


ก 

 

ค ำน ำ 

 

  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(หนังสือส านักงาน กคศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561) ซึ่งก าหนดให้ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างและ
หรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
  เอกสารฉบับนี้ “คู่มือกำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำ กลุ่มวิชำ ส ำหรับครูผู้สอนวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี” จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมองค์ความรู้จากเอกสาร ต ารา และบางส่วนเป็นองค์ความรู้จากประสบการณ์
ของผู้เขียนเอง ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร  ส่วนที่ 2รูปแบบใน
การพัฒนาหลักสูตร ส่วนที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษาและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ส่วนที่ 4 แนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาในการจัดการอาชีวศึกษา  ส่วนที่ 5 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และส่วนที่ 6 ภาคผนวก เอกสารตัวอย่างในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรของ
ครูผู้สอน เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดที่เกิดกับผู้เรียนต่อไป 
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1. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

โอลิวา (Oliva.2009: 3) ได้ศึกษาความหมายของหลักสูตร พบว่า การให้ความหมายของ
หลักสูตรขึ้นอยู่กับลักษณะความเชื่อ หรือปรัชญาของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

1) หลักสูตร คือ สิ่งที่สอนในสถานศึกษา 
2) หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชา 
3) หลักสูตร คือ โปรแกรมส าหรับการเรียน 
4) หลักสูตร คือ กลุ่มของวัสดุอุปกรณ์ 
5) หลักสูตร คือ กลุ่มวิชา 
6) หลักสูตร คือ ล าดับของรายวิชา 
7) หลักสูตร คือ กลุ่มการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 
8) หลักสูตร คือ รายวิชาที่จะศึกษา 
9) หลักสูตร คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ด าเนินการภายในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

การแนะแนว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                     
10) หลักสูตร คือ สิ่งที่สอนทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยการดูแลจากสถานศึกษา 
11) หลักสูตร คือ ทุกสิ่งที่ได้วางแผนจากบุคลากรในสถานศึกษา 
12) หลักสูตร คือ ล าดับขั้นตอนของประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน 
13) หลักสูตร คือ ผลของประสบการณ์ท่ีผู้เรียนแต่ละคนได้รับมาจากสถานศึกษา 
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Salor, Alexzander and Lewis 1981) ได้ให้ค านิยาม 

หลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คือ การจัดเตรียมมวลประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล 
ตามความมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างกว้างๆ และจุดมุ่งหมายเฉพาะสถานศึกษา 

กู๊ด (Good, 1973 : 157) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ ดังนี้  
1) หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือส าเร็จ 

หรือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหนึ่ง 
                 2) หลักสูตร หมายถึง เค้าโครงสร้างทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะต้องสอน ซึ่ง
สถานศึกษาจัดให้แกผู่้เรียน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อในทางอาชีพต่อไป 
                 3) หลักสูตร หมายถึง กลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ให้ผู้เรียนได้
เรียนภายใต้การแนะน าของสถานศึกษา 
 

สมิธ (Smith, M.K. 1996) ได้ให้แนวคิดในการนิยาม “หลักสูตร” ตามทฤษฎี และการ
ปฏิบัติหลักสูตรมี 4 ทิศทางดังต่อไปนี้ 

1) หลักสูตรเป็นองค์ความรู้ที่จะส่งผ่านให้ผู้เรียน 
2) หลักสูตรเป็นความพยายามที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
3) หลักสูตรเป็นกระบวนการ 

ส่วนที่ 1 
 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
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4) หลักสูตรเป็น Praxis หมายถึง การปฏิบัติของมนุษย์และความเข้าใจในการปฏิบัตินั้น 
จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า หลักสูตร คือ เค้าโครงสร้างทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่

จะต้องสอน และกิจกรรมในการเรียนการสอนที่พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
2. ความส าคัญของหลักสูตร 

ธ ารง บัวศรี ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้โดยสรุปว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อ
การศึกษาโดยรวม กล่าวคือหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของ 
การศึกษาของชาติไปแปลงเป็นการกระท าขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ถ้าจะกล่าวว่าหลักสูตรคือหัวใจ
ทางการศึกษาก็คงไม่ผิด เพราะถ้าปราศจากหลักสูตรเสียแล้วการศึกษาก็ย่อมด าเนินไม่ได้ และ
หลักสูตรยังมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน กล่าวคือ ถ้าหากไม่มีหลักสูตร ก็สอนไม่ได้เพราะไม่รู้จะ
สอนอะไร หรือถ้าจะสอนโดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสับสน โดยที่อาจสอนซ้ าไปซ้ ามา ไม่เรียงล าดับ
ตามที่ควรจะเป็น ผลการเรียนรู้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ผู้เรียนเองก็จะมีความล าบากใจเพราะไม่
ทราบว่าสิ่งที่เรียนไปนั้นสามารถน าไปเปรียบเทียบได้กับระดับใด สามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรมี
ความส าคัญ ดังนี้ 

1) เป็นเอกสารของทางราชการ เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ปฏิบัติตามและ
เข้าใจตรงกัน 

2) เป็นแผนการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3) เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ 
4) เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย

ของการศึกษา 
5) เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ได้รับ

ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
6) เป็นตัวก าหนดลักษณะและรูปแบบของสังคมในอนาคต และเป็นเครื่องชี้วัดความ

เจริญก้าวหน้าของประเทศ 
7) เป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานตามนโยบายของการ

จัดการศึกษา 
พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว (2540 : 18-19) กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้ 

            1) หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู 
            2) หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของ
เด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
            3) หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าเด็กควรได้รับสิ่งใดบ้างที่
เป็นประโยชน์แก่เด็กโยตรงและแก่สังคม 
            4) หลักสูตรย่อมก าหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
            5) หลักสูตรย่อมก าหนดวิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและ
ผาสุก  
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            6) หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและ  
เจตคติในอันที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ 

จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษา 3 ระดับ 
ไดแ้ก่ 

1) ระดับประเทศ เป็นการชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยภาพและเป็นตัวบ่ง 
ชี้ให้เห็นแนวโน้มสังคมกับการจัดการศึกษาในอนาคต 

2) ระดับสถานศึกษา ซึ่งนับได้ว่าหลักสูตรเป็นหัวใจและจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษานั้น ๆ 

3) ระดับห้องเรียนซึ่งมีความส าคัญต่อการน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับ
ผู้เรียนโดยตรง โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบที่ก าหนดแนวทางว่าจะสอนใคร เรื่องใด เพ่ือ
อะไร 
3. องค์ประกอบของหลักสูตร 

องค์ประกอบของหลักสูตร นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรได้ โดยทั่วไปองค์ประกอบของหลักสูตร มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ความมุ่งหมาย (objectives) เป็นเสมือนการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่าง ๆที่พึงประสงค์อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ในสังคมนั้นการก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรต้องค านึงถึงข้อมูลพื้นฐานของสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของสังคมและผู้เรียน และต้องสอดคล้องสัมพันธ์
กับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร
ส่วนนี้ เป็น 2 ลักษณะ คือ “หลักการของหลักสูตร” หมายถึง แนวทางหรือทิศทางในการจัด
การศึกษาซึ่งผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาระดับนั้น ๆ จะได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
“จุดหมายของหลักสูตร” หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆหรือคุณสมบัติต่าง ๆที่ต้องการให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
เมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นแล้ว 

2. เนื้อหาวิชา (Content) เป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน โดยมุ่งให้ผู้เรียน
ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระที่ได้ก าหนดไว้
ต้องสมบูรณ์ ต้องผนวกความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม แนวคิด และทัศนคติเข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค ์

3. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง 
เพราะเป็นกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมนั้นมีหลายลักษณะ แต่กิจกรรมที่ส าคัญ
ที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนการสอน หรือ อาจกล่าวได้ว่า “การสอนเป็นหัวใจของการน าหลักสูตรไป
ใช้” ดังนั้น ครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ การก าหนดวิธีการที่จะน า
ผู้เรียนไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร ประกอบด้วย 

3.1 วิธีการจัดการเรียนรู้ การก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรจะเน้นแบบยึดครู 
เป็นส าคัญหรือยึดผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปรัชญาการศึกษา หรือแนวความคิด ความเชื่อ
ในการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ และขึ้นอยู่กับจุดหมายของหลักสูตรนั้นเป็นส าคัญ ส าหรับวิธีการ
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จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในปัจจุบันเน้นแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือเน้น “การสอนคนมากกว่า
การสอนหนังสือ” โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ เช่น กระบวนการเรียนหรือวิธีการเรียนส าคัญพอ ๆ 
กับเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงและครูเป็นผู้ก ากับการแสดงชี้แนะแนวทาง ผู้เรียนค้นหาความรู้ 
สรุป และ ตัดสินใจเอง สอนปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี เป็นต้น 

3.2 วัสดุประกอบหลักสูตร หมายถึง วัสดุ เอกสาร รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน 
ต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ครูใช้หลักสูตรได้โดยง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
             3.2.1 วัสดุประกอบหลักสูตรส าหรับครู เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือ
ครู คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการประเมินผล คู่มือการแนะแนว คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เป็นต้น 
             3.2.2 วัสดุประกอบหลักสูตรส าหรับนักเรียน เช่น หนังสือเรียน หนังสือ
แบบฝึกหัด บัตรงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบคัดลายมือ เป็นต้น 

4. การประเมินผล (evaluation) เป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าการน าหลักสูตร แปลงไปสู่
การปฏิบัตินั้น บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ หลักสูตรเกิดสัมฤทธิ์ ผลมากน้อยเพียงใด ข้อมูลจาการ
ประเมินผลนี้จะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตร เป็นการก าหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตร 
4. การพัฒนาหลักสูตร 

สุเทพ อ่วมเจริญ (2557: 10) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงกระบวนการสร้าง
และทดสอบคุณภาพของหลักสูตรที่น าวิธีการเชิงระบบมาประยุกต์ ใช้  โดยเฉพาะการน า
กระบวนการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการสร้างและทดสอบคุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 

จากแนวคิดส าคัญที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร คือ แนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific management) ซึ่งเป็นแนวคิดของกลุ่มผลผลิต (product approach) ซึ่งได้แก่ Tyler 
(1949), Taba (1962), Saylor, Alexander และ Lewis (1981) โดยหลักสูตรที่สร้างขึ้นจะ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (desirable result) ในรูปแบบของความรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือ 
พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย ตามแนวคิดของบลูม 

เนตรชนก  ฤกษ์หร่าย (2552,น.45-46) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การ
ปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างหลักสูตรใหม่เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้เรียน พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเจริญทั้งด้านความรู้ ความคิด 
สติปัญญา รับผิดชอบตนเองและสังคมได้ 

เมทินี  จ าปาแก้ว (2550 ,น.10) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท า
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่โดยการน าหลักสูตรเดิมมาปรับ โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนา
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หลักสูตรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนจัดท าหรือยกร่างหลักสูตร การใช้หลักสูตร และ
การประเมินผลหลักสูตร 

สมนึก  ทองเพ็ชร (2552,น.8) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมสอดคลองกับความต้องการของผู้เรียน ทั้งด้านสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ 

อรอนงค์  บุญแผน (2552 ,น.10) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้าง
หลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้
ดีนั้นจะต้องมีการใช้จริงแล้วผ่านกระบวนการประเมินหลักสูตรแล้วเห็นสมควรแล้วว่าจะต้องมีการ
ปรับปรุง บางครั้งหลักสูตรที่ใช้อยู่อาจจะดีอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาเพ่ือไม่ให้หลักสูตรล้าหลัง 

จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วหรือจัดท าขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี  
5. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
    5.1 ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรด้านสังคม 

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสังคมที่ส าคัญที่ควรศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่
ข้อมูลที่เก่ียวกับสภาพของสังคม และแนวคิดของการพัฒนาการทางสังคมซึ่งมี 5 ยุคคือ 

1) ยุคเกษตรกรรม 
2) ยุคอุตสาหกรรม 
3) ยุคสังคมข่าวสารข้อมูล 
4) ยุคข้อมูลพื้นฐานความรู้ 
5) ยุคปัญญาประดิษฐ์ 

            การศึกษาข้อมูลดังกล่าวนั้นเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการท าหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ยุคสมัยต่าง ๆ ประการส าคัญอีกประการหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสังคมนั้นมุ่งการสร้าง
เครือข่ายหรือความร่วมมือของชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าหลักสูตร เพราะบาง
รายวิชา สภาพชุมชนและสังคมไม่เอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมเท่าที่ควรก็อาจเป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา  โดยข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรด้านสังคมนี้ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก
เอกสารรายงานต่าง ๆ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส ารวจ สอบถาม และการสัมภาษณ์บุคคล 
ต่าง ๆ 
    5.2 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การศึกษาจึงต้องสอดคล้องไปกับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักพัฒนาหลักสูตรจึงต้องใช้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ประกอบการก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือก าหนดเนื้อหาที่พอเพียง 
ทันสมัย ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ใช้วิธีการและสื่อการเรียนอันทันสมัย เช่น การสอน
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แบบทางไกล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้อินเทอร์เน็ต ( internet) ในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรใน  
2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) น ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคนให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 

2) ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดังนั้นการศึกษาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม

ความเจริญในอนาคต จะท าให้สามารถพัฒนาหลักสูตรที่สามารถพัฒนาคนในสังคมให้มีศักยภาพ
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามความต้องการของสังคม 
    5.3 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเมือง การปกครอง 

การเมอืงการปกครองมีความสัมพันธ์กับการศึกษา หน้าที่ที่ส าคัญของการศึกษาคือ การสร้าง
สมาชิกที่ดีให้กับสังคมให้อยู่ในระบบการเมืองการปกครองทางสังคมนั้น หลักสูตรจึงต้องบรรจุเนื้อหา
สาระและประสบการณ์ที่จะปลูกฝังและสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสันติสุข ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สภาพของสังคม เช่น การมุ่งเน้นพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย เป็นต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองที่ควรจะน ามาปรับพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาในการพัฒนา หลักสูตร เช่น ระบบการเมือง 
ระบบการปกครอง นโยบายของรัฐ เป็นต้น 
    5.4 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดี จะท าให้สามารถจัดการศึกษาให้กับคนใน
สังคมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประเด็นที่ควรพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

1) การเตรียมก าลังคน การศึกษาผลิตก าลังคนในด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ พอเหมาะ 
สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสาขาอาชีพ คือมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่
ต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

2) การพัฒนาอาชีพ จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและท้องถิ่น 
3) การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม พัฒนาหลักสูตรให้สามารถพัฒนาคนให้มีความพร้อม

ส าหรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม 
4) การใช้ทรัพยากรให้หลักสูตรเป็นเครื่องปลูกฝังความส าคัญของทรัพยากร ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5) การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของ

สังคม 
6) การลงทุนทางการศึกษา ค านึงถึงคุณค่าและผลตอบแทนของการศึกษา เพ่ือไม่ก่อให้เกิด

ความสูญเปล่าระบบการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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6. ประโยชน์ของการพัฒนาหลักสูตร 
              การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อน และเป็นงานที่ต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสูตร นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตร ให้มาท างานร่วมกันกับ
บุคคลหลายฝ่าย และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีการพัฒนาหลักสูตรจึงจะประสบ
ความส าเร็จ เมื่อการพัฒนาหลักสูตรส าเร็จลุล่วงตามจุดหมายแห่งการพัฒนาแล้วย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้ 
              1) เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ เพ่ือให้
การศึกษาของชาติเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเจริญของสังคมและของโลก 
              2) เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลก โดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่า โลกยุคโลกาภิวัตน์ 
              3) เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามรถในการพัฒนาการเรียนการสอน
แก่ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
                   3.1) ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ 
                   3.2) มีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 
                   3.3) ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
                   3.4) มีจิตใจและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
                   3.5) มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 
                   3.6) มีความสนใจและเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
                   3.7) มีความสนใจในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
                   3.8) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตและในสังคมได้ 
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คุณสมบัติที่ส ำคัญที่สุดของหลักสูตรคือ หลักสูตรต้องมีควำมเป็นพลวัต และปรับเปลี่ยนไป
ตำมควำมต้องกำรและควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม จำกคุณสมบัติดังกล่ำว กำรพัฒนำหลักสูตรจึงเป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดเวลำที่สภำพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำให้
สนองควำมต้องกำรของสังคมที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น และกำรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน
ลักษณะของกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
              รูปแบบของกำรพัฒนำหลักสูตรส่วนมำกจะพัฒนำมำจำกแนวคิดของนักกำรศึกษำชำว
ต่ำงประเทศ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันไป แต่กระบวนกำรและขั้นตอน ในกำร
กำรศึกษำวิเครำะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรพัฒนำหลักสูตร ได้แก่ ปรัชญำกำรศึกษำ 
ผู้เรียน สังคม สภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ตำมบริบท เพ่ือน ำมำก ำหนดจุดมุ่งหมำย เลือก
เนื้อหำสำระและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จัดลงในหลักสูตร แล้วน ำหลักสูตรไปทดลองใช้เพ่ือหำ
ข้อบกพร่องเพ่ือน ำมำแก้ไขหลักสูตรให้สมบูรณ์และน ำไปใช้ สุดท้ำยท ำกำรประเมินหลักสูตรและน ำ
ผลจำกกำรประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรจะเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่องอย่ำงเป็นวัฏจักร 
1. กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
              หลักสูตรเป็นทุกสิ่งทุกอย่ำงซึ่งเกิดขึ้นในกำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ กำร
พัฒนำหลักสูตรจึงเป็นกำรพัฒนำแผนเพ่ือจัดโปรแกรมกำรศึกษำ ซึ่งหมำยถึง กำรให้นิยำมและกำร
เลือกจุดประสงค์ของกำรศึกษำ เลือกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และกำรประเมินโปรแกรมกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำหลักสูตรเป็นงำนปฏิบัติมิใช่งำนทฤษฎี เป็นควำมพยำยำมที่จะออกแบบระบบ เพ่ือให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ และระบบนี้จะต้องเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ขั้นตอนแรกในกำรพัฒนำหลักสูตร คือ 
กำรตรวจและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ส ำคัญ ๆ ซึ่งเป็นควำมมุ่งหมำยปลำยทำงของกำรพัฒนำหลักสูตร
คือ กำรเปลี่ยนแปลงของนักเรียนและครู ครูที่กลำยเป็นผู้ที่มีควำมรู้มำกขึ้น มีทักษะมำกขึ้น และมี
ควำมไม่หยุดนิ่งมำกขึ้น ครูซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่ำวนี้จะเป็นผู้ที่ให้บริกำรแก่นักเรียนได้อ ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รำยละเอียดต่อไปนี้จะกล่ำวถึงกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตร และแนวคิดกำรพัฒนำ
หลักสูตร 
              แดเนียล แทนเนอร์ และลอร์เรล แทนเนอร์ (D. Tanner & L. Tanner. 1995 : 385) 
กล่ำวว่ำ ปัจจัยและอิทธิพลหลักสูตรมีปฏิสัมพันธ์จำกปรัชญำสังคม พฤติกรรมมนุษย์ และควำมรู้ 
ที่ยิ่งใหญ่กว้ำงขวำงสิ่งเหล่ำนั้นมีอิทธิพลต่อผู้เรียน โดยแปรสภำพมำเป็นเนื้อหำวิชำส ำหรับกำรเรียน

ส่วนที่ 2 
 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร 
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กำรสอนเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำคนในสังคมใหม่ ซึ่งเรียกว่ำกระบวนกำรทัศน์ด้วย
หลักสูตร 
              มำร์ช และวิลลิส (Marsh & Willis. 1995 : 278) ได้สรุปแนวคิดในกำรพัฒนำหลักสูตร ว่ำ 
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแม้มีหลำยแนวคิด แต่เมื่อสรุปรวมควำมคิด
แล้วล้วนอยู่บนพ้ืนฐำนควำมต่อเนื่องเป็นอนุกรม โดยเริ่มจำกแรงกดดันและผลกระทบจำกปัจจัย
บริบท และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสู่ กำรปรับปรุงหลักสูตร กำรน ำหลักสูตรไปสู่สถำนศึกษำเพ่ือ
ใช้จะได้รับแรงกดดันจำกปัจจัยต่ำง ๆ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมำอีกในระยะ
ต่อไปต่อเนื่อง 
              ในกำรวำงแผนพัฒนำหลักสูตร  เพ่ือด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรมีแรงผลักดัน และปัจจัย
อิทธิพลหลำยระดับตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ ระดับชุมชนครอบครัว  สังคมประเทศชำติจนถึงระดับ
นำนำชำติ พลังผลักดันของสังคมเป็นตัวเร่งส ำคัญในกำรวำงแผนหลักสูตร (Parkay W.and Glen 
Hass, 2000 : 275) 
              องค์ประกอบในกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
จัดท ำหลักสูตรศึกษำวิเครำะห์สภำพของสังคมในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเครำะห์หลักสูตรเดิมเพ่ือน ำข้อมูล
ที่ได้มำพิจำรณำร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไข  แล้วก ำหนด
จุดประสงค์ใหม่  องค์ประกอบในแต่ล่ะส่วนจะมีควำมสัมพันธ์กันและเท่ำเทียมกัน จะขำด
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้  ได้แก่ 

1) กำรก ำหนดควำมมุ่งหมำยจะต้องชัดเจนว่ำต้องให้ผู้เรียนในระดับนั้น ๆ มี 
คุณสมบัติอย่ำงไร เมื่อก ำหนดควำมมุ่งหมำยแล้วจะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดเนื้อหำวิชำและ
ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ต่อไป 

2) กำรวำงแผนก ำหนดโครงสร้ำงของหลักสูตร  และกำรเลือกเนื้อหำวิชำ ใน 
หลักสูตรจะต้องก ำหนดโครงสร้ำงอะไรบ้ำง  เช่น  จะต้องใช้เวลำศึกษำนำนเท่ำไร  จะต้องเรียน
ทั้งหมดกี่หน่วยกำรเรียนจึงจะจบหลักสูตรได้  จะต้องเข้ำเรียนกี่คำบต่อสัปดำห์ต่อภำคเรียนมีกำรวัด
และประเมินผลอย่ำงไร  ระบบกำรให้คะแนนเป็นอย่ำงไร   มีวิชำใดบ้ำงที่จะต้องเรียนบังคับ
เท่ำไร  และเลือกเท่ำไร  และวิชำเหล่ำนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหำอะไรมีประสบกำรณ์อะไรบ้ำง 

3) กำรทดลองใช้หลักสูตรหรือกระบวนกำรเรียนกำรสอนหรือวิธีกำร  และกำร 
จัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยของหลักสูตรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  จ ำเป็นต้องจัดหำและปรับปรุงกระบวนกำรสอน  กำรจัดชั้นเรียน กำรใช้อุปกรณ์กำร
วัดผลและประเมินผล  และกำรจัดกิจกรรมเสริมทำงวิชำกำร  ตลอดจนกำรสอนซ่อมเสริมให้กำรน ำ
หลักสูตรไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) กำรประเมินผลหลักสูตร เป็นกำรประเมินคุณค่ำของหลักสูตรว่ำมีคุณภำพเป็น 
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อย่ำงไร  เป็นกระบวนกำรที่ใช้พิจำรณำว่ำควำมมุ่งหมำยเป็นอย่ำงไร เนื้อหำวิชำและประสบกำรณ์ตรง
กับควำมมุ่งหมำยหรือไม่  กำรเรียนกำรสอนมีปัญหำและอุปสรรคอะไรบ้ำง และกำรประเมินผลเป็น
อย่ำงไร  
2. รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร 
              รูปแบบในกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำ เป็น  เนื่องจำกรูปแบบหลักสูตร
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (Blue Print) ที่ใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรจำกผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน
หลักสูตร นักวิชำกำรจึงมีควำมส ำคัญเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ รูปแบบกำรพัฒนำ
หลักสูตรที่ส ำคัญมีดังนี้ 
              2.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดต่างประเทศ 
                        2.1.1 รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรตำมแนวคิดของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) 
                             ไทเลอร์ได้น ำเสนอแนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน
ซึ่งก็คือหลักกำรและเหตุผลในกำรพัฒนำหลักสูตร (Tyler Rationale) ว่ำในกำรพัฒนำหลักสูตรและ
กำรสอน ต้องตอบค ำถำมพ้ืนฐำนส ำคัญ 4 ประกำร คือ (Tyler, 1949: 3) 
                               1) จุดมุ่ งหมำยทำงกำรศึกษำ (Educational Purposes) อะไรบ้ำงที่
สถำนศึกษำต้องกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
                              2) ประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำ (Educational Experiences) อะไรบ้ำงที่
สถำนศึกษำจะต้องจัดให้ เพ่ือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมำย 
                             3)  จะจัดประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำอย่ำงไรจึงจะท ำให้ กำรสอนมี
ประสิทธิภำพ 
                             4) ประเมินประสิทธิภำพของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนอย่ำงไรจึงจะ
ทรำบได้ว่ำผู้เรียนได้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ 
                   ไทเลอร์ได้วำงรูปแบบโครงสร้ำงของหลักสูตรโดยใช้วิธีกำรและเป้ำหมำยปลำยทำง 
(Means and ends approach) ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537: 10-11) 
                   ในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยนั้น ในขั้นแรกต้องก ำหนดเป็นจุดมุ่งหมำยชั่วครำวก่อน โดย
ต้องน ำบริบทที่เกี่ยวข้อง  เช่น  บริบททำงด้ำนสังคม  ด้วยกำรน ำสิ่งที่สังคมคำดหวังว่ำต้องกำรให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่ำงไร  และมีกำรศึกษำตัวผู้เรียน เช่น ควำมต้องกำร ควำมสนใจ  ฐำนะทำง
เศรษฐกิจของครอบครัว  เป็นต้น นอกจำกนั้นยังต้องศึกษำแนวคิดของนักวิชำกำร (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 
2537 : 12) ควำมเชื่อค่ำนิยมของสังคมเป็นสิ่งจ ำเป็นที่ต้องวิเครำะห์ให้ชัดเจน  เพรำะกำรศึกษำสังคม
ค่ำนิยมขนบประเพณี  วัฒนธรรมจะให้ค ำตอบว่ำสังคมต้องกำรจัดกำรศึกษำเพ่ืออะไร และจะจัด
กำรศึกษำส ำหรับใคร  สิ่งเหล่ำนี้ช่วยให้แสวงหำค ำตอบที่ชัดเจนในกำรก ำหนดเป้ำหมำยหรือทิศทำง
ของกำรศกึษำ 
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กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเสนอของไทเลอร์   มีลักษณะส ำคัญคือ (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 
2537 : 12-14) 

1) จุดมุ่งหมำยเป็นตัวก ำหนด ควบคุมกำรเลือกและจัดประสบกำรณ์กำรเรียน ในกำรก ำหนด
จุดมุ่งหมำยนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยชั่วครำวแล้วจึงหำวิธีกำรและเกณฑ์จำกทฤษฎีกำร
เรียนรู้ปรัชญำกำรศึกษำ และปรัชญำสังคมมำกลั่นกรองจุดมุ่งหมำยชั่วครำว เพ่ือให้ได้มำเป็น
จุดมุ่งหมำยที่แท้จริงของหลักสูตร พ้ืนฐำนทำงจิตวิทยำและปรัชญำในกำรพัฒนำหลักสูตรจะเข้ำมำมี
บทบำทและช่วยในกำรตรวจสอบเพ่ือหำควำมชัดเจนของกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยขั้นนี้เพ่ือตอบค ำถำม
และหำควำมชัดเจนว่ำกำรจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองใคร ตอบสนองผู้เรียนหรือสังคมอย่ำงไร 

2) กำรเลือกและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนที่คำดหวังว่ำจะให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์กำรจัด
กิจกรรมในกำรเรียนกำรสอนและส่วนเสริมหลักสูตรนั้นมีอะไร  ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนกำรเรียนกำรสอน
ด ำเนินไปเพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้   ไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือก
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
                        2.1) ผู้เรียนควรมีโอกำสฝึกพฤติกรรมและกำรเรียนรู้เนื้อหำตำมที่ระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมำย 
                        2.2) กิจกรรมและประสบกำรณ์นั้นท ำให้ผู้เรียนพอใจ ปฏิบัติกำร เรียนรู้อำจ
น ำไปสู่จุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้เพียงข้อเดียวก็ได้ 
                        2.3) กิจกรรมและประสบกำรณ์นั้นอยู่ในข่ำยควำมพอใจที่พึงปฏิบัติได้ 
                        2.4) กิจกรรมและประสบกำรณ์หลำยๆ ด้ำนของกำรเรียนรู้อำจน ำไปสู่
จุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้เพียงข้อเดียวก็ได้ 
                        2.5) กิจกรรมและประสบกำรณ์เรียนรู้เพียงหนึ่งอย่ำงอำจตรวจสอบจุดมุ่งหมำย
หลำยๆ ข้อได้ 

3) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ว่ำต้องค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ในด้ำนเวลำต่อเวลำ   และ
เนื้อหำต่อเนื้อหำ  เรียกว่ำควำมสัมพันธ์แบบแนวตั้ง (Vertical) กับแนวนอน (Horizontal) ซึ่งมีเกณฑ์
ในกำรจัดดังนี้ 
                        3.1) ควำมต่อเนื่อง (Continuity) หมำยถึงควำมสัมพันธ์ในแนวตั้งของส่วน
องค์ประกอบหลักของตัวหลักสูตรจำกระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไป เช่น ในวิชำทักษะ ต้อง
เปิดโอกำสให้มีกำรฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบกำรณ์บ่อย ๆ และต่อเนื่องกัน 
                        3.2) กำรจัดช่วงล ำดับ(Sequence) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์แนวตั้งของส่วน
องค์ประกอบหลักของตัวหลักสูตรจำกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นภำยหลัง   หรือจำกสิ่งที่มีควำม
ง่ำยไปสู่ที่มีควำมยำก  ดังนั้น  กำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ให้มีกำรเรียงล ำดับก่อนหลังเพ่ือให้ได้
เรียนเนื้อหำที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
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                        3.3) บูรณำกำร ( Integration) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์กันในแนวนอนของ
องค์ประกอบหลักของตัวหลักสูตร จำกหัวข้อเนื้อหำหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่งของรำยวิชำ หรือจำก
รำยวิชำหนึ่งไปยังรำยวิชำอ่ืน ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน กำรจัดประสบกำรณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนควำมรู้ และแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เนื้อหำที่เรียนเป็นกำรเพ่ิม
ควำมสำมำรถทั้งหมดของผู้เรียนที่ได้จำกประสบกำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ กัน ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้จึงเป็นแบบแผนของกำรปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่ำงผู้เรียนกับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม 

4) กำรประเมินผลเพ่ือตรวจสอบดูว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยตำมท่ี
ก ำหนดไว้หรือไม่  สมควรมีกำรปรับแก้ในส่วนใดบ้ำง  พิจำรณำจำกสิ่งต่อไปนี้ 
                        4.1) ก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่จะวัดและพฤติกรรมที่คำดหวัง 
                        4.2) วัดและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดพฤติกรรมเหล่ำนั้น 
                        4.3) ศึกษำส ำรวจข้อมูลเพ่ือสร้ำงเครื่องมือวัดพฤติกรรมเหล่ำนั้นได้อย่ำง
เหมำะสม 
                        4.4) ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ โดยใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำดังนี้ 
                            - ควำมเป็นปรนัย (Objectivity) 
                            - ควำมเชื่อมั่นได้ (Reliability) 
                            - ควำมเที่ยงตรง (Validity) 
                            - ควำมถูกต้อง (Accuracy) 
                        4.5) กำรพิจำรณำผลประเมินให้เป็นประโยชน์เพ่ืออธิบำยผลกำรเรียนรู้เป็น
รำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  กำรอธิบำยถึงส่วนดีของหลักสูตรหรือสิ่งที่ต้องปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน 

2.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวความคิดของทาบา (Taba) 
แนวคิดของทำบำในกำรพัฒนำหลักสูตรใช้วีแบบรำกหญ้ำ (Grass-roots  

approach) มีควำมเชื่อว่ำหลักสูตรควรได้รับกำรออกแบบโดยครูผู้สอนมำกกว่ำพัฒนำจำกองค์กรที่
อยู่ในระดับสูงขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้ (Taba, 1962 :456-459) 

1) วิเครำะห์ควำมต้องกำร (Diagnosis of needs) ใช้วิธีส ำรวจสภำพปัญหำ ควำม 
ต้องกำร และควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและของสังคม 

  2) ก ำหนดจุดมุ่งหมำย (Formulation of objectives) ด้วยข้อมูลที่ได้จำกำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำร 

3) คัดเลือกเนื้อหำสำระ (Selection of content) เมื่อก ำหนดจุดมุ่งหมำยแล้วก็ต้อง 
เลือกเนื้อหำสำระ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำย และต้องค ำนึงถึงพัฒนำกำรของผู้เรียนด้วย 

4) กำรจัดรวบรวมเนื้อหำสำระ (Organization of content) เนื้อหำสำระที่รวบรวม 
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ต้องค ำนึงถึงควำมยำกง่ำยและควำมต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้เหมำะสมกับพัฒนำกำรและควำมสนใจของ
ผู้เรียน 

5) คัดเลือกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (Selection of learning experiences) กำร 
คัดเลือกประสบกำรณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยและเนื้อหำวิชำ 

6) กำรจัดรวบรวมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (Organization of leaning  
experiences) กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ควรค ำนึงถึงควำมต่อเนื่องของเนื้อหำสำระ 

7) ก ำหนดวิธีวัดและประเมินผล  (Determination of what to evaluate and  
the ways and means of doing it) มีกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบว่ำประสบกำรณ์กำรเรียนที่จัดให้
บรรลุจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ และก ำหนดวิธีกำรประเมินรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
ด้วย 

จำกกำรพัฒนำหลักสูตรตำมแนวคิดของทำบำจะเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้  แต่เมื่อเริ่มที่ 
จุดใดแล้วจะต้องท ำกำรศึกษำให้ครบกระบวนกำรทั้ง 7 ขั้นตอน จุดเด่นในแนวคิดของทำบำคือเรื่อง
ยุทธวิธีกำรสอน (Teaching Strategies) และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรที่ต้องค ำนึงถึง 
มีอยู่ 2 ประกำร คือ   (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537 : 15-16) 
                       1) ยุทธวิธีกำรสอนและประสบกำรณ์เรียนรู้   เป็นเครื่องก ำหนดสถำนกำรณ์
เงื่อนไขกำรเรียนรู้  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นเป็นผลผลิต  ดังนั้น  กำรจัดรูปแบบของกำรเรียนกำรสอนต้องแสดงล ำดับขั้นตอนของกำร
เรียนรู้ด้วย 
                       2) ยุทธวิธีกำรสอนเป็นสิ่งที่หลอมรวมหลำยสิ่งหลำยอย่ำงเข้ำมำไว้ด้วยกันกำร
พิจำรณำตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธวิธีกำรสอนควรค ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ 
                            2.1) กำรจัดเนื้อหำ  ต้องก ำหนดให้ชัดเจนว่ำรำยวิชำนั้น ๆ มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้
แบบใด  กว้ำงหรือลึกมำกน้อยเพียงใด และได้เรียงล ำดับเนื้อหำวิชำไว้อย่ำงไร  กำรก ำหนดโครงสร้ำง
ได้กระท ำชัดเจนสอดคล้องกับโครงกำรในระดับใด  เพรำะแต่ละระดับมีจุดประสงค์เนื้อหำสำระที่มี
ควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
                            2.2) หน่วยกำรเรียน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่บ่งชี้ถึงกำรวัดและประเมิน
ได้ชัดเจน  มีรำยละเอียดและมีควำมยืดหยุ่นเพ่ือเปิดโอกำสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรเรียนและท ำกิจกรรมตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ   กำรตรวจสอบควำมรู้พ้ืนฐำนของ
ผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนได้เป็นล ำดับขั้นตอนเพ่ือน ำไปสู่ข้อ
ค้นพบ  ข้อสรุปที่เป็นหลักกำรที่มุ่งเน้นควำมคำดหวังเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน   และ
กำรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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2.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส     
               (J. Galen Saylor, William M.Alexander and Arthur J. Lewis) 
   แนวคิดของเซย์เลอร์ อเล็กซำนเดอร์ และเลวิส ประกอบด้วย กระบวนกำรพัฒนำ
หลักสูตรที่ส ำคัญ 4 ขั้นตอน คือ (Saylor and Alexander,1974 : 265; Saylor,Alexander and 
Lewis, 1981: 181) 

1) เป้ำหมำย  วัตถุประสงค์ และควำมครอบคลุม (Goals, Objective and  
domains) หลักสูตรต้องประกอบด้วย เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และในแต่ละเป้ำหมำยควรบ่งบอกถึง
ควำมครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Domain) วัตถุประสงค์ พัฒนำกำรส่วนบุคคล มนุษย
สัมพันธ์ ทักษะกำรเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ซึ่งก ำหนดจำกควำมเป็นโลกำภิวัฒน์ 
ควำมต้องกำรของสังคมท่ีอยู่อำศัยกฎหมำย ข้อบังคับ เป็นต้น 

2) กำรออกแบหลักสูตร (Curriculum Design) คือกำรวำงแผนเพ่ือตัดสินใจ 
เกี่ยวกับกำรเลือกและจัดเนื้อหำสำระและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ โดยค ำนึงถึงปรัชญำ ควำมต้องกำรของสังคมและผู้เรียนมำพิจำรณำด้วย 

3) กำรน ำหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) ครูต้องเป็นผู้วำงแผน 
และวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ (Instructional Plans) รวมทั้งกำรจัดท ำสื่อ
กำรเรียนกำรสอน เช่น ต ำรำ แบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ครู
ตั้งเป้ำหมำยไว้ 

4) กำรประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ร่วมกันตัดสินใจเพ่ือเลือกวิธีกำรประเมินผลที่สำมำรถประเมินได้ว่ำ หลักสูตรที่พัฒนำขึ้นได้ผลตำม
ควำมมุ่งหมำยกำรประเมินหลักสูตรจะเป็นข้อมูลส ำคัญที่บอกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ว่ำควรจะปรับปรุง
หลักสูตรในจุดใด เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรใช้หลักสูตรในอนำคต 

 2.4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา  
  แนวคิดในกำรพัฒนำหลักสูตรตของโอลิวำ ของโอลิวำ (Oliva) (Oliva.1982 : 172) 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ (Aims of Education) และหลักกำรปรัชญำและ 
จิตวิทยำจำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นของสังคมและผู้เรียน 

2) วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นของชุมชนที่สถำนศึกษำนั้น ๆ ตั้งอยูบ่นควำม 
ต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนในชุมชน และเนื้อหำวิชำที่จ ำเป็นเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3) เป้ำหมำยของหลักสูตร (Curriculum Goals) โดยอำศัยข้อมูลจำกขั้น 1 และ 2 
4) จุดประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Objectives) โดยอำศัยข้อมูลจำกขั้น 
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ที่ 1, 2 และ 3 แตกต่ำงจำกขั้นที่ 3 คือมีลักษณะเฉพำะเจำะจงเพ่ือน ำไปสู่กำรประยุกต์ใช้หลักสูตร 
และกำรก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร 

5) รวบรวมและน ำไปใช้ (Organization and Implementation of the  
Curriculum) เป็นขั้นของกำรก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร 

6) ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรสอน (Instructional Goals) ของแต่ละระดับ 
7) ก ำหนดจุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Objective) ใน 

แต่ละวิชำ 
8) เลือกยุทธวิธีในกำรสอน (Selection of Strategies) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเลือกยุทธวิธี 

ที่เหมำะสมกับผู้เรียน 
9) เลือกเทคนิควิธีกำรประเมินผลก่อนที่น ำไปสอนจริงคือ 9A (Preliminary  

selective of evaluation techniques) และก ำหนดวิธีประเมินผลหลังจำกกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนสิ้นสุดคือ 9B (Find selection of evaluation techniques) 

10) น ำยุทธวิธีไปใช้ปฏิบัติจริง(Implementation of Strategies) เป็นขั้นของกำร 
ใช้วิธีกำรที่ก ำหนดในขั้นที่ 8 

11) ประเมินผลจำกกำรเรียนกำรสอน (Evaluation of Instruction) เป็นขั้นที่เมื่อ 
กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเสร็จสิ้น ก็มีกำรประเมินผลตำมที่ได้เลือกหรือก ำหนดวิธีกำร
ประเมิน   ขั้นที ่9 

12) ประเมินหลักสูตร (Evaluation of curriculum) เป็นขั้นตอนสุดท้ำยที่ท ำให้ 
วงจรครบถ้วน กำรประเมินผลที่มิใช่ประเมินผู้เรียนและผู้สอน แต่เป็นกำรประเมินหลักสูตรที่จัดท ำขึ้น 

2.5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของมัลคอล์ม สกิลเบ็ก 
                        สกิลเบ็ก (Sklibeck,1984 : 230-239; สิทธิชัย  เทวธีระรัตน์ , 2543 : 43) ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรในลักษณะที่เป็นพลวัต จุดเด่นคือกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตร ทั้งนี้ สกิลเบ็ก เชื่อว่ำสถำนกำรณ์เป็นองค์ประกอบ
ส ำคัญในกำรก ำหนดควำมแตกต่ำงของหลักสูตร เพรำะไม่สำมำรถคำดเหตุกำรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นภำยหน้ำ
ได้  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ไว้ก่อนมีกำรส ำรวจสถำนกำรณ์จริงจึงขำดควำมน่ำเชื่อถือ 
ดังนั้น กำรพัฒนำหลักสูตรโดยโรงเรียนเป็นผู้พัฒนำหลักสูตรเอง (School-based curriculum 
development หรือ SBCD) เป็นวิธีที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริงได้ กำร
วิเครำะห์องค์ประกอบต่ำง ๆ   ที่เป็นปรำกฏกำรณ์ของสังคมแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงกัน ท ำให้ไม่
สำมำรถเจำะจงใช้รูปแบบหลักสูตรที่เป็นแบบเดียวกันได้ ดังนั้น รูปแบบหลักสูตรจึงเป็นพลวัต แนวคิด
กำรพัฒนำหลักสูตรของสกิลเบ็ก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ ์(Analyze the situation) วิเครำะห์ปัจจัยที่ 
ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้ น ำไปใช้
ได้จริงและบังเกิดผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย ปัจจัย
ภำยนอกและปัจจัยภำยใน 
    ก. ปัจจัยภายนอก  ได้แก่ 

1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม ควำมคำดหวังของผู้ปกครอง 
ควำมต้องกำรของนำยจ้ำง ควำมต้องกำรของสังคม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็ก และอุดมคติ
ของสังคม 

2) กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรศึกษำและหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย นโยบำย 
กำรศึกษำ ระบบกำรสอน อ ำนำจในกำรตัดสินใจของท้องถิ่น ผู้จบกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคม เป็นต้น 

3) กำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำวิชำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ 
ยุคสมัย 

4) กำรเพ่ิมศักยภำพของครูอำจำรย์ ในกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับ 
ยุคสมัย 

5) กำรน ำทรัพยำกรมำใช้ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข. ปัจจัยภายใน   ได้แก่ 

1) เจตคติ ควำมสำมำรถและควำมต้องกำรทำงกำรศึกษำของนักเรียน 
2) ค่ำนิยม เจตคติ ทักษะ ประสบกำรณ์ของครู ที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อย 

ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3) ควำมคำดหวังของสถำนศึกษำ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  กำรกระจำย 

อ ำนำจกำรบริหำรกำรศึกษำ วิธีจัดประสบกำรณ์ให้นักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนบรรทัด
ฐำนทำงสังคม กำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ 

           4) วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยำกร งบประมำณ แผนงำน และศักยภำพในกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 

6) กำรยอมรับและกำรรับรู้ปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรน ำหลักสูตรมำใช้ 
ขั้นตอนที่ 2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) กำรวิเครำะห ์

สถำนกำรณ์ในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน ำไปก ำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งกำรก ำหนดวัตถุประสงค์แปลงเปลี่ยนไป
ตำมปัจจัยภำยนอกและภำยใน สะท้อนควำมเป็นจริงของสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับค่ำนิยม 
ทิศทำงท่ีก ำหนด รวมทั้งผลลัพธ์ที่คำดหวังจำกกำรจัดกำรศึกษำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ควรเขียนใน
ลักษณะกำรเรียนรู้ที่คำดหวังจำกนักเรียนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูที่ให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ ซึ่งกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปกับวัตถุประสงค์เฉพำะ ใน
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ต้องเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักวิชำกำร เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Design the teaching  
learning program) เป็นกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัด
กำรศึกษำ สถำนศึกษำต้องตอบค ำถำมพ้ืนฐำน เช่น จะสอนอะไร และนักเรียนจะเรียนรู้อะไรซึ่งต้อง
ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรำยวิชำที่น ำมำจัดกำรเรียนกำรสอน กำรก ำหนดแบบแผนกำรสอน
และกำรเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 

3.1) ข้อมูลพื้นฐำนหรือทิศทำงของหลักสูตรที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
แกนกลำง เป็นวิชำบังคับหรือวิชำเลือกตำมควำมสนใจ 

3.2) กำรจัดกลุ่มและกำรบูรณำกำรของสำระวิชำต่ำง ๆ 
3.3) กำรจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งอำจจัดตำมควำมสนใจของนักเรียน จัดให้เด็ก 

เรียนเก่งเรียนด้วยกัน และไม่เก่งเรียนด้วยกัน หรือจัดให้เด็กท่ีมีควำมสนใจต่ำงกันเรียนด้วยกัน 
3.4) ควำมสัมพันธ์ของวิชำต่ำง ๆ กับเป้ำหมำยของหลักสูตร 
3.5) กำรเรียงล ำดับของเนื้อหำกำรสอน 
3.6) สถำนที่ ทรัพยำกร อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
3.7) ออกแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.8) แต่งตั้งคณะท ำงำน 
3.9) จัดท ำตำรำงและกิจกรรมในกำรปฏิบัติงำน 

ขั้นตอนที่ 4 กำรน ำหลักสูตรไปใช้ (Interpret and implement the program)  
กำรวำงแผนและกำรออกแบบหลักสูตรก็เพ่ือให้หลักสูตรนั้นน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บังเกิดผลตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ซึ่งดูจำกผลกำรประเมินผลลัพธ์สุดท้ำยว่ำกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรหรือไม่ มีแผนงำนใดที่มีควำมพร้อมมำกที่สุด และรับรองคุณภำพได้ดังนั้น ครูต้องมีจิ ตส ำนึก
ในควำมเป็นมืออำชีพที่ต้องติดตำมควบคุม ดูแล และประเมินผลอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือพิจำรณำว่ำสิ่งที่
ออกแบบและด ำเนินกำรอยู่มีประโยชน์คุ้มค่ำ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำจำกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เช่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำแผนกวิชำ อำจไม่ประสบควำมส ำเร็จเนื่องจำกปัญหำกำรขำดกำร
เอำใจใส่จำกครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นกำรบริหำรหลักสูตรที่ท ำให้เกิดกำรยอมรับ และน ำไปใช้ได้
จริง ๆ ต้องด ำเนินกำรโดยผู้ที่อยู่ในสถำนศึกษำซึ่งก็คือครูนั่นเอง ครูเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับควำมสนใจ ควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นอย่ำงดีดังนั้น กำรปฏิบัติเพ่ือพัฒนำหลักสูตรต้อง
เหมำะสมและต้องสอดคล้องกับศักยภำพของครู กำรน ำไปใช้ขึ้นอยู่กับครู ครูต้องเป็นบุคลำกรหลักใน
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กำรออกแบบและกำรน ำไปใช้ นั่นคือ ครูต้องเป็นผู้พัฒนำหลักสูตรดัวยตนเอง ดีกว่ำรูปแบบกำร
พัฒนำหลักสูตรที่บุคคลอื่นเป็นผู้จัดท ำให้ 

ขั้นตอนที ่5 กำรประเมินกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลหลักสูตร (Assess and  
evaluate) กำรประเมินกำรเรียนรู้ (Assessment) เป็นกำรตัดสินคุณค่ำในศักยภำพกำรเรียนรู้และ
กำรปฏิบัติของผู้เรียนรู้ ส่วนกำรประเมินผล (Evaluation) หมำยถึงกำรรวบรวมหลักฐำนเพ่ือน ำมำ
ตัดสินคุณค่ำเก่ียวกับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรน ำไปใช้ รวมทั้งผลกำร
ปฏิบัติหรือผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งกำรประเมินกำรปฏิบัติของผู้เรียนเป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ที่
ผู้เรียนต้องบรรลุ เช่น กำรก ำหนดชิ้นงำน กำรสังเกต กำรบันทึกกำรท ำงำน กำรสอน กำรรำยงำนผล 
กำรประเมินกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องมีแนวทำงที่หลำกหลำยเพ่ือให้ครอบคลุม รวมทั้งเป็น
กระบวนกำรที่ต่อเนื่องทุกครั้ง ดังนั้น กำรประเมินจึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระท ำรวบยอดครั้งเดียว แต่เป็น
กำรประเมินเพ่ือพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งผู้ออกแบบหลักสูตรด้วยกำรกระท ำเช่นนี้เป็นวงจรต่อเนื่องกันไป
เรื่อย ๆ เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงผู้เรียนและหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทย 
              กำรพัฒนำหลักสูตรเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำน
ระดับนโยบำย หน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทเป็น
ผู้พัฒนำหลักสูตรแกนกลำงหรือหลักสูตรระดับชำติ รวมทั้งเป็นผู้จัดเนื้อหำสำระแบบเรียน สื่อรำยวิชำ
ต่ำง ๆ ให้สถำนศึกษำใช้เหมือนกันทั่วประเทศ แม้ว่ำในปัจจุบัน เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำสำมำรถ
พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำได้เอง แต่ก็มีสถำนศึกษำจ ำนวนน้อยมำกที่มี
กำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรู้ ทักษะ และควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน  

3.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษำธิกำร (2539 : 2-35) ได้ก ำหนดใหส้ถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำ 

หลักสูตรเองได้ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น  ซึ่งมีรูปแบบกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
หลักสูตร 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
                    3.1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
                     3.1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรปรับรำยละเอียดของเนื้อหำ 
                     3.1.3 กำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
                     3.1.4 กำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรจัดท ำวิชำ/รำยวิชำเพ่ิมเติมขึ้นมำใหม่ 

3.1.1 การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
               กำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยศึกษำจำกค ำอธิบำย
หรือค ำอธิบำยรำยวิชำที่ก ำหนด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ คือ 
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1) กิจกรรม ได้แก่ ส่วนที่ระบุถึงแนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ต้องจัดให้แก่ 
ผู้เรียนสังเกตได้จำกค ำว่ำ ศึกษำค้นคว้ำ ทดลอง ส ำรวจ ฝึก ปฏิบัติ วิเครำะห์ อภิปรำย ฯลฯ 

2) เนื้อหำ ได้แก่ ส่วนที่ระบุถึงหัวข้อหรือขอบข่ำยของเนื้อหำที่จะน ำมำให้ผู้เรียนหรือ 
ฝึกเพ่ือให้บรรลุตำมจุดประสงค์ 

3) จุดประสงค์ ได้แก่ ส่วนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องกำรให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน หลังจำก 
ที่ได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะตำมที่ได้ระบุไปแล้วในข้อ 1) และ 2) พฤติกรรมที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นนี้
ประกอบด้วนส่วนที่เป็นควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนกำร 
                   ผลที่ได้จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์  ค ำอธิบำย หรือค ำอธิบำยรำยวิชำนี้ช่วยท ำให้
ครูผู้สอนมองเห็นภำพงำนสอนของเนื้อหำหรือรำยวิชำดังกล่ำวได้ชัดเจนขึ้น ว่ำต้องจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนวิธีใด มีขอบข่ำยเนื้อหำที่ต้องเรียนรู้หรือฝึกทักษะอะไรบ้ำง และประกำรสุดท้ำยต้องกำร
ให้ผู้เรียนมีหรือเกิดพฤติกรรมทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ รวมทั้งกำรจัดกำรอะไรบ้ำง กิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่วิเครำะห์ออกมำนี้ หลักสูตรก ำหนดไว้กว้ำงๆ เป็นหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่ต้องพิจำรณำว่ำ
กิจกรรมดังกล่ำวควรจัดโดยวิธีใด จัดอย่ำงไรให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของ 
เนื้อหำและตัวผู้เรียน เช่น 
                   กิจกรรม “ศึกษำ” สำมำรถจะจัดรูปแบบหรือวิธีกำร “ศึกษำ” ได้หลำยวิธี เช่น 

- ฟังค ำอธิบำยจำกครู 
- ค้นคว้ำจำกห้องสมุด 
- ค้นคว้ำจำกแหล่งวิทยำกำรอ่ืน ๆ 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมำบรรยำย 
- ออกไปสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
- ออกไปส ำรวจดูสภำพจริงในพ้ืนที่ 
- สังเกตสิ่งแวดล้อม 
- ออกไปทัศนศึกษำ 
- เรียนรู้ด้วยตนเอง / รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ 
- น ำหรือพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ 
- วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ เช่น ควำมสัมพันธ์ด้ำนควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง สิ่งที่ 

เป็นเหตุและผล 
                   จะเห็นได้ว่ำกิจกรรม “กำรศึกษำ” นั้น โรงเรียนสำมำรถ “ศึกษำ” ตำมที่ก ำหนดได้
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ หลำยวิธี และแต่ละวิธีมีขั้นตอนของกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันออกไป ไม่ว่ำ
สถำนศึกษำต้องตัดสินใจเลือกหรือปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นลักษณะใดก็ตำม กิจกรรมที่จัด
นั้นต้องเป็นกิจกรรมที่ท ำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้จริงด้วยตนเองได้มำกที่สุด ต้องจัดให้
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สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำที่ได้จำกกำรวำงแผนอย่ำงมียุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ ที่ส ำคัญต้อง
ไม่ท ำให้จุดประสงค์กำรเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป 

3.1.2 การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดของเนื้อหา 
                   กำรพัฒนำหลักสูตรลักษณะนี้ เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกที่ สถำนศึกษำได้
วิเครำะห์เนื้อหำ/ค ำอธิบำยรำยวิชำมำแล้ว สถำนศึกษำต้องน ำเอำผลกำรวิเครำะห์ในส่วนที่เป็นเนื้อหำ
มำวิเครำะห์ต่อไปอีกว่ำจำกหัวข้อหรือขอบข่ำยเนื้อหำที่หลักสูตรก ำหนดไว้ในแต่ละหัวข้อนั้นควรมีกำร
เพ่ิมเติมวิเครำะห์รำยละเอียดอะไรอีกบ้ำงว่ำพัฒนำหลักสูตรโดยกำรปรับรำยละเอียดเนื้อหำนี้ 
สถำนศึกษำสำมำรถพิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดเนื้อหำเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภำพและควำม
ต้องกำรได้อย่ำงเต็มที่ โดยต้องไม่ท ำให้จุดประสงค์กำรเรียนรู้เปลี่ยนไปและต้องไม่ค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมของเวลำและผู้เรียนด้วยกำรพัฒนำหลักสูตรในลักษณะนี้สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้
เอง 

3.1.3 การพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
                   กำรพัฒนำหลักสูตรในลักษณะของกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้วยกำรเลือก 
ปรับปรุงหรือจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนขึ้นใหม่ มีลักษณะดังนี้ 
                        1) ประเภทของสื่อการเรียนการสอน จ ำแนกประเภทตำมลักษณะของสื่อกำร
เรียนกำรสอนได้ดังนี้ 
                            1.1) หนังสือเรียน เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้ใช้ส ำหรับกำร
เรียนมีสำระตรงที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่ำงถูกต้อง อำจมีลักษณะเป็นเล่ม เป็นแผ่นหรือเป็นชุดก็ได้ 
                            1.2) คู่มือครู แผนกำรสอน แนวกำรสอน หรือเอกสำรอื่น ๆ ที่จัดท ำข้ึนเพ่ือ
ช่วยครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแต่ละรำยวิชำให้เป็นไปตำมจุดประสงค์ของหลักสูตร 
                            1.3) หนังสือเสริมประสบกำรณ์ เป็นหนังสือที่จัดท ำขึ้นโดยค ำนึงถึงประโยชน์
ในด้ำนกำรศึกษำหำควำมรู้ของตนเอง ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน ควำมซำบซึ้งในคุณค่ำของภำษำ 
กำรเสริมสร้ำงทักษะและนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนรู้ตำมหลักสูตรให้
กว้ำงขวำงขึ้น หนังสือประเภทนี้โรงเรียนควรจัดไว้บริกำรครูและผู้เรียน หนังสือเสริมประสบกำรณ์
จ ำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ หนังสืออ่านนอกเวลา เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนดให้ใช้ในกำรเรียนวิชำใดวิชำหนึ่งตำมหลักสูตรนอกเหนือจำกหนังสือเรียนส ำหรับให้ผู้เรียนอ่ำน
นอกเวลำเรียน โดยถือว่ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนตำม
หลักสูตร หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นหนังสือที่มีสำระอิงหลักสูตรส ำหรับให้ผู้เรียนอ่ำนเพ่ือศึกษำหำ
ควำมรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ตำมควำมเหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของแต่ละบุคคล 
หนังสือประเภทนี้เคยเรียกว่ำหนังสืออ่ำนประกอบ หนังสืออุเทศ เป็นหนังสือส ำหรับใช้ค้นคว้ำอ้ำงอิง
เกี่ยวกับกำรเรียน โดยมีกำรเรียบเรียงเชิงวิชำกำร หนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นหนังสือที่จัดท ำข้ึนโดย
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มีวัตถุประสงค์เน้นไปในทำงส่งเสริมให้ผู้อ่ำนเกิดทักษะในกำรอ่ำน และมีนิสัยรักกำรอ่ำนมำกยิ่งขึ้น
อำจเป็นหนังสือวรรณคดี นวนิยำย นิยำย ฯลฯ ที่มีลักษณะไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีและศีลธรรม
อันดีงำม ให้ควำมรู้ มีคติและสำระประโยชน์ 
                            1.4) แบบฝึกหัด เป็นสื่อกำรเรียนส ำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือช่วยเสริม
ให้เกิดทักษะและควำมแตกฉำนในบทเรียน 
                            1.5) สื่อกำรเรียนกำรสอนอ่ืน ๆ เช่น สื่อประสม วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง ภำพ
พลิก แผ่นภำพ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
                         สื่อกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวข้ำงต้น สถำนศึกษำสำมำรถเลือกใช้ ปรับปรุง
หรือจัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม 
                        2) การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 
                         เนื่องจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประเภทตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว 
และสื่อกำรเรียนกำรสอนแต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงกันออกไป อีกท้ังสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่ผลิตจำกส่วนกลำงก็มักจะให้เนื้อหำทั่วไปๆ ฉะนั้นสถำนศึกษำจึงควรเลือกใช้สื่อกำรเรียนกำร
สอนให้เหมำะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                             2.1) วิเครำะห์หลักสูตร โดยวิเครำะห์จุดประสงค์ ค ำอธิบำย/ค ำอธิบำย
รำยวิชำ และคำบเวลำเรียน ที่ปรำกฏในหลักสูตรว่ำ วิชำ/รำยวิชำนั้นมุ่งให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ เจตคติ 
ค่ำนิยม ทักษะ และกำรปฏิบัติอย่ำงไร มีขอบข่ำยเนื้อหำเพียงใด และมีคำบเวลำเรียนเท่ำไร เพ่ือน ำมำ
ก ำหนดสื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
                             2.2) ส ำรวจ รวบรวมสื่อกำรเรียนกำรสอน ที่มีเนื้อหำสำระเกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับจุดประสงค์และค ำอธิบำย/ค ำอธิบำยรำยวิชำจำกแหล่งต่ำง  ๆ เช่น ห้องสมุด 
สถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ ร้ำนจ ำหน่ำย สื่อออนไลน์ ฯลฯ เพ่ือน ำมำศึกษำวิเครำะห์ควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับหลักสูตร 
                            2.3) วิเครำะห์สื่อกำรเรียนกำรสอน ที่ได้จำกกำรส ำรวจและรวบรวมไว้ตำม
ข้อ 2.2) เพ่ือพิจำรณำว่ำสื่อกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวสำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรได้หรือไม่เพียงใด 
                        3) การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 
                        สถำนศึกษำอำจปรับปรุงสื่อกำรเรียนกำรสอนทั้งหนังสือเรียน คู่มือครู 
แผนกำรสอน แนวกำรสอนหนังสือเสริมประสบกำรณ์ ให้ครอบคลุมเนื้อหำที่ปรับรำยละเอียด หรือให้
เป็นปัจจุบันได้ 
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                        4) การจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
                         เมื่อสถำนศึกษำได้วิเครำะห์สื่อกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเลือกใช้ให้เหมำะสม
แล้วพบว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนขึ้นใหม่เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้จัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู แผนกำรสอน หนังสือเสริม
ประสบกำรณ์ แบบฝึกหัด สื่อกำรเรียนกำรสอนอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

3.1.4 การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดท าวิชา/รายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ แนวการจัดท า
วิชา/รายวิชาเพิ่มเติม 
              กำรพัฒนำหลักสูตรลักษณะนี้เป็นกำรจัดท ำวิชำหรือรำยวิชำขึ้นใหม่ หลังจำกที่ศึกษำ
มำแล้วพบว่ำ สิ่งที่ควรพัฒนำนั้นไม่มีปรำกฏอยู่ในหลักสูตรของกลุ่มประสบกำรณ์หรือรำยวิชำ/กลุ่ม
วิชำใด ๆ ในหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตรโดยกำรจัดท ำรำยวิชำ/รำยวิชำขึ้นใหม่นี้ ควรด ำเนินกำรใน
รปูแบบของคณะท ำงำนโดยมีขั้นตอนกำรจัดท ำดังนี้ 
                        1) ศึกษำจุดหมำยของหลักสูตร จุดประสงค์และโครงสร้ำง เนื้อหำของกลุ่ม
ประสบกำรณ์/กลุ่มวิชำ/รำยวิชำต่ำง ๆ จำกหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
จัดท ำและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรซ้ ำซ้อนกับเนื้อหำที่มีอยู่ 
                        2) น ำเอำผลกำรศึกษำผลกำรวิเครำะห์สภำพที่ควรจะเป็นของกำรจัดกำรศึกษำท่ี
สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลง ที่ได้จำกกำรวำงแผนอย่ำงมียุทธศำสตร์มำใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนด
จุดประสงค์และเนื้อหำ 
                        3) ก ำหนดจุดประสงค์ของวิชำ/รำยวิชำที่จะด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นใหม่ โดย 
                            3.1) วิเครำะห์จำกปัญหำ/ควำมต้องกำรของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ สิ่งที่ต้องกำรให้รู้
พฤติกรรมที่ต้องกำรให้เกิดและเงื่อนไขต่ำง ๆ (ถ้ำมี) 
                            3.2 ก ำหนดจุดประสงค์ให้ครอบคลุมกับสภำพที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อ
เรียนจบรำยวิชำนั้น ไม่ใช่กำรด ำเนินกำรงำนหรือกิจกรรม 
                        4. ก ำหนดเนื้อหำ โดยกำรวิเครำะห์จำกจุดประสงค์ ซึ่งระบุค ำหลักของ
จุดประสงค์รำยวิชำนั้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นควำมรู้  (สิ่งที่ให้ผู้เรียน/ศึกษำ)  และส่วนที่เป็น
ทักษะ (สิ่งที่ต้องกำรฝึก) เนื้อหำที่ก ำหนดนี้ต้อง 
                            4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์รำยวิชำ 
                            4.2 ประกอบด้วยส่วนที่เป็นควำมรู้และทักษะ 
                            4.3 เหมำะสมกับวัยและพ้ืนควำมรู้ของผู้เรียน 
                            4.4 เหมำะสมกับคำบเรียน 
                            4.5 ไม่ขัดต่อควำมมั่นคงของชำติ ระบบกำรปกครองตำมหลังประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
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                        5. ก ำหนดคำบเวลำเรียนส ำหรับค ำอธิบำยหรือรำยวิชำที่จัดท ำขึ้นใหม่ ในกำร
ก ำหนดคำบเวลำต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข เช่น ระดับประถมศึกษำ จ ำนวนคำบเวลำเรียนที่ก ำหนดขึ้น
นั้นต้องไม่ท ำให้คำบเวลำเรียนส ำหรับกลุ่มประสบกำรณ์/หน่วยย่อยที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป 
                        6. เขียนค ำอธิบำย/ค ำอธิบำยรำยวิชำ ให้เป็นไปตำมรูปแบบที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตรแม่บทโดยระบุแนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เนื้อหำและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
                        7. จัดท ำเอกสำรชี้แจงรำยละเอียดประกอบกำรจัดท ำวิชำหรือรำยวิชำที่จัดท ำขึ้น
ใหม่ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด โดยให้มีรำยละเอียดเนื้อหำ ประกอบด้วย 
                            7.1 เหตุผลควำมจ ำเป็น 
                            7.2 จุดประสงค์ (ของวิชำ/รำยวิชำที่จัดท ำ) 
                            7.3 ขอบข่ำยเนื้อหำ 
                            7.4 แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
                            7.5 สื่อกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรสอน 
                            7.6 แนวกำรวัดผลประเมินผล 
                        8. ในกำรเสนอขออนุมัติ ให้ส่งเอกสำรในข้อ 6 และ 7 ให้แก่หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่
พิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติและกระทรวงศึกษำธิกำรให้ใช้ค ำอธิบำย/ค ำอธิบำยรำยวิชำดังกล่ำว
แล้วจึงน ำเอำค ำอธิบำยหรือรำยวิชำดังกล่ำวมำจัดท ำกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนและต้องไม่ลืมว่ำ 
เนื้อหำรำยวิชำที่ท ำขึ้นใหม่ต้องไม่เป็นเนื้อหำที่ซ้ ำซ้อนกับเนื้อหำที่มีอยู่แล้วในแม่บท เนื้อหำในกลุ่ม
ประสบกำรณ์/รำยวิชำ/กลุ่มวิชำเดียวกันหรือต่ำงกลุ่มกันก็ตำม ดังนั้นต้องตรวจสอบรำยละเอียดของ
เนื้อหำก่อนลงมือพัฒนำ 
                        ส ำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำอนุมัติค ำอธิบำย/ค ำอธิบำยรำยวิชำที่จัดท ำ
ประกอบด้วยเกณฑ์ต่ำง ๆ ดังนี้ 
                        1. สนองและสอดคล้องกับหลักกำร จุดหมำย และโครงสร้ำงของหลักสูตร 

   2. เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงควำมรู้ในแต่ละกลุ่มประสบกำรณ์หรือกลุ่มวิชำ 
ตำมท่ีโครงสร้ำงหลักสูตรก ำหนดไว้ 
                        3. สอดคล้องและสนองต่อสภำพเศรษฐกิจ สังคม และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
อย่ำงแท้จริง            
                        4. มีควำมสมบูรณ์และควำมพร้อมเพียงพอในกำรน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
ปัจจัย กระบวนกำร ผลผลิตและผลกระทบ 
                        5. เป็นผลผลิตจำกกำรน ำข้อมูลมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนหลักสูตร 
สื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคนิคกำรสอน 
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                        6. ไม่เป็นเนื้อหำวิชำ/รำยวิชำที่ซ้ ำซ้อนกับเนื้อหำวิชำหรือรำยวิชำที่มีอยู่ใน
หลักสูตรแกนกลำง 
                        7. ไม่มีเนื้อหำที่กล่ำวมำโดยตรงกับพำดพิงในลักษณะที่ลบหลู่สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ไม่ขัดต่อหลักกำรปกครองระบบประชำธิปไตย ไม่ขัดกับหลักศีลธรรมอันดี และไม่
กระทบกระเทือนต่อควำมม่ันคงของชำติ 
                        8.มีรูปแบบและวิธีกำรเขียนสอดคล้องและเป็นไปตำมที่หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
                        จำกรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรด้วยกำรปรับกิจกรรม ปรับเนื้อหำ ปรับปรุงสื่อ 
และเพ่ิมเติมรำยวิชำดังกล่ำวมำแล้ว กำรพัฒนำหลักสูตรด้วยกำรเพ่ิมกิจกรรมกำรจัดท ำสื่อใหม่
เพ่ิมเติมขึ้นมำซึ่งขั้นตอนในกำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น (กระทรวงศึกษำธิกำร , 
2543: 4-6) มีดังนี้ 
                        1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนในเรื่องต่ำง ๆ เช่น 
                            1.1 ด้ำนกำรศึกษำ 
                            1.2 ด้ำนเศรษฐกิจ 
                            1.3 ด้ำนสังคมวัฒนธรรม 
                            1.4 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
                            1.5 ด้ำนกำรสื่อสำร/คมนำคม 
                            1.6 ด้ำนประชำกร 
                        2. ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
                            2.1 หลักกำร จุดหมำย และโครงสร้ำง 
                            2.2 จุดประสงค์และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
                        3. วำงแผนและจัดท ำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นในลักษณะต่ำง ๆ 
เช่น               
                            3.1 กำรปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
                            3.2 กำรปรับรำยละเอียดเนื้อหำ 
                            3.3 ปรับปรุง และ/หรือเลือกใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
                            3.4 จัดท ำสื่อกำรเรียนขึ้นใหม่ 
                            3.5 จัดท ำค ำอธิบำยและรำยวิชำเพ่ิมเติม 
                        4. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                        5. จัดท ำแผนกำรสอน 

   6. ในกรณีที่พัฒนำหลักสูตรโดยกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม สถำนศึกษำไม่จ ำเป็น 
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ต้องขออนุมัติหรือขออนุญำตจำกกระทรวงศึกษำธิกำร สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินปรับปรุง พัฒนำ
บำงส่วนแต่ยังคงสำระเดิม เช่น ค ำอธิบำยรำยวิชำ วัตถุประสงค์  หรือหำกเป็นรำยวิชำเลือกเสรี
สำมำรถจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำขึ้นมำใหม่ 
  3.1.5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียน 
                   กำรศึกษำนอกโรงเรียน กระทรวงศึกษำธิกำร (2541 : 2) เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำ
พัฒนำหลักสูตรได้เอง โดยพัฒนำ “หลักสูตรท้องถิ่น” และให้ควำมหมำยว่ำ เป็นหลักสูตรที่สร้ำงขึ้น
จำกสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียนหรือสร้ำงจำกหลักสูตรแกนกลำงที่ปรับให้เข้ำกับสภำพ
ชีวิตจริงของผู้เรียนตำมท้องถิ่นต่ำง ๆ หรือสร้ำงจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อ
ผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นมีควำมสอดคล้อง เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้น  ๆ 
เน้นกำรเรียนรู้ชีวิตของตนเอง ปรับตนเองให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของวิทยำกำร กำรใช้เทคโนโลยี
และข่ำวสำรข้อมูลในกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมสภำพชีวิตจริงของตนเอง สำมำรถน ำเอำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำอำชีพ พัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัวและท้องถิ่น
ได ้
                      รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรของกำรศึกษำนอกโรงเรียนที่น ำหลักสูตรแกนกลำงมำ
ปรับให้เข้ำกับสภำพของผู้เรียน ซึ่งแตกต่ำงไปตำมท้องถิ่นต่ำง ๆ มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
                        ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงที่สัมพันธ์กับสภำพปัญหำของชุมชน 
                        กำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำง ครูและผู้เรียนต้องร่วมกันศึกษำหลักสูตร
แกนกลำงที่กรมกำรศึกษำนอกโรงเรียนสร้ำงขึ้น ก ำหนดหมวดวิชำต่ำง ๆ ที่ผู้เรียนแต่ละระดับต้อง
เรียน เนื้อหำหลักสูตรแกนกลำงที่ก ำหนดเป็นเนื้อหำกลำงทั่วไปตำมหลักทฤษฎีของหมวดวิชำนั้ น ๆ  
ศึกษำรำยละเอียดของแต่ละหมวดวิชำ วิเครำะห์หัวข้อของเนื้อหำดังนี้ 
                            1.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงในระดับที่น ำมำจัดกำรเรียนกำรสอน (ประถม 
มัธยมต้น มัธยมปลำย ทุกหมวดวิชำ) 
                            1.2 วิเครำะห์หัวข้อเนื้อหำที่ต้องพัฒนำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นตำมสภำพปัญหำ
ของชุมชนที่ส ำรวจมำแล้ว และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
                            1.3 พิจำรณำหัวข้อเนื้อหำในหมวดวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้องน ำมำจัดหมวดหมู่
ด้วยกันในลักษณะบูรณำกำรเนื้อหำ 
                        ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดหมวดหมู่สภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่ส่งผลต่อผู้เรียน 
                        น ำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่ส ำรวจและวิเครำะห์แล้วมำพิจำรณำร่วมกับ
หัวข้อเนื้อหำ หมวดวิชำใดวิชำหนึ่งตำมหลักสูตรที่ก ำหนดเป็นหมวดวิชำแกนในกำรพัฒนำเป็น
หลักสูตรโรงเรียนแล้วจัดหมวดหมู่ของเนื้อหำที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรหลัง
จำกนั้นจัดล ำดับควำมส ำคัญตำมสภำพปัญหำของท้องถิ่นที่พบ                        
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                        ขั้นตอนที่ 3 กำรเขียนแผนกำรสอนโดยด ำเนินกำรดังนี้ 
                            3.1 กำรก ำหนดหัวข้อปัญหำ (theme) หัวข้อเนื้อหำของกำรเรียนกำรสอน 
                            3.2 กำรเขียนสำระส ำคัญ (concept) เป็นบทสรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องเน้น
ควำมคิดรวบยอด หลักกำร ทักษะหรือลักษณะนิสัยที่ต้องกำรปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียน 
                            3.3 กำรก ำหนดขอบเขตเนื้อหำ ให้ระบุว่ำหัวข้อเนื้อหำครอบคลุมและสัมพันธ์
กับ วิชำใด 
                           3.4 ก ำหนดจุดประสงค์ทั่วไปหรือจุดประสงค์ปลำยทำงเป็นจุดประสงค์ที่คำด
ว่ำผู้เรียนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่ำงไร หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมรู้ ทักษะและ
ทัศนะคติอย่ำงไรเมื่อเรียนจบเรื่องนั้นแล้ว 
                            3.5 กำรก ำหนดจุดประสงค์เฉพำะหรือจุดประสงค์น ำทำง เป็นกำรก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรเรียนกำรสอนในแต่ละหัวเรื่องย่อยที่ปรำรถนำให้เกิดกับผู้เรียน นิยมเขียนใน
ลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                            3.6 กำรก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้ก ำหนดกิจกรรมตำมขั้นตอน
ของทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) 
                            3.7 สื่อกำรเรียนกำรสอน ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำในกำรเรียนกำรสอนแต่ละ
หัวข้อเนื้อหำต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้ำง และสำมำรถจัดหำจำกที่ใด โดยวิธีใด ต้องระบุเป็นรำยข้อตำม
จุดประสงค์ 
                            3.8 กำรประเมินผล เป็นกำรเขียนแนวทำงกำรประเมินผลของกำรปฏิบัติ
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนตำมจุดประสงค์ที่ก ำหนด โดยให้ผู้เรียนรวบรวมผลงำนไว้ น ำเสนอครูประจ ำ
กลุ่ม โดยกำรพรรณนำงำนที่รวบรวมไว้ เกี่ยวกับอะไร มีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร ผู้เรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร
ต่อกำรรวบรวมผลงำน และมีแนวคิด มีกำรพัฒนำอะไรต่อไป มีควำมพึงพอใจกับชิ้นงำนมำกน้อย
เพียงใด 
                        ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
                        ครูและผู้เรียนร่วมกันพัฒนำโดยมีสถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและก ำกับดูแล
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ซึ่งสถำนศึกษำโดยศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
หลักสูตรที่ครูและผู้เรียนร่วมกันพัฒนำขึ้นตำมควำมต้องกำรทำงนโยบำยของรัฐควำมต้องกำรทำงกำร
ศึกษำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน โดยมีวิธีด ำเนินตำมล ำดับ ดังนี้ 
                            4.1 ครูน ำหลักสูตรท้องงถิ่นที่พัฒนำแล้ว น ำเสนอศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอก
โรงเรียนอ ำเภอ เพ่ือน ำเสนอศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัดเป็นรำยภำคเรียน แต่ในกรณีไม่ต้อง
ขออนุมัติใหม่หรือในกรณีหลักสูตรวิชำชีพให้น ำเสนอเป็นครำวๆ ไป ที่พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นจำก
หลักสูตรแกนกลำง 
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                            4.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน ตำมสภำพควำมเป็นไปได้ โดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรหำควำมรู้ (Input) กระบวนกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปปรับ/ประยุกต์ใช้ (Process) และกระบวนกำรแสดงผลของควำมรู้หรือกำรเรียนรู้ที่
สำมำรถประยุกต์ใช้กับชีวิต (Output) 
                            4.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร โดยยึดวิธีของทฤษฎีเชิง
ระบบ (Systems Approach: I-P-O) 
                        ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล 
                        กำรประ เมินผล เน้ นกำรประ เมิ นผลตำมสภำพที่ แท้ จ ริ ง  ( Authentic 
assessment) ซึ่งประเมินอิงควำมสำมำรถและกำรพัฒนำผู้ เรียนมุ่งเน้นควำมก้ำวหน้ำ กำร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นชีวิตจริงของผู้เรียนแต่ละคนสะท้อนให้เห็นสภำพของงำนและสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 
โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้ำงค ำตอบด้ำนกำรแสดง กำรสร้ำงสรรค์ผลผลิตของงำนเป็นกำรประเมินผลงำน
ของผู้เรียนที่ได้ท ำจริง ปฏิบัติจริง  ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำรเรียน หรือกระบวนกำรรวบรวม
เหตุกำรณ์ ข้อมูลที่ผู้เรียนท ำได้และแปลควำมหมำยของข้อมูลหรือเหตุกำรณ์แล้วตัดสินใจจำกข้อมูล
พ้ืนฐำนเหล่ำนั้น ในทำงปฏิบัตินิยมใช้วิธีกำรประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน (Portfolio) ซึ่งเป็นหลักฐำน
แสดงควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน จำกกำรรวบรวมข้อมูลผลผลิต กำรแสดงออก กำร
ประเมินจำกสภำพจริง ในงำนที่มีควำมหมำยและมีเกณฑ์มำตรฐำนที่ชัดเจนจะสะท้อนถึง
ควำมสำมำรถ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับ โครงสร้ำงและประมวลควำมรู้ควำมคิดในขั้นสูงรวมทั้ง
คุณภำพของกำรแสดงออกและผลผลิตที่มีคุณภำพ 
 จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบในกำรพัฒนำหลักสูตรดังกล่ำวมำและวข้ำงต้น สำมำรถสรุป
สำระส ำคัญของรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรได้ ดังตำรำงที่ 2.1                 
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ตำรำงที ่2.1  สำระส ำคัญของรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตร 

ผู้เสนอ รูปแบบ/สำระ 

ไทเลอร ์ หลักกำรและเหตุผลของกำรพัฒนำหลักสูตร ต้องค ำนึงถึงพื้นฐำนท่ีส ำคัญ 
4 ประกำร คือ จุดมุ่งหมำย ประสบกำรณ์ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
และประเมินอย่ำงไรจึงจะทรำบว่ำผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำย 

ทำบำ กำรพัฒนำหลักสูตรแบบรำกหญ้ำ (Grass-roots approach) หลักสูตรควรได้รับ
กำรออกแบบโดยครูผู้สอนมำกกว่ำพัฒนำจำกองค์กรที่อยู่สูงขึ้น โดยมีขั้นตอนในกำร
พัฒนำหลักสูตร 7 ขั้นตอน คือ 1. วิเครำะห์ควำมต้องกำร 
2. ก ำหนดจุดมุ่งหมำย 3. คัดเลือกเนื้อหำ 4. กำรจัดรวบรวมเนื้อหำสำระ 
5. กำรคัดเลือกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 6. กำรจัดรวบรวมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
7. ก ำหนดวิธีวัดและประเมินผล 

เซย์เลอร์ 
อเล็กซำนเดอร์ 
และเลวิส 

กำรพัฒนำหลักสูตร  ประกอบด้วยกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรที่ส ำคัญ 
4 ขั้นตอน คือ 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2. กำรออกแบบหลักสูตร 
3. กำรน ำหลักสูตรไปใช้ 4. กำรประเมินผลหลักสูตร 

โอลิวำ กำรพัฒนำหลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ  12 ขั้นตอน คือ 1. จุดหมำยของ
กำรศึกษำ 2. ควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนและชุมชน 3. เป้ำหมำยหลักสูตร 4. 
จุดประสงค์หลักสูตร 5. น ำหลักสูตรไปใช้ 6. เป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่
ละระดับ 7. จุดประสงค์กำรจัดกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ 8. เลือกยุทธวิธีในกำรสอน 
9. เลือกเทคนิควิธีกำรประเมินผลก่อนน ำไปสอนจริง  10. น ำยุทธวิธีไปปฏิบัติจริง 
11. ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สกิลเบ็ก กำรพัฒนำหลักสูตรที่เป็นพลวัต ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. กำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ 2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 3. กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4. กำรน ำหลักสูตรไปใช้ 5. กำรประเมินกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลหลักสูตร 

วอล์คเกอร์ กำรพัฒนำหลักสูตรตำมแนวคิดเชิงประจักษ์นิยม ประกอบด้วยขั้นตอน 
3 ข้ันตอน คือ 1. กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2. กำรพิจำรณำไตร่ตรอง 
3. กำรออกแบบหลักสูตร 

กระทรวงศึกษำธิกำร กำรพัฒนำหลักสูตรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน 2. 
ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตร 3. วำงแผนและจัดท ำหลักสูตร 
4. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 5. จัดท ำแผนกำรสอน 

กำรศึกษำนอก
โรงเรียน 

กำรพัฒนำหลักสูตรประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ 1. กำรวิเครำะห์หลักสูตร 
แกนกลำง 2. กำรจัดหมวดหมู่สภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่ส่งผลต่อผู้เรียน 3. 
กำรเขียนแผนกำรสอน 4. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
5. กำรประเมินผลผู้เรียน 
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1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
 1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา 
  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิ
ปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
   1.2.1 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับฝีมือ 
(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
   1.2.2 การฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการเพ ิ่มองค์ความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพ 
 1.3 ค่านิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่
ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
   1.3.1 คุณธรรม (Merit)  หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   1.3.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
   1.3.3 ความร่วมมือ (Collboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการ
และการพัฒนางาน รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                
   1.3.4 ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
ด้านวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.2 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
  “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ” 
 
 

ส่วนที่ 3 
การจัดการอาชีวศึกษาและหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
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 1.3 พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
  การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1.3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากล 
  1.3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
  1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  1.3.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
  1.3.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 1.4 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
  1.4.1 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมือ
อาชีพ  
  1.4.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
  1.4.3 เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  1.4.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา
  

 1.4.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.5 เป้าหมายของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย ๓ ด้าน 
  1.5.1 ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
  1.5.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน  
  1.5.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
ในการใช้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 
 1.6 ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา  
  1.6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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  1.6.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  1.6.3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  1.6.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
  1.6.5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.6.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  จากการศึกษาแผนพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปได้ว่า การ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา
ผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ด้าน คือ การมีงานท า ความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ และคุณภาพเรียน โดยทั้งหมดจะต้องตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 
และการผลิตคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
  2.1 หลักการของหลักสูตร 
   1) เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิต
และพัฒนากาลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
   2) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางเน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วย
การปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
   3) เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
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   4) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและสอดคล้องกับ
สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.2 จุดหมายของหลักสูตร 
   1) เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
   2) เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่ เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะ
การคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจน ทักษะการ
จัดการ สามารถสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพให้กาวหน้าอยู่เสมอ 
   3) เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รัก
หน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
   4) เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกันการต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติด ารง
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อม
ทีดี่ 
   5) เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดีมีมนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 
   6) เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลกมีความรักชาติส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 2.3 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
     1) การเรียนการสอน  
      1.1) การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่
ก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และ
ขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ได้  
      1.2) การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะ 
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การปฏิบัติงานตามแบบแผนในขอบเขตส าคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน
ประจ าให้ค าแนะน าพ้ืนฐาน ที่ต้องใช้ในการตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมในบางเรื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการแก้ปัญหาและการ ปฏิบัติงานในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยเหมาะสมในการท างาน  
   2) การจัดการศึกษาและเวลาเรียน  
    การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ
ดังนี้  
    2.1) ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้ตามตามที่เห็นสมควร    
    2.2)  การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท า 
การสอนไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบ
ละ 60 นาที  
   3) การคิดหน่วยกิต  
    ให้มีจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือ
เกณฑ์ดังนี้ 
   3.1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
   3.2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
   3.3) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
   3.4) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
   3.5) การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 
ชั่วโมง ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
   3.6) การท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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   4) โครงสร้างหลักสูตร  
   โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 
และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้  
   4.1) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   
     4.1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย    
     4.1.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    
     4.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    
     4.1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    
     4.1.5) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    
     4.1.6) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   
   4.2) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต   
     4.2.1) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน    
     4.2.2) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    
     4.2.3) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก     
     4.2.4) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    
     4.2.5) โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
    4.3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
   4.4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)  ไม่มีหน่วยกิต  
 หมายเหตุ  
    1) จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา    
    2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
จะเป็น รายวิชาบังคับที่สะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพของ สาขาวิชาซึ่งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนด และผู้เรียนต้องเรียนทุกรายวิชา 
   สรุปได้ว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เป็นหลักสูตรหลัง
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์
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ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลกมี
ความรักชาติส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้
ระยะเวลาเรียน 3 ปีการศึกษา 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ มีจ านวนหน่วยกิต ตลอด
หลักสูตรระหว่าง 103-110 หน่วยกิต โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1) 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2) หมวดวิชา
สมรรถนะวิชาชีพ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี และ 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสาระตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2562 : 11-15) 

  3.1 คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี

คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม (2) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ

รวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยงกับการท างาน 

(3) ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ทักษะ ด้านความ

ปลอดภัยที่เชื่อมโยงกันในการท างานที่หลากหลาย ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด 

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการ

ประเมินผล ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง  และ (4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ

รับผิดชอบ ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานตามแบบแผน และปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถ

แก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมเป็นบางครั้ง 

  3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็น

การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับเทคนิครวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจ

นิสัย ที่เหมาะสมในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชนและ

สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

  3.3 การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคี ให้ใช้ระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ 1 ปี

การศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล 18 

สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืน สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา จะต้องแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นให้ชัดเจน ประกอบด้วยการแบ่งภาคเรียนระยะเว ลา

การศึกษาในแต่ละภาคเรียน การคิดหน่วยกิตรายวิชา รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าว

กับระบบทวิภาค 

  3.4 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 

   3.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ  

18ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   3.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   3.4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต         

   3.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค

เรียนรวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต         

   3.4.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า

54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต         

   3.4.6 การท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค

เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

     3.4.7 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 

80 - 90 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ภาคเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ภาคเรียน ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็ม

เวลา 
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 กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลา

การศึกษาเกินกว่าที่ก าหนด ให้น าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกรณีไป 

    3.5 โครงสร้างหลักสูตร 

          3.5.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะในการปรับตัวและด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่

รู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ

การจัดการมีทักษะ ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม

จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

การจัดวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา

การให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา

คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ

จุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

          3.5.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิด

สมรรถนะวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา 

ควบคุม และสอนงาน บูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความ

ปลอดภัย เพื่อประยุกต์สู่อาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 

     ก) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

     ข) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

     ค) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     ง) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 

     จ) โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 

  ทั้งนี้ ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใด ต้องมีจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพ

พ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

         

    3.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยรายวิชาจากหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หรือหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          

    3.5.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะแกนกลางหรือ

สมรรถนะวิชาชีพ ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ ไม่นับหน่วยกิต 

   3.5.5 การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชา

สมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 ต่อ 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่

ละสาขาวิชา 

   3.5.6 การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชา

สมรรถนะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี สามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการ

เทียบโอนความรู้ 

และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตตามหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาก าหนด 

   3.5.7 คุณสมบัติผู้เรียน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   3.5.8 คุณสมบัติผู้สอน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิการศึกษา มีความรู้  

ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 

   3.5.9 การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

      1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาน

ประกอบการสามารถจัดได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึก

ประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในการศึกษาในระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาก าหนด         

    2) สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละลักษณะการผลิต

และ 

การพัฒนาผู้เรียน 

        3) สถานศึกษาต้องก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน และระดับคุณวุฒิของแต่

ละประเภทวิชา และสาขาวิชา 

        4) สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยให้ผู้เรี ยน

จัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

        5) สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและ
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สมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

        6) สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     7) การจัดการศึกษา การประเมินผลการเรียน และการส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 

     7.1) การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     7.2) การส าเร็จการศึกษา ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง  

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

    8) การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ก าหนดระบบการประกัน

คุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีองค์ประกอบในการ

ประกันคุณภาพ อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ 

     8.1) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 

     8.2) ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน 

     8.3) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

     8.4) ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    9) เงื่อนไขการพัฒนาปรับปรุง อนุมัติ และประกาศใช้หลักสูตร ประกอบด้วย 

     9.1) การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     9.2) การอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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     9.3) การประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ท าเป็นประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 

     9.4) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้จัดท าเป็นระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     9.5) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ 

     9.6) สถานศึกษาสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมได้

ตามเงื่อนไขของหลักสูตร โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

     9.7) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และ

สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย

ทุก 5 ปี 

  ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

    10) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะ

พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

     11) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปัจจุบัน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาในปัจจุบันคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 โดยในปี

การศึกษา 2563 มีประเภทวิชาและสาขาวิชาที่พัฒนาและใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2563 : 4-6) 

         11.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    

         11.2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    

      11.3) ประเภทวิชาศิลปกรรม 

      11.4) ประเภทวิชาคหกรรม 

         11.5) ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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          11.6) ประเภทวิชาประมง    

    11.7) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       

          11.8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

          11.9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

       11.10) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี     

    11.11) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี 

  จากการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สรุปได้ว่า หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงที่ใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน

ปัจจุบันคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี

คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ใช้ระยะเวลา 2 ปี

การศึกษา ก าหนดหน่วยกิตระหว่าง 80 – 90 หน่วยกิต การจัดอัตราส่วนขอเวลาเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อ

ภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40 ต่อ 60 ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

 

 

 

ผลจากการศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับแนวคิดใน รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
อาชีวศึกษาและหลักสูตรการอาชีวศึกษา สามารถน ามาใช้ในการก าหนดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ได้ดังนี้ 
1. ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

  
 
ภาพที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ของการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษากับสมรรถนะของก าลังคน

ในภาคผลิตและบริการหรือตลาดแรงงานต้องการ 
จากความสัมพันธ์ของการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษากับสมรรถนะของก าลังคนในภาคผลิต

และบริการหรือตลาดแรงงานต้องการนั้น จะเห็นว่าจะมีช่องว่าง (Gap) ของสมรรถนะอาชีพระหว่างโลกของ
อาชีพกับโลกของการศึกษา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของครูผู้สอนด้านอาชีวศึกษาจึง
มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนใน
ภาคผลิตและบริการหรือตลาดแรงงาน 
 

ส่วนที่ 4 
 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการจัดการอาชีวศึกษา 
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2. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเบื้องต้นครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรในแต่ละระดับให้ถ่องแท้หรือเชี่ยวชาญจึงสามารถน าหลักสูตรไปใช้ ในจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชานั้น ครูผู้สอนจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะ
น าเสนอรายละเอียดเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ 
 2.1 องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา 

 ปัจจุบันองค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาที่สถานศึกษาในสังกัดหรือในก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะมีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญที่ครูผู้สอนต้อง
น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

  2.1.1 จุดประสงค์รายวิชา 
  2.1.2 มาตรฐานรายวิชา 
  2.1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
  2.1.4 สมรรถนะรายวิชา 
 ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ครูผู้สอนจะต้องศึกษาวิเคราะห์องค์กอบของหลักสูตรรายวิชา 

ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชา เพ่ือหาช่องว่าง (Gap) ของ
สมรรถนะอาชีพระหว่างโลกของอาชีพกับโลกของการศึกษา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเมื่อพบว่ามีสมรรถนะใดหรือ
ประเด็นใดทีเ่พ่ิมข้ึนและเกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนก็สามารถน าสมรรถนะหรือประเด็นที่เพ่ิมขึ้นมาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือหากเกี่ยวข้องกับรายวิชาก็สามารถน ามาพัฒนาในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกัน 
เรียกว่าการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชา โดยการน าสมรรถนะหรือประเด็นที่เ พ่ิมขึ้นมาบูรณาการลงใน
องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา 

2.2 เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม 

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  2.2.2 ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงาน
อาชีพรวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับท่ีเชื่อมโยงกับการท างาน 

  2.2.3 ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
ทักษะ ด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกันในการท างานที่หลากหลาย ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด 
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วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการประเมินผล ใน
การปฏิบัติงานด้วยตนเอง   

  2.2.4 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ สามารถ
ปฏิบัติงานตามแบบแผน และปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและ
เป็นนามธรรม 
3. กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 

 จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ดังภาพที่ 4.2 นั้น เป็นการแสดงความสัมพันธ์ในการ
พัฒนาหลักสูตรระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาใหม่กับองค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาเดิม ซึ่ง
ครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้โดยการน าองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
รวมถึงความคาดหวังในการจัดการอาชีวศึกษาใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นมาบูรณาการลงใน
องค์ประกอบของหลักสูตรเดิมก็จะได้หลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้ความร่วมมือกับเจ้าของอาชีพ สถานประกอบการหรือองค์กรทางวิชาชีพ และหลักสูตรรายวิชาที่
พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อครูผู้สอนได้น าไปใช้รวมถึงประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 
 
 



 

 

 

 

  จากการศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับแนวคิดใน รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการอาชีวศึกษา
และหลักสูตรการอาชีวศึกษา และแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ สามารถน ามาใช้ก าหนดเป็นรูปแบบและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่ม
วิชาของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   ได้ดังนี ้
1. รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 แสดงรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

  
 จากภาพที่ 5.1 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สุราษฎร์ธานี สามารถน ามาก าหนดเป็นกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอนได้ 3 
กระบวนการ ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา/กลุ่มวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  และ การวิเคราะห์ความ

                                               ส่วนที่ 5 
 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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ต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิ ชา 
กลุ่มวิชา 
 2. การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชา 
  ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชา ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ เจ้าของอาชีพ หรือองค์กรทางวิชาชีพในสาขาวิชีพนั้น ๆ ดังนี้ 
  2.1 น าผลการศึกษาวิเคราะห์ในข้อ 1. มาวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบ  จ าแนกออกเป็น
สมรรถนะหรือประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชา ที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรปกต ิ
  2.2 น าสมรรถนะหรือประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น มาสังเคราะห์หรือ
บูรณาการลงในองค์ประกอบของหลักสูตรเดิม โดยยังคงสาระหรือเนื้อหาขององค์ประกอบของหลักสูตรเดิมไว้ 
 3. การน าไปใช้และการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  3.1 น าหลักสูตรรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาตามข้อที่ 2 มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
รูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3.2 ประเมินผลการใช้หลักสูตรหลังน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
 ในกรณีที่ครูผู้สอนต้องการพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาจากแผนการจัดการเรียนรู้ก็สามารถท าได้ 
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา/กลุ่มวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา และ การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชา มาเป็นทางการวิเคราะห์องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และ การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ส่วนในกระบวนการ
อ่ืน ๆก็ยังคงไว้เช่นเดิม ยกเว้นกระบวนมีส่วนร่วมของ 
 องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก าหนดที่ สามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้แก่ สาระส าคัญประจ าหน่วย สมรรถนะประจ า
หน่วย จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย และเนื้อหาสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
2. ข้ันตอนในการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 จากกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา กลุ่มวิชา และการน าไปใช้ สามารถน ามาก าหนดเป็นขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน ได้ดงัตารางที ่5.1 
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ตารางที่ 5.1 ขั้นตอนในการด าเนินการเพื่อพัฒนาพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน  
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
ที ่ ขั้นตอน การด าเนินการ 
1 วิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชา กลุ่มวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1.1 ศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา กลุม่วิชา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของหลกัสูตรรายวิชา กลุ่มวิชา โดยการจ าแนก
ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ท่ีวิเคราะห์ได้ออกเป็น 4 ด้านหรือ 4 สมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
1.3 ผลการด าเนินการตามข้อที่ 1.2 จะไดส้มรรถนะของผู้เรียน 4 ดา้นตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรรายวิชา กลุม่วชิา 
1.4 จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสตูรรายวชิา กลุ่ม
วิชา ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษา 

2 วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน
อาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา กลุ่ม
วิชา 

 

2.1 ศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ด้านความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับหลักสตูร
รายวิชา กลุ่มวิชาที่ต้องการพัฒนา ท้ังนี้การศึกษาน้ันอาจมาจากการศึกษา
เอกสาร การศึกษาความต้องการของสถานประกอบ ฯลฯ หรือจากการนิเทศ
ผู้เรยีนในสถานประกอบการ แต่ครูผูส้อนที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรต้องมีผล
การศึกษาเป็นจดุเริม่ต้นในการพัฒนาฯ   
2.2 น าผลตามข้อ 2.1 วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
โดยการจ าแนกออกเป็นประเด็นตา่ง ๆ ที่วิเคราะหไ์ด้ออกเป็น 4 ด้านหรือ 4 
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2.3 ผลการด าเนินการตามข้อที่ 2.2 จะไดส้มรรถนะของผู้เรียน 4 ดา้นตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในปัจจบุัน 
2.4 จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาใน
ปัจจุบนัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
รายวิชา กลุ่มวิชา 

3 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฯ 
 3.1 การเตรียมการ 3.1.1 ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (กรณีที่การพัฒนาเกีย่วข้องกัน

หลายวิชาให้ถือว่าเป็นการพัฒนากลุ่มวิชา) 
3.1.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
3.1.3 ประสานสถานประกอบการ เจ้าของอาชีพ องค์กรวิชาชีพ และจัดท า
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าหลักสูตรรายวิชาหรอืกลุ่มวิชา 
3.1.4 เตรียมความพร้อมในการจดัประชุม ได้แก่ สถานท่ี เอกสาร สือ่ ก าหนด
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 
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ตารางที่ 5.1 ขั้นตอนในการด าเนินการเพื่อพัฒนาพัฒนาหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาของครูผู้สอน  
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 
 
ที ่ ขั้นตอน การด าเนินการ 
3 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฯ 

 3.2 ด าเนินการการพัฒนาหลักสตูรฯ 3.2.1 จัดท าร่างหลักสตูร โดยการน าผลการด าเนินการในข้อท่ี 1.3 และข้อที่ 
2.2.2 มาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ท้ังนี้ให้น าผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบใน
ส่วนท่ีเป็นสมรรถนะหรือประเด็นที่เพ่ิมขึ้นจากข้อท่ี 1.3 มาสังเคราะห์หรือ
บูรณาการลงในองค์ประกอบของหลักสตูรเดิมก็จะท าให้ไดร้่างหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 
3.2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสตูรรายวิชา กลุ่มวิชา ครผูู้พัฒนา
หลักสตูรด าเนินการดังนี้ 
        - น าเสนอหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชาที่ต้องการพัฒนา 
        - น าเสนอผลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา กลุ่มวิชา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษา 
        - น าเสนอผลการความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบนั ด้าน
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับหลักสตูรรายวิชา กลุม่วิชาที่ต้องการพัฒนา 
        - น าเสนอผลการวเิคราะหค์วามต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวชิา กลุ่ม
วิชา 
       - น าเสนอร่างหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
       - ระดมสมอง / สรุปผลเพื่อน าไปจัดท าเป็นหลักสูตร 
3.2.4 จัดท ารายงานผลการพัฒนาหลักสตูรและขออนุญาตใช้หลักสตูร 

4 การน าไปใช้และประเมินผลการใช้
หลักสตูร 

4.1 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรูต้ามรปูแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4.2 น าแผนการจัดการเรยีนรูไ้ปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
4.3 ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนหลังสิ้นสุดการจัดการเรยีนการสอน (มี
สมรรถนะเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดมิหรือไม่ อย่างไร) 
4.4 ประเมินผลการใช้หลักสตูร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

ในกรณีที่ครูผู้สอนต้องการพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาจากแผนการจัดการเรียนรู้ก็สามารถท าได้ 

เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยกเว้นกระบวนมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ เจ้าของ

อาชีพ องค์กรวิชาชีพ อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพเดียวกันทั้งในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่าง

สถานศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาด าเนินการพัฒนาร่วมกัน 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1.  หลักสูตรรายวิชา วิชา................................................                         จ านวน   1    ฉบับ 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา  
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา                                       จ านวน    1    ชุด 

 
 

  ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ต าแหน่ง 
ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา........................... 
รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) 

ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยการจ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ที่
วิเคราะห์ได้ออกเป็น 4 ด้านหรือ 4 สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 

  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษศ์ักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (..................................)     

 

 

ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                ⃝ ทราบ  
                ⃝ อื่น ๆ ................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

พัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช 2562 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
 
จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3. บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์  
ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การ
บ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสตูรรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 

 

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาของหลักสูตรรายวิชา (เดิม .... ก่อนพัฒนา) 
ความรู ้                 ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ความสามารถในการประยุกต์ใช้

และความรับผิดชอบ 
-  หลักการท างานของเครื่องยนต์ 
     - 2 จังหวะ 
    - 4 จังหวะ 
- ชิ้นส่วน/อุปกรณ์  หน้าที่และการ
ท างาน 
-  หลักการใช้เครื่องมือและเครื่องมือ
พิเศษใน 
    การถอด ตรวจสอบ ประกอบ และ
ปรับแต่ง 
- หลักการบ ารุงรักษา 
- หลักการประมาณราคา ค่าบริการ 
- ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการ 
   ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 
- หลักการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

- การใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือ
พิเศษ 
- การถอดชิ้นส่วน/อุปกรณ์ 
- การตรวจสอบชิ้นส่วน/อุปกรณ์ 
-การประกอบชิ้นส่วน/อุปกรณ์ 
- การทดสอบและปรับแต่ง 
-การบ ารุงรักษา 
- ประมาณราคาค่าบริการ 

- กิจนิสัยในการท างาน 
  ตรงเวลา รับผิดชอบ   
   ประณีต รอบคอบ สะอาด  
   และปลอดภัย 
- รักษาสภาพแวดล้อม 

- วิเคราะห์การท างานของเครื่องยนต์ 
ถอดประกอบ ตรวจซ่อม บ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ได้ 
- ประเมินราคาค่าบริการถอดประกอบ 
ตรวจซ่อม บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ได้ 
- ความซื่อสัตย์ ความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ 

ในกรณีที่พัฒนาเป็นกลุ่มวิชาผู้พัฒนาสามารถวิเคราะห์รวมกันหลายวิชารวมกันในตาราง
เดียวกันก็ได้ แต่อาจจะสับสนในการด าเนินการขั้นต่อไป ดังนั้นแม้นว่าจะพัฒนาเป็นกลุ่มวิชา 
แต่การด าเนินการในขั้นตอนนี้ควรวิเคราะห์เป็นรายวิชา 
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     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรกลุ่มวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1.  หลักสูตรรายวิชา วิชา................................................                        จ านวน   ....    ฉบับ 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรกลุ่มวิชา  
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา                                       จ านวน    .....   ชุด 

 
 

  ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ต าแหน่ง 
ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา........................... 
รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) และนางสาวจารุวรรณ แดงมา ต าแหน่งครู คศ.3   วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา...........................รหัสวิชา............................ ......
(ท-ป-น / 2-2-3) วิชา..........................................รหัสวิชา....................................  ..................................(ท-ป-น / 2-2-3) 
ซึ่งทั้ง 3 รายวิชาเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชา...............................(เช่น กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานงานบัญชี) 

ในการนี้ ข้าพเจ้าและนางสาวจารุวรรณ แดงมา มีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มวิชาดังกล่าว 
จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรกลุ่มวิชาดังกล่าว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยการ
จ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้ออกเป็น 4 ด้านหรือ 4 สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (..................................)     

 

 
ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี

                ⃝ ทราบ  
                ⃝ อื่น ๆ ................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

พัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชา 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บันทึกข้อความ รายงานผลการศึกษาความตอ้งการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    รายงานผลการศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1.  สรุปผลการศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน          จ านวน   1    ฉบับ 
2. เอกสารการนิเทศ                                                              จ านวน    1    ชุด 

 
 

  ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ต าแหน่ง 
ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา........................... 
รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) และนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 

จากการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ พบว่า สมรรถนะของผู้เรียนในรายวิชา 
...........................รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษานั้นไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และความคาดหวังในการจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน  ทั้งนี้สมรรถนะของผู้เรียนที่จะต้องมีเพ่ิมขึ้นในหลักสูตร
รายวิชา ...........................รหัสวชิา............................(ท-ป-น / 2-2-3) จากการศึกษาผลจากการนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ฝึกงาน ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วยแล้ว  

  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (..................................)     

 

 

ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                ⃝ ทราบ  
                ⃝ อื่น ๆ ................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 สรุปผลการศึกษาความตอ้งการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน          
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
 

 
 
 
 
 

 

สมรรถนะของผู้เรียนที่จะต้องเพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร  
ความรู ้                 ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม ความคาดหวัง 

- หลักการ างานของระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- การถอด ตรวจสอบ ประกอบ 
ปรับแต่ง ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลังด้วยสายพาน - สิ่งประดิษฐ์ได้จากจากความรู้/
ทักษะ/ประสบการณ์ในรายวิชา 
(นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง 
นวัตกรรม) 

ในกรณีที่พัฒนาเป็นกลุ่มวิชาผู้พัฒนาสามารถวิเคราะห์รวมกันหลายวิชารวมกันในตาราง
เดียวกันก็ได้ แต่อาจจะสับสนในการด าเนินการขั้นต่อไป ดังนั้นแม้นว่าจะพัฒนาเป็นกลุ่มวิชา 
แต่การด าเนินการในขั้นตอนนี้ควรวิเคราะห์เป็นรายวิชา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่     
           สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1. ผลการศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน                          จ านวน   1    ชุด 
2.   ผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    อาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา                                          จ านวน    1    ชุด 

 
 

 ผลจากการศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน พบว่า สมรรถนะของ 
ผู้เรียนในรายวิชา...........................รหัสวิชา............................(ท -ป-น / 2-2-3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษานั้นไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม และความคาดหวังในการจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ความทราบแล้วนั้น 
   ในการนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ข้าพเจ้าได้ วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน โดยการจ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้ออกเป็น 4 ด้านหรือ 4 
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (..................................)     

 

 

ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                ⃝ ทราบ  
                ⃝ อื่น ๆ ................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ผลการศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบนั          
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
 

 
 
 
 

 
 

สมรรถนะของผู้เรียนตามความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาที่จะต้องเพ่ิมขึ้นจากหลักสตูรการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
ความรู ้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม ความคาดหวัง 

- หลักการ างานของระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- การถอด ตรวจสอบ ประกอบ 
ปรับแต่ง ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลังด้วยสายพาน - สิ่งประดิษฐ์ได้จากจากความรู้/
ทักษะ/ประสบการณ์ในรายวิชา 
(นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง 
นวัตกรรม) 

ในกรณีที่พัฒนาเป็นกลุ่มวิชาผู้พัฒนาสามารถวิเคราะห์รวมกันหลายวิชารวมกันในตาราง
เดียวกันก็ได้ แต่อาจจะสับสนในการด าเนินการขั้นต่อไป ดังนั้นแม้นว่าจะพัฒนาเป็นกลุ่มวิชา 
แต่การด าเนินการในขั้นตอนนี้ควรวิเคราะห์เป็นรายวิชา 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 

 
 

 

สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและสอดคล้องกบัหลักสูตรรายวิชา 
ความรู ้                 ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

- หลักการท างานของระบบส่งก าลัง
ด้วยสายพาน 

- การถอด ตรวจสอบ ประกอบ 
ปรับแต่ง ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลังด้วยสายพาน 
- สิ่งประดิษฐ์ได้จากจากความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ในรายวิชา  

ในกรณีที่พัฒนาเป็นกลุ่มวิชาผู้พัฒนาสามารถวิเคราะห์รวมกันหลายวิชารวมกันในตาราง
เดียวกันก็ได้ แต่อาจจะสับสนในการด าเนินการขั้นต่อไป ดังนั้นแม้นว่าจะพัฒนาเป็นกลุ่มวิชา 
แต่การด าเนินการในขั้นตอนนี้ควรวิเคราะห์เป็นรายวิชา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บันทึกข้อความ ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1.  (ร่าง) หลักสูตรรายวิชา....................................................................                จ านวน   1    ชุด 
2. รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา                                             จ านวน    1    ชุด 
3.   รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     อาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา                                          จ านวน    1    ชุด 

 
 

ตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ต าแหน่ง 
ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา........................... 
รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) 
  ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และศึกษา วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน
อาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา รวมทั้งจัดท าร่างหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว                                           
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (..................................)     

 

 

ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                ⃝ ทราบ/อนุญาต  
                ⃝ อื่น ๆ ................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 

กรณีที่ท ามาทีละข้ันตอน 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
(ร่าง) 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช    2562 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์                

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

หลักสูตรรายวิชา (เดิม) หลักสูตรรายวิชา (ใหม่) 
1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1.เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2.ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถ 
       จักรยานยนต ์
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถ 
       จักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
    4.มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีต 
      รอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา 
      สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุง 
       รักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ   
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3.ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ 
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
       รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5.ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของ 
      จักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6.ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ 
ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและ
ประมาณราคาค่าบริการ 

1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์
และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ ในการประดิษฐ์ คิดค้น 
     5. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ
ตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษา
ปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ 
ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบ 
ต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของจักรยานยนต์
ตามคู่มือ 
    6. ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างนวัตกรรม 
     7. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 4 จังหวะ และระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน 
ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1.  หลักสูตรรายวิชา วิชา................................................                         จ านวน   1    ฉบับ 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา  
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา                                         จ านวน   1    ชุด 
3.  สรุปผลการศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน              จ านวน   1    ฉบับ 
4. เอกสารการนิเทศ                                                                  จ านวน    1   ชุด 
5.   ผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้อง 
    กับหลักสูตรรายวิชา                                                                จ านวน    1  ชุด 
6. (ร่าง) หลักสูตรรายวิชา....................................................................         จ านวน   1   ชุด 

 
 

ตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ต าแหน่ง 
ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา........................... 
รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) 
  ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และศึกษา วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน
อาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา รวมทั้งจัดท าร่างหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว                                           
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)................................................. 
 (..................................)     

 

 

กรณีขออนุญาตครั้งเดียว 
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ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
                ⃝ ทราบ/อนุญาต  
                ⃝ อ่ืน ๆ ................................................................... 
 

     (ลงชื่อ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช 2562 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
 
จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3. บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์  
ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การ
บ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสตูรรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาของหลักสูตรรายวิชา (เดิม .... ก่อนพัฒนา) 
ความรู ้                 ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความ

รับผิดชอบ 
-  หลักการท างานของ
เครื่องยนต์ 
     - 2 จังหวะ 
    - 4 จังหวะ 
- ชิ้นส่วน/อุปกรณ์  หน้าที่
และการท างาน 
-  หลักการใช้เครื่องมือและ
เครื่องมือพิเศษใน 
    การถอด ตรวจสอบ 
ประกอบ และปรับแต่ง 
- หลักการบ ารุงรักษา 
- หลักการประมาณราคา 
ค่าบริการ 
- ข้อควรระวังและความ
ปลอดภัยในการ 
   ปฏิบัติงานในการ
ปฏิบัติงาน 
- หลักการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม 

- การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
และเครื่องมือพิเศษ 
- การถอดชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
- การตรวจสอบชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
-การประกอบชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
- การทดสอบและ
ปรับแต่ง 
-การบ ารุงรักษา 
- ประมาณราคาค่าบริการ 

- กิจนิสัยในการท างาน 
  ตรงเวลา รับผิดชอบ   
   ประณีต รอบคอบ 
สะอาด  
   และปลอดภัย 
- รักษาสภาพแวดล้อม 

- วิเคราะห์การท างานของ
เครื่องยนต์ ถอดประกอบ 
ตรวจซ่อม บ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ได้ 
- ประเมินราคาค่าบริการ
ถอดประกอบ ตรวจซ่อม 
บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ได้ 
- ความซื่อสัตย์ ความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ 



69 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 สรุปผลการศึกษาความตอ้งการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน          

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะของผู้เรียนที่จะต้องเพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร  
ความรู ้                 

ทักษะ 
คุณธรรม 

จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

เทคโนโลยี
และ

สิ่งแวดล้อม 

ความคาดหวัง 

- หลักการ างานของ
ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- การถอด 
ตรวจสอบ 
ประกอบ 
ปรับแต่ง ระบบ
ส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลัง
ด้วยสายพาน 

- สิ่งประดิษฐ์ได้จาก
จากความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ใน
รายวิชา (นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง 
นวัตกรรม) 
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เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา 

ในที่นี่ได้แก่ เอกสารการนิเทศ  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและสอดคล้องกบัหลักสูตรรายวิชา 

ความรู ้                 
ทักษะ 

คุณธรรม 
จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ความสามารถในการประยุกต์ใช้
และความรับผิดชอบ 

- หลักการท างานของ
ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- การถอด 
ตรวจสอบ 
ประกอบ ปรับแต่ง 
ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลังด้วยสายพาน 
- สิ่งประดิษฐ์ได้จากจากความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ในรายวิชา  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
(ร่าง) 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช    2562 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์                

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

หลักสูตรรายวิชา (เดิม) หลักสูตรรายวิชา (ใหม่) 
1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1.เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2.ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถ 
       จักรยานยนต ์
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถ 
       จักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
    4.มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีต 
      รอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา 
      สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุง 
       รักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ   
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3.ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ 
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
       รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5.ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของ 
      จักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6.ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ 
ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและ
ประมาณราคาค่าบริการ 

1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์
และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ ในการประดิษฐ์ คิดค้น 
     5. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ
ตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษา
ปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ 
ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบ 
ต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของจักรยานยนต์
ตามคู่มือ 
    6. ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างนวัตกรรม 
     7. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 4 จังหวะ และระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน 
ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแนวทางการจัดท า(ร่าง)หลักสตูรรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตร 
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ขั้นตอนที่ 1  

วิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาของหลักสูตรรายวิชา (เดิม .... ก่อนพัฒนา) 
ความรู ้                 ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความ

รับผิดชอบ 
-  หลักการท างานของ
เครื่องยนต์ 
     - 2 จังหวะ 
    - 4 จังหวะ 
- ชิ้นส่วน/อุปกรณ์  หน้าที่
และการท างาน 
-  หลักการใช้เครื่องมือและ
เครื่องมือพิเศษใน 
    การถอด ตรวจสอบ 
ประกอบ และปรับแต่ง 
- หลักการบ ารุงรักษา 
- หลักการประมาณราคา 
ค่าบริการ 
- ข้อควรระวังและความ
ปลอดภัยในการ 
   ปฏิบัติงานในการ
ปฏิบัติงาน 
- หลักการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม 

- การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
และเครื่องมือพิเศษ 
- การถอดชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
- การตรวจสอบชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
-การประกอบชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
- การทดสอบและ
ปรับแต่ง 
-การบ ารุงรักษา 
- ประมาณราคาค่าบริการ 

- กิจนิสัยในการท างาน 
  ตรงเวลา รับผิดชอบ   
   ประณีต รอบคอบ 
สะอาด  
   และปลอดภัย 
- รักษาสภาพแวดล้อม 

- วิเคราะห์การท างานของ
เครื่องยนต์ ถอดประกอบ 
ตรวจซ่อม บ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ได้ 
- ประเมินราคาค่าบริการ
ถอดประกอบ ตรวจซ่อม 
บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ได้ 
- ความซื่อสัตย์ ความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ 
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ขั้นตอนที่ 2  

2.1  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
       อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของผู้เรียนตามความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาที่จะต้องเพิ่มขึ้นจากหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ความคาดหวัง 

- การถอด ตรวจสอบ 
ประกอบ ปรับแต่ง ระบบ
ส่งก าลังด้วยสายพาน 

- - ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- สิ่งประดิษฐ์ได้จากจาก
ความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ในรายวิชา 
(นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
เรื่อง นวัตกรรม) 



76 
 

2.2 วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้อง 
       กับหลักสูตรรายวิชา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม 

จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
และความรับผิดชอบ 

- หลักการท างานของระบบ
ส่งก าลังด้วยสายพาน 

- การถอด 
ตรวจสอบ 
ประกอบ 
ปรับแต่ง ระบบ
ส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลังด้วยสายพาน 
- สิ่งประดิษฐ์ได้จากจากความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ในรายวิชา  
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ขั้นตอนที่ 3 (ร่างหลักสูตร) 
น าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาสังเคราะห์ 

หรือบูรณาการลงในองค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาในเชิงเปรียบเทียบ 
................................................................................................................................................................ 

หลักสูตรรายวิชา (เดิม) หลักสูตรรายวิชา (ใหม่) 
1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1.เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2.ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถ 
       จักรยานยนต ์
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถ 
       จักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
    4.มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีต 
      รอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา 
      สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุง 
       รักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ   
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3.ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ 
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
       รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5.ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของ 
      จักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6.ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ 
ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและ
ประมาณราคาค่าบริการ 

1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์
และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ ในการประดิษฐ์ คิดค้น 
     5. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ
ตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษา
ปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ 
ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบ 
ต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของจักรยานยนต์
ตามคู่มือ 
    6. ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างนวัตกรรม 
     7. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 4 จังหวะ และระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน 
ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
 

 หมายเหตุ : ร่างหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานประกอบการ เจ้าของอาชีพ องค์กรวิชาชีพ เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
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ค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 
ที่             /๒๕๖.... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำ   
 
 
 
      
 
 

             ตำมที่วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี มอบหมำยให้แผนกวิชำ.....................................ฝ่ำยวิชำกำร
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ/ชั้นสูง รำยวิชำ
...............................................รหัสวิชำ.......................................(....-....-.....) เพ่ือพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนองค์ควำมรู้ ทักษะ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยก ำหนดจัด
ประชุมสัมมำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกสถำนประกอบกำร เจ้ำของอำชีพ องค์กรทำงวิชำชีพ ขึ้นใน 
วันที่..........เดือน....................พ.ศ. 2564 ระหว่ำงเวลำ...............................ณ. ห้องประชุมครูแพ้ว อำคำร 6 ชั้น 2 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 ข้อ 42 จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำ ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก แก้ปัญหำ 
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1 นำยพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
  1.2 นำงจิรำวรรณ  นวลรอด     กรรมกำร 
  1.3 นำยประเสริฐ  ทองสำลี     กรรมกำร 
  1.4 นำงสำวจำรุวรรณ  แดงมำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      ๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำน และประสำนงำนกับ 
คณะกรรมกำรฝ่ำยอื่น ๆ  ประกอบด้วย 

2.1 นำงสำวจำรุวรรณ  แดงมำ    ประธำนกรรมกำร 
  2.2         กรรมกำร 
  2.3         กรรมกำร 
  2.4 ....ผู้พัฒนำ...      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๓. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการพัฒนาหลักสูตร มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม น ำเสนอ
หลักสูตรรำยวิชำ กลุ่มวิชำที่ต้องกำรพัฒนำ น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรำยวิชำ กลุ่มวิชำ 
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ น ำเสนอผลกำรควำมต้องกำรก ำลังคนอำชีวศึกษำในปัจจุบัน ด้ำนควำมรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับหลักสูตรรำยวิชำ กลุ่มวิชำที่ต้องกำร
พัฒนำ น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนอำชีวศึกษำในปัจจุบันตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
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ที่สอดคล้องกับหลักสูตรรำยวิชำ กลุ่มวิชำ น ำเสนอร่ำงหลักสูตรที่พัฒนำขึ้น จัดกิจกรรมระดมสมอง เพื่อน ำผลกำร
ระดมสมองไปจัดท ำเป็นหลักสูตร ประกอบด้วย 
  3.1 ..หน.แผนก...      ประธำนกรรมกำร 
  3.2  สถำนประกอบกำร       กรรมกำร 
  3.3         กรรมกำร 
  3.4 ..ผู้พัฒนำ....       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมตำรำงกำรประชุม 
ประกอบด้วย 
  4.1         ประธำนกรรมกำร 
  4.2         กรรมกำร 
  4.3         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้ำที่ จัดสถำนที่ในกำรประชุมสัมมนำ  ประกอบด้วย 
  5.1         ประธำนกรรมกำร 
  5.2         กรรมกำร 
  5.3         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     6. คณะกรรมการฝ่ายส่ือ มีหน้ำที ่ทัศนูปกรณ์ มีหน้ำที่ จดัเตรียมห้องโสตทัศนุปกรณ์  ระบบเสียง และระบบ
คอมพิวเตอร์ให้มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอข้อมูล และกำรบรรยำย ประกอบด้วย 

6.1         ประธำนกรรมกำร 
  6.2         กรรมกำร 
  6.3         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำง  และเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ
แลกเปลีย่นควำมคิดเห็น ประกอบด้วย 

7.1         ประธำนกรรมกำร 
  7.2         กรรมกำร 
  7.3         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      8. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล มีหน้ำที่ จัดท ำและออกแบบเครื่องมือประมวลผล เก็บรวบรวม
ข้อมูลสรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในครั้งนี้  ประกอบด้วย  

7.1 …ผู้พัฒนำ.....      ประธำนกรรมกำร 
  7.2         กรรมกำร 
  7.3 ..เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 
 

 

สั่ง  ณ  วันที่        ...........คม พ.ศ. ๒๕๖... 
 

(นำยพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 
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ก าหนดการประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
วันที่...........................เดือน............................พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมครูแพ้ว อาคาร 6 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
เวลำ 
.....................   ลงทะเบียน 
....................   พิธีเปิด โดย................................................................... 
   .....................................................................................  
.....................   ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำฯ 
   - น ำเสนอหลักสูตรรำยวิชำ กลุ่มวิชำที่ต้องกำรพัฒนำ  
   - น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรำยวิชำ  
                                                                      กลุ่มวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ  
   - น ำเสนอผลกำรควำมต้องกำรก ำลังคนอำชีวศึกษำในปัจจุบัน  

  - น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนอำชีวศึกษำในปัจจุบัน 
                                                ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำที่สอดคล้องกับ  
                                                หลักสูตรรำยวิชำ กลุ่มวิชำ  

   - น ำเสนอร่ำงหลักสูตรที่พัฒนำขึ้น  
   - จัดกิจกรรมระดมสมอง 
   - สรุปผลกำรพัฒนำฯ 
...................   ปิดกำรประชุมฯ 
 

............................................................................. 
 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งค ำสั่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ที่ ........... /๒๕๖.... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
บันทึกข้อความ รายงานผลและขออนุญาตใชห้ลักสูตรรายวิชาที่ผ่านการพัฒนาฯ 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    รายงานผลและขอใช้หลักสูตรรายวิชาที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1. หลักสูตรรายวิชาผ่านการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ 
วิชา............................ระหัส.........................(..... -.....-....)                     จ านวน   1    ชุด 

 

ตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ต าแหน่ง 
ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา........................... 
รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) 
  บัดน ีข้าพเจ้าได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาดังกล่าว ตามกระบวนการและขั้นตอนโดยการมีส่วน
ร่วมของสถานประกอบการ เจ้าของอาชีพ องค์กรวิชาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก าหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว                                           
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (..................................)     

 

 

ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                ⃝ ทราบ/อนุญาต  
                ⃝ มอบหัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรฯ 
               ⃝ อื่น ๆ ................................................................... 

     (ลงช่ือ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช 2562 

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหสัวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 

จุดประสงคร์ายวชิา 
     1. เขา้ใจหลกัการท างานของรถจกัรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของรถจกัรยานยนต ์
     3. บ ารุงรักษาบริการ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของรถจกัรยานยนตแ์ละประมาณราคาค่าบริการ 
     4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้/ทกัษะ ในการประดิษฐ ์คิดคน้ 
    5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผดิชอบ ประณีต รอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษา 
        สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 
    1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์
    2. บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต ์รถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบช้ินส่วนระบบต่าง ๆ ของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
    6. ประดิษฐ ์คิดคน้ สร้างนวตักรรม 
    7. ประมาณราคาค่าบริการรถจกัรยานยนต ์
 

ค าอธิบายรายวชิา 
    ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการท างานการถอดประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองยนตแ์ละระบบของรถจกัรยานยนต ์2 
จงัหวะ 4 จงัหวะ และระบบส่งก าลงัดว้ยสายพาน ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ การใชเ้คร่ืองมือ
และเคร่ืองมือพิเศษ ตรวจสอบช้ินส่วน ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
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รายละเอียดผู้ร่วมพัฒนา 
หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศกัราช 2562 

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหสัวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 
1.  ครูผู้สอน 
                    ลงชื่อ....................................................ผู้พัฒนา 
                           (.....................................................)       
                   ต าแหน่ง..........................................................        
2.  สถานประกอบการ 
       2.1 ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ ........................ 
              ที่อยู่..................................................................................... ....................................................................... 
                    ............................................................................................................................. ............................... 
    โทรศัพท์........................................Email………………………………………………………………………………………….  
                                                                               ลงชื่อ...................................................                                                                                      
                                                                                   (.....................................................)       
                                                                          ต าแหน่ง......................................................        
       2.2 ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ ........................ 
              ที่อยู่...................................................................................................................... ...................................... 
                    .............................................................. ........................................................................................ ..... 
     โทรศัพท์........................................Email……………………………….………………………………………………………. 
                                                                              ลงชื่อ.................................................... 
                                                                                    (.....................................................)       
                                                                            ต าแหน่ง........................................................       
       2.3 ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................. .................................................. 
              ที่อยู่...................................................................................................................... ...................................... 
                    .................................................................................................................................... ........................ 
     โทรศัพท์........................................Email………………………………………………………….……………………………. 
                                                                               ลงชื่อ.................................................... 
                                                                                 (.....................................................)       
                                                                             ต าแหน่ง.......................................................        
       2.4 ชื่อสถานประกอบการ.................................................................... ................................................................ 
              ที่อยู่...................................................................................................................... ...................................... 
              โทรศัพท์..................................................................................................................... ................................. 
                                                                                ลงชื่อ.................................................... 
                                                                                       (.....................................................)       
                                                                              ต าแหน่ง..........................................................  
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3. ผู้เชี่ยวชาญ / เจ้าของอาชีพ 
 3.1 เชี่ยวชาญด้าน............................................  
  ชื่อ..............................................สกุล....................................................................... ....... 
                     ที่อยู่............................................................................................... ................................. 
       ............................................................................................................................. .... 
  โทรศัพท์........................................Email………………………………………………………………. 
                                                                               ลงชื่อ.................................................... 
                                                                                 (.....................................................)       
                                                                             ต าแหน่ง.......................................................       
 

3.2 อาชีพ............................................  
  ชื่อ..............................................สกุล....................................................................... ....... 
                     ที่อยู่................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................. .... 
  โทรศัพท์........................................Email………………………………………………………………. 
                                                                               ลงชื่อ.................................................... 
                                                                                 (.....................................................)       
                                                                             ต าแหน่ง.......................................................   
4. องค์กรวิชาชีพ 
 4.1 หน่วยงาน..............................................................      
                     ชื่อ..............................................สกุล....................................................................... ....... 
                     ที่อยู่........................................................................................................................... ..... 
       ...................................................................................................................... ........... 
  โทรศัพท์........................................Email………………………………………………………………. 
                                                                               ลงชื่อ.................................................... 
                                                                                 (.....................................................)       
                                                                             ต าแหน่ง.......................................................   
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
(ร่าง) 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช    2562 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์                

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

หลักสูตรรายวิชา (เดิม) หลักสูตรรายวิชา (ใหม่) 
1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1.เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2.ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถ 
       จักรยานยนต ์
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถ 
       จักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
    4.มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีต 
      รอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา 
      สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุง 
       รักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ   
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3.ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ 
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
       รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5.ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของ 
      จักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6.ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ 
ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและ
ประมาณราคาค่าบริการ 

1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์
และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ ในการประดิษฐ์ คิดค้น 
     5. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ
ตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษา
ปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ 
ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบ 
ต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของจักรยานยนต์
ตามคู่มือ 
    6. ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างนวัตกรรม 
     7. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 4 จังหวะ และระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน 
ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ แผนกวิชา...................................... ฝ่าย  วิชาการ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ที ่    /๒๕๖3                     วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ. .................. 

เรื่อง    ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1.  หลักสูตรรายวิชา วิชา................................................                         จ านวน   1    ฉบับ 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชา  
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา                                         จ านวน   1    ชุด 
3.  สรุปผลการศึกษาความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน              จ านวน   1    ฉบับ 
4. เอกสารการนิเทศ                                                                  จ านวน    1   ชุด 
5.   ผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้อง 
    กับหลักสูตรรายวิชา                                                                จ านวน    1  ชุด 
6. (ร่าง) หลักสูตรรายวิชา....................................................................         จ านวน   1   ชุด 

 
 

ตามท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ต าแหน่ง 
ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชา........................... 
รหัสวิชา............................(ท-ป-น / 2-2-3) 
  ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
องค์ประกอบของหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และศึกษา วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน
อาชีวศึกษาในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา รวมทั้งจัดท าร่างหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว                                           
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                         (ลงชื่อ)............................................. 
                                        (นายพงษ์ศักดิ์   นุ้ยเจริญ) 
                                                             ครูผู้สอน 
 
 
 
 

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (..................................)     

 

 

กรณีขออนุญาตครั้งเดียว 
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ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                ⃝ ทราบ/อนุญาต  
                ⃝ อื่น ๆ ................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)................................................ 
               (นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ)     

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)................................................. 
 (นางสาวจารุวรรณ  แดงมา)     

 

………. 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช 2562 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
 
จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3. บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ และระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์  
ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การ
บ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสตูรรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาของหลักสูตรรายวิชา (เดิม .... ก่อนพัฒนา) 
ความรู ้                 ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความ

รับผิดชอบ 
-  หลักการท างานของ
เครื่องยนต์ 
     - 2 จังหวะ 
    - 4 จังหวะ 
- ชิ้นส่วน/อุปกรณ์  หน้าที่
และการท างาน 
-  หลักการใช้เครื่องมือและ
เครื่องมือพิเศษใน 
    การถอด ตรวจสอบ 
ประกอบ และปรับแต่ง 
- หลักการบ ารุงรักษา 
- หลักการประมาณราคา 
ค่าบริการ 
- ข้อควรระวังและความ
ปลอดภัยในการ 
   ปฏิบัติงานในการ
ปฏิบัติงาน 
- หลักการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม 

- การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
และเครื่องมือพิเศษ 
- การถอดชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
- การตรวจสอบชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
-การประกอบชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ 
- การทดสอบและ
ปรับแต่ง 
-การบ ารุงรักษา 
- ประมาณราคาค่าบริการ 

- กิจนิสัยในการท างาน 
  ตรงเวลา รับผิดชอบ   
   ประณีต รอบคอบ 
สะอาด  
   และปลอดภัย 
- รักษาสภาพแวดล้อม 

- วิเคราะห์การท างานของ
เครื่องยนต์ ถอดประกอบ 
ตรวจซ่อม บ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ได้ 
- ประเมินราคาค่าบริการ
ถอดประกอบ ตรวจซ่อม 
บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ได้ 
- ความซื่อสัตย์ ความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 สรุปผลการศึกษาความตอ้งการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน          

สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 
ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะของผู้เรียนที่จะต้องเพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร  
ความรู ้                 

ทักษะ 
คุณธรรม 

จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

เทคโนโลยี
และ

สิ่งแวดล้อม 

ความคาดหวัง 

- หลักการ างานของ
ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- การถอด 
ตรวจสอบ 
ประกอบ 
ปรับแต่ง ระบบ
ส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลัง
ด้วยสายพาน 

- สิ่งประดิษฐ์ได้จาก
จากความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ใน
รายวิชา (นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง 
นวัตกรรม) 



93 
 

 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา 

ในที่นี่ได้แก่ เอกสารการนิเทศ  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์ 

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและสอดคล้องกบัหลักสูตรรายวิชา 

ความรู ้                 
ทักษะ 

คุณธรรม 
จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ความสามารถในการประยุกต์ใช้
และความรับผิดชอบ 

- หลักการท างานของ
ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- การถอด 
ตรวจสอบ 
ประกอบ ปรับแต่ง 
ระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน 

- - ระบบส่งก าลังด้วยสายพาน 
- สิ่งประดิษฐ์ได้จากจากความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ในรายวิชา  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
(ร่าง) 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    พุทธศักราช    2562 
สาขาวิชา   ช่างยนต์                       สาขางาน  งานยานยนต์                

ชื่อวิชา   จักรยานยนต์                  รหัสวิชา  2101 – 2102           (0-6-3) 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

หลักสูตรรายวิชา (เดิม) หลักสูตรรายวิชา (ใหม่) 
1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1.เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2.ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถ 
       จักรยานยนต ์
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถ 
       จักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ 
    4.มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีต 
      รอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา 
      สภาพแวดล้อม 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุง 
       รักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ   
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    3.ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และ 
       ระบบต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
       รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5.ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของ 
      จักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    6.ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ 
ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและ
ประมาณราคาค่าบริการ 

1. จุดประสงค์รายวิชา 
     1. เข้าใจหลักการท างานของรถจักรยานยนต์ 
     2. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ 
     3.บ ารุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์
และประมาณราคาค่าบริการ 
     4. ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ ในการประดิษฐ์ คิดค้น 
     5. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ
ตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 
 
2. สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษา
ปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่าง ๆ 
ตามคู่มือ 
    3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบ 
ต่าง ๆ ตามคู่มือ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่าง ๆ ของจักรยานยนต์
ตามคู่มือ 
    6. ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างนวัตกรรม 
     7. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์ 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานการถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 4 จังหวะ และระบบส่งก าลังด้วย
สายพาน ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน 
ปรับแต่ง การบ ารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
 

 




