ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ
พ.ศ. 2552
___________________

ดว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น สมควรกํ า หนดกรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เปนหลักสูตรตอเนื่องโดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อประโยชนในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเปนสวนหนึ่งของ
เกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 12 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่
26 กันยายน 2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้
1. ใหใชกรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกประเภทวิชา โดยกําหนดสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ และ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในแตละสาขาวิชา
2. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กําหนด
ใหมีสมรรถนะที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับเทคโนโลยี ตรงตามความ
ตองการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานระดับเทคโนโลยี
สามารถออกแบบ จัดการ ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา สอนงาน พัฒนางาน และบูรณาการความรูอยางเปนระบบ
รวมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน โดยกําหนด
สมรรถนะและผลลัพธของการเรียนรูเปน 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 สามารถประยุกตความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพตามแนวทาง
ของตนเองในการวางแผนและจั ด การทรั พ ยากรที่ เ หมาะสม มี ส ว นร ว มพั ฒ นาและริ เ ริ่ ม วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น
ระดับที่ 2 สามารถศึกษาคนควา พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในวิชาการที่สัมพันธกับ
วิชาชีพ เพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่ใชเทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพในขอบเขตที่กวางขวาง และใช
บริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ มีอิสระในการปฏิบัติงาน
ที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น
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-23. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษาและมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ ในการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี โดยมุงเนนผลิตผูมีความรอบรูและมีสมรรถนะในการปฏิบัติ
และพัฒนางานระดับเทคโนโลยี สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกิจนิสัยทีเ่ หมาะสมในการทํางาน สอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
4. ระบบการจัดการศึกษา เปนการจัดศึกษาแบบเปดหรือยืดหยุน สามารถเทียบโอนหนวยสมรรถนะ
เขาสูร ะบบหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร โดยใชระบบทวิภาค กําหนดให 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2
ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สําหรับการศึกษา
ภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
5. การคิดหนวยกิต
5.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
5.2 รายวิชาปฏิบัตทิ ี่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 30
ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
5.3 รายวิชาปฏิบัตทิ ี่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 45
ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
5.4 การฝกอาชีพในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
5.5 การทําโครงการพิเศษ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
6. จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาการศึกษาและชื่อหลักสูตร
6.1 หนวยกิตรวมระหวาง 72 – 87 หนวยกิต
6.2 ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไมเกิน 6 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
6.3 หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ใหระบุคํา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บ
ทายชื่อหลักสูตร
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-37. โครงสรางหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต ประกอบดวยสมรรถนะหลักที่สัมพันธกับวิชาชีพในดาน
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง การทํางาน
รวมกับผูอื่น การแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิจัย การประยุกตใชตัวเลข การจัดการ
และการพัฒนางาน โดยมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในตนเอง ผูอื่นและสังคม ตระหนักใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรูไดอยางเปนระบบ และนําไปใชในชีวิตและการประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข รวมไมนอยกวา 18 หนวยกิต
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดวิชาพื้นฐานประยุกตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุม วิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาบริหารและจัดการวิชาชีพ และหรือกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต
7.2 หมวดวิชาชีพ ประกอบดวยสมรรถนะในงานอาชีพที่มุงเนนพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะ
สามารถคิด วิเคราะห วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพัฒนางาน โดยบูรณาการสูการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ ไมนอยกวา 42 หนวยกิต และโครงการพิเศษ จํานวน 6 หนวยกิต รวม
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดวยสมรรถนะซึ่งสนับสนุนวิชาชีพและหรือการศึกษาตอ
รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต
สถาบันการอาชีวศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต
หมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับผูเรียนที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้
ผู เ รี ย นต อ งศึ ก ษาให ค รบตามจํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว ใ นกรอบมาตรฐานหลั ก สู ต ร และเป น ไปตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน และหรือการเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสู
หนวยกิตในหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู
8.1 สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของนักศึกษา เพื่อใหสามารถผลิตนักศึกษาใหเปนผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญสามารถแกปญหาได
ประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ และพัฒนางาน โดยใชกระบวนการวิจัย ทั้งนี้ ผูสําเร็จการศึกษาตองมีสมรรถนะ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด
8.2 สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดเตรียมทรัพยากรในการศึกษาในดานอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ
และบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
8.3 การจัดอัตราสวนของเวลาการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ ตอง
ไมนอยกวา 40 ตอ 60
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-48.4 ใหสถาบันการอาชีวศึกษาจัดการศึกษาแบบบูรณาการในแตละภาคเรียน
เพื่อให
นักศึกษามีสมรรถนะการทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหา การปรับปรุงการเรียนรู การปฏิบัติงานของตนเอง
และสมรรถนะในงานอาชีพ โดยนํารายวิชาหรือกลุมวิชาจัดทําเปนงานหรือชิ้นงานที่เกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ
อยางนอยภาคเรียนละ 1 งานหรือชิ้นงาน
8.5 สถาบันการอาชีวศึกษาตองใหความสําคัญกับฝกอาชีพในรูปแบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทั้งดาน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานอาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงคตรงตามระดับของคุณวุฒิวิชาชีพ
8.6 สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดใหนักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษตามโครงสรางหลักสูตร
จํานวน 6 หนวยกิต สอดคลองกับงานอาชีพ สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เปนระบบตามลักษณะการวิจัย
8.7 สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแตละหลักสูตร เพื่อ
เปนการประกันคุณภาพการศึกษา
9. คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร
(ตอเนื่อง) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน
10. คุณสมบัติและประสบการณผูสอน
การอาชีวศึกษากําหนด

เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ-

11. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา ใชชื่อปริญญาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันการอาชีวศึกษา
12. การลงทะเบียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ใน
แตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
หากสถาบันการอาชีวศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนที่แตกตางไป
จากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองศึกษาใหครบตาม
จํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน
และหรือเทียบโอนความรูและ
ประสบการณเขาสูหนวยกิตใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถและประสบการณอาชีพ ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
13.1 การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินผลการศึกษาที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
13.2 การสําเร็จการศึกษา ใหมีสมรรถนะตรงตามที่กําหนด ไดจํานวนหนวยกิตครบตาม
โครงสราง และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
/ 14. การประกันคุณภาพ ...

-514. การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน ซึ่ง
อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 ผลลัพธการเรียนรูที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา
14.4 ความตองการและหรือความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
15. การกําหนดหลักสูตรและอนุมัติ
15.1 การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
15.2 การกําหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.3 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16. การพัฒนาหลักสูตร ใหสถาบันการอาชีวศึกษามีหนาที่ในการพัฒนา ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหมคี ุณภาพ อยางนอยทุก 5 ป
17. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือ
จากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

