวิ ช า
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
8.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
8.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้ ว ยกลุ่ มรายวิ 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 รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
เป็นกลุ่มวิชาชีพที่เน้นการนําไปศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือทวิภาคี เพื่อให้เกิดสมรรถนะทางด้านบริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุม ดูแลงานให้คําแนะนํา สอนงาน
ในสถานประกอบการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดหรือ
ภูมิภาค โดยมีรายวิชาทักษะวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
8.2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และบริหารจัดการตามสาขาวิชาที่เรียนในลักษณะของกระบวนการงานวิจัย จํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะที่สนับสนุนทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ รวมไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
9. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ผ่านระบบทวิภาคี ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในหน่ วยงาน/สถานประกอบการหรือแหล่ งวิ ทยาการ โดยให้ สถาบัน การอาชี วศึ กษาร่วมกับสถาน
ประกอบการกํ า หนดขอบเขตในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการให้ ความรู้ และการฝึ ก
ประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี้ ภาพรวมและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงาน และการฝึก
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ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยบูรณาการกระบวนการคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการ
นําเสนอ/สัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และให้กําหนดเกณฑ์การวัดผล/ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
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
สถาบันการอาชี วศึกษาที่จัด ภาคเรี ยนระบบอื่น ให้ แสดงรายละเอียดเกี่ย วกั บระบบการศึกษานั้ น
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 กษะวิ ช าชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่ ง วิ ทยาการ ไม่ น้ อยกว่ า
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 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
10.2 ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมิ นมาตรฐานวิ ชาชี พและเปิ ดโอกาสให้ หน่ วยงาน/สถานประกอบการหรื อองค์ กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.3 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนาเครื่องมือ
11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง และโยธา
11.2 มีสุขภาพสมบูร ณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ ป่วยเป็นโรคร้ ายแรงหรือมี ความผิดปกติ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
11.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากําหนด
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
12.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน
12.1.1 มีห้องเรีย นหมวดวิ ชาทักษะชีวิ ต และหมวดวิ ชาทักษะวิช าชี พสาขาวิ ชาเทคโนโลยี การ
ก่อสร้างที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนทันสมัย สามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.1.2 มี ห้ องปฏิ บั ติ การทดสอบทางด้ านเทคโนโลยี การก่ อสร้ างที่ มี วั สดุ เครื่ องมื อ และอุ ปกรณ์
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปริมาณที่เพียงพอ
12.1.3 มีอาคารฝึ กปฏิ บั ติ งานทางด้ า นเทคโนโลยี การก่ อสร้ างที่ มีเ ครื่ องมื อ เครื่ องจั กร และ
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
12.1.4 มีห้องโสตทัศนศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์สาหรับใช้ประกอบการเรียน
การสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล
12.1.5 มีอาคารวิทยบริการ ประกอบด้วยห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุดที่มีหนังสือ ตํารา
และเอกสารทางวิชาการในหมวดวิชาทักษะชีวิต และหมวดวิชาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ตลอดจนระบบการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสําหรับเป็น
แหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
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12.1.6 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีซอฟต์แวร์ สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นเครื่องมือสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน
12.1.7 มีห้องเตรียมการเรียนการสอนของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนั บสนุนการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม
12.1.8 มีลานกีฬาและนันทนาการ และห้องกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
12.2 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียน
12.2.1 จํานวนและคุ ณวุ ฒิอาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548
12.2.2 ครู ฝึ กในสถานประกอบการให้ มี คุ ณสมบั ติ ตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบั ญญั ติ การอาชี วศึ กษา
พุทธศักราช 2551
12.2.3 เชิ ญผู้ เชี่ ยวชาญจากภาคธุ รกิ จ ภาคอุ ตสาหกรรม และองค์ กรอื่ นๆ ที่ มี ประสบการณ์ ตรง
ในรายวิชาต่าง ๆ เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
12.2.4 มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถประจําห้องปฏิบัติการ ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด
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 และปรับปรุงหลักสูต รอย่างเป็ น
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 งหลั กสู ต รให้ มีค วามทั น สมั ย สอดคล้ องกั บ 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
ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รอย่ า งน้ อย 3 คน ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ห รื อผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช า ซึ่ งเป็ น บุ คคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ คอศ.2
14.3 พัฒ นาหลั กสู ตร โดยสถาบั น การอาชีว ศึ กษาอาจเพิ่ มเติ มมาตรฐานการศึ กษาวิ ช าชีพตามข้ อ 6
ทั้งในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณลักษณะเด่นของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ มเติ มมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชี ว ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
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
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษาจะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแบบ คอศ.5 เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
14.5 สถาบัน การอาชีว ศึ กษาจั ดทํ า คํ าขอเปิ ด สอนและดํ า เนิ น การจั ดการเรี ย นการสอนตามหลักสู ต ร
ที่ได้รับอนุมัติตามรูปแบบหัวข้อและรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั กสู ต รปริ ญ ญาตรี ข องสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา เสนอต่ อ สภาสถาบั น
การอาชี ว ศึ กษาพิ จ ารณาเห็ น ชอบตามกฎหมาย ระเบี ย บ และหลั กเกณฑ์ ที่เ กี่ ย วข้ องก่ อนเปิ ด ดํ า เนิ น การ
แล้วแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาทราบภายใน 60 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ ได้รับการเห็นชอบ
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
จัด การเรี ย นการสอนของรายวิ ช าและการประเมิ น ผลการเรี ย น รวมทั้ งปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบ คอศ.6
15. ภาคผนวก
- ไม่มี -

