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กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
PARADIGM IN VOCATIONAL CURRICULUM DEVELOPMENT  

TO INTERNATIONAL STANDARDS 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในปัจจุบัน
และจัดท าร่างกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการ
ขับเคลื่อนการใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ขั้นตอนการศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลได้แก่การสังเคราะห์เอกสาร  การวิเคราะห์ SWOT และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center)จ านวน 120 สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง  สุ่มจากสถานศึกษาในกลุ่มประชากร
เป็นจ านวนสถานศึกษา 10% จาก 120 สถานศึกษา เท่ากับ 12สถานศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทวิชาแล้ว
จึงสุ่มแบบสัดส่วนของจ านวนสถานศึกษา รวม 54 คน  ผลการศึกษา พบว่า 
             กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 1) กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง ประกอบด้วยสมรรถนะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สมรรถนะด้านวิชาการ และสมรรถนะในการท างาน 2) กระบวนทัศนในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active 
learning และการจัดการเรียนรู้ในสถานประกอบการเน้นประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในอาชีพ 3) 
กระบวนทัศน์การจัดการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพสอดคล้องการเปลี่ยนแปลง  ส าหรับข้อเสนอในการขับเคลื่อนการใช้กระบวนทัศน์ใน
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วยข้อเสนอแนวนโยบาย 5 ข้อ ได้แก่ 1) 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดโยงสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน   2) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใน
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3) ข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาครแูละผู้เชี่ยวชาญใน
อาชีพเฉพาะ  4) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 5) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล โดยการจัดให้มีปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา
คุณภาพสูง   
 
ค าส าคัญ : กระบวนทัศน์ มาตรฐานสากล 
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PARADIGM IN VOCATIONAL CURRICULUM DEVELOPMENT  
TO INTERNATIONAL STANDARDS 

 

Abstract 
 

           The purposes of this study were: 1) to examine the current condition of vocational 
education curriculum development and prepare for a paradigm of vocational education 
curriculum development to international standards. 2) to prepare a paradigm of vocational 
education curriculum development to international standards. Information  processing were 
documents synthesis, SWOT analysis and groups interviews with those involved the curriculum 
of educational institutions under the Office of The Vocational Education Commission in the 
development of Excellent Center of 120 colleges. A sample of 10 % from 120 colleges  was 12 
colleges. The groups were divided by subject type and then randomly assigned to the 
proportion of the number college, a total of 54 students. The results of the study were as 
follows: 1) a paradigm professional competencies of high quality vocational students included 
by complete human being, competence academic competence and performance. 2) A 
paradigm in learning management for the development of high-quality vocational students 
included by management of active learning in colleges and management of learning in the 
workplace emphasizes the experience of specialists in the profession. 3) A paradigm 
management for developing vocational courses to international standards by implementation of 
curriculum development in line with changing professional standards for proposals to drive the 
use of paradigms in the development of vocational courses to international standards. It consists 
of five policy proposals. There were: 1) a proposal for driving a paradigm in the development of 
vocational courses to international standards by developing competency-based curriculum 
based on learners' professional competence 2) a proposal for driving a paradigm in the 
development of vocational courses to international standards by providing a variety of learning 
3) a proposal for driving the development paradigm vocational courses to international 
standards by developing teachers and professionals in specific professions 4) a proposal for 
driving a paradigm in the development of vocational courses to international standards by 
building a strong cooperation network  5) a proposal for driving a paradigm in the development 
of vocational courses to international standards by providing supporting factors that facilitate the 
production of high-quality vocational manpower. 
 
Keywords: Paradigm, International standard 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลกัสูตรอาชวีศึกษาสู่มาตรฐานสากล ฉบับนี้ส าเร็จลงได้
ด้วยดีจากการได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ในการให้แนวทางในการศึกษาวิจัย และแนะน า
เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ 

 ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) ทั้ง 9 ท่าน ที่ได้สละเวลาใน
การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เป็นอย่างยิ่ง 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ทั้ง 18 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กรุณาตอบข้อ
สัมภาษณ์ และประสานงานกับกลุ่มครูผู้ใช้หลักสูตร กลุ่มสถานประกอบการ ท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามา
วิเคราะห์สรุปสู่กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะผู้
ท างานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ 

 

คณะผู้วิจัย 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)  ที่ครอบคลุมขอบเขตของ    
การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ก าลังจะเกิดขึ้นในวงกว้างและคาดว่าจะส่งผลต่อไปในอนาคต โดยบริบท  
การเปลี่ยนแปลงระดับโลกส่งผลหรือมีอิทธิพลท าให้สถานะประเทศไทยที่เกิดการเปลี่ยนไปและ
น าไปสู่การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่  13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่  เศรษฐกิจสร้างคุณ ค่า สั งคมเดินหน้ าอย่ างยั่ งยืน ” 
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) โด ยมุ่ ง เน้ น ให้ ค ว าม ส าคั ญ ใน        
10 ประเด็นหลัก คือ 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร       
3 ) การดู แลรักษาสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล  4 ) การขยายตั วของความ เป็ น เมื อ ง                    
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) ความพยายามระดับโลกที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 7) พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า 8) แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ     
9) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม 10) อนาคตของงาน (Future of work) และ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนับว่าเป็นการตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลกใน   
การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งคุณภาพของทุนมนุษย์นับเป็นปัญหาส าคัญของไทยมาโดย
ตลอด สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่อยู่ในระดับต่ า ระบบการศึกษาของไทยมีข้อจ ากัดในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   การขาดแคลนทักษะแรงงานที่
สอดคล้องกับภาคการผลิตเป้าหมายและบริบทการเปลี่ยนแลงในตลาดแรงงาน โดยเมื่อพิจารณาจาก
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ของ World 
Economic Forum (WEF) ในส่วนของตัวชี้วัดด้านทักษะ พบว่าอันดับความสามารถปรับตัวลดลง
จากอันดับที่ 66 ในปี 2561-2562 เป็นอันดับที่ 71 จาก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของ
ภูมิภาคอาเซียนในปี 2562-2563 (กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13, 2564) 
   แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวระดับโลก หรือของโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งในมิติทางสังคมและทางเทคโนโลยี น าไปสู่ความต้องการทักษะที่
จ าเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) และส่งผลกระทบให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต้องปรับตัว          
ซึ่งรวมถึงภาคการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพให้มีความพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 จึงเป็นที่มาของการศึกษาทักษะที่จ าเป็นแห่งอนาคต 
(Future Skill) เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการของประเทศและ
สังคมโลก รวมถึงแนวทางการส่งเสริมตามช่วงวัยที่เหมาะสมกับบริบทของคนไทย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 
8 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ตลอดจนแผนการศึกษา
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แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งล้วนตั้งเป้าหมายให้มีการพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย สร้างคนให้มีศักยภาพและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จ าเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) ส าหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของศตวรรษที่  21 ที่แตกต่างกันนั้น  
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือที่
เรียกว่า “Technology Disruption” ซึ่งค าว่า “Disruption” นี้ แตกต่างจ ากัดค าว่า “Change” ที่
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่อย่างสิ้นเชิง ท าให้ สิ่งที่
เคยมีอยู่เดิมหายไป โดย Disruption ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) 
ความเร็วด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเร่งที่ไม่เคยมีมา
ก่อน (2) มุมมองใหม่ รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้คนรุ่นใหม่มีมุมมองและวิธีการคิดซึ่ง
แตกต่างไปจากเดิม (3) ความคิดริเริ่มแนวทางใหม่ ดังที่เห็นได้ชัดในภาคธุรกิจกลุ่ม Startup ที่ใช้
แนวทางใหม่ที่แตกต่างจากขนบดั้งเดิมในการด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 
และ (4) ข้อมูลข่าวสารปริมาณมหาศาล ที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร (อริญญา เถลิงศรี, 2561) 

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป 
โดยทักษะที่มีแนวโน้มความต้องการมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ทักษะการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่นความรอบรู้ด้านดิจิทัล วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ โค้ดดิ้ง 
รวมทั้งทักษะที่เทคโนโลยีทดแทนไม่ได้ ได้แก่ทักษะทางพฤติกรรมื (Non-Cognitive/Soft Skills) 
หรือทักษะมนุษย์ เช่นการคิดเชิงวิพากษ์ การท างานเป็นทีม หรือความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ ในทาง
กลับกันทักษะหรือลักษณะงานที่สามารถถูกทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะเป็นความ
ต้องการนั้นลดลง  เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีบทบาทส าคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่ไม่จ ากัดเฉพาะในห้องเรียน เช่นการเรียนรู้ทางไกล และโดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การเรียนรู้ที่สนับสนุนศักยภาพรายบุคคล (Personalized learning) ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทัศนคติการท างาน
ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนเจนเนอรชั่นวาย ซี อัลฟ่า รวมถึงรุ่นหลังเจนเนอเรชั่นแอลฟ่า  ส่งผลให้
รูปแบบการท างานและการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นประเทศไทยมีการพัฒนา
ระบบการศึกษาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงาน 
ทักษะการท างานที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

จากรายงาน The Future of Skills: Employment in 2030 โดย Bakhshi et al. (2017) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานว่าอาชีพใดจะเป็นที่ต้องการเพิ่มข้ึนหรือลดลง การเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ ๆ รวมทั้งทักษะ
ที่แรงงานยุคใหม่ควรได้รับการพัฒนา โดยพิจารณาทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยี การเข้ามาแทนที่ของ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวมของโลก 
โดยพบผลการศึกษาที่สอดคล้องกันทั้งในตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าอาชีพที่
ยังคงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการคืออาชีพที่อาศัยทักษะทางสังคมหรือทักษะความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
วิศวกรขาย (Sales Engineer) นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพด้านสาธารณสุขและการศึกษา อาชีพ
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ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิศวกรรม เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีการคาดการณ์อาชีพ
แห่งอนาคตที่น่าสนใจใน 6 อุตสาหกรรม ได้แก่ (1) เจ้าของร้านอาหาร (2) นักออกแบบประสบการณ์ 
(3) ที่ปรึกษา 100 ปี (4) วิศวกรการบินและอวกาศ (5) คนงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว และ 
(6) ผู้ดูแล รวมทั้งสร้างเป็นแบบจ าลองเพ่ือสะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะ และการปรับตัวที่แตกต่ างกัน
ของแต่ละอาชีพ (Nesta, 2017) เพ่ือประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง รายงาน
ฉบับนี้ยังได้สรุปคุณสมบัติส าคัญ 4 ประการของแรงงานในยุคใหม่ ดังนี้ (1) กลยุทธ์การเรียนรู้ 
(Learning Strategies) สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใหม่ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (2) ความมีเอกลักษณ์ (Originality) สามารถเสนอความคิดและหาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และแตกต่างไปจากที่เคยมีมา (3) การเต็มไปด้วยความคิดใหม่ (Fluency of 
Ideas) สามารถเสนอความคิดใหม่ ๆ หลากหลาย ได้อยู่เสมอ แม้บางความคิดอาจยังไม่ถูกต้องหรือ
น าไปใช้ได้เสมอไป และ (4) การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สามารถเลือกวิธีการ
เรียนการสอนที่เหมาะกับสถานการณ์ และกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
(Bakhshi et al., 2017) นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้  ยังมีทักษะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ทักษะด้าน
จิตวิทยาทักษะทางสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยา ทักษะการรับรู้ทางสังคม ทักษะการศึกษาและการ
ฝึกฝน ทักษะการเฝ้าสังเกตการณ์ ทักษะการประสานงาน ทักษะการอธิบาย ทักษะการประเมินและ
วิเคราะห์ระบบ ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นต้น 
(Bakhshi et al., 2017; Nesta, 2017) 

รัฐบาลปัจจุบ ันได้ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย  4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ 
แนวใหม่ (New Engines of Growth) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าหรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม การปรับ
ภาคอุตสาหกรรมให้เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าไปสู่การผลิตบริการมากขึ้น รวมทั้งการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยใน ทุก ๆ 
มิติ เช่น นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมด้านการบริการ นวัตกรรม
ด้านการตลาด นวัตกรรมด้านการเงิน นวัตกรรมด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม นวัตกรรม 
ด้านบริหารจัดการและการปกครอง และนวัตกรรมด้านความศรัทธา ความคิด และความเชื่อ ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการแข่งขันใน  
เวทีโลก จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและพัฒนาทางด้านก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของ 
สถานประกอบการ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคการค้าเสรี โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการก าลังคนใน  
ระดับมาก ประกอบด้วย 10 ประเภท ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
3) การท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
5) การแปรรูปอาหาร 6) หุ่นยนต์ 7) การบินและโลจิสติกส์ 8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
9) ดิจิทัล และ 10) การแพทย์ครบวงจร จะเห็นได้ว่าการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว
ข้างต้นล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาก าลังคน



4 
 

ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,  2562 : 73) 
และผลการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย
กับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ที่พบว่าระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับการเป็น
สังคมฐานความรู้ และระดับนวัตกรรมของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับประเทศ  
อ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องผลักดันประเทศให้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศที่เติบโตพ่ึงพาประสิทธิภาพ     
การผลิต (Efficiency Driver Economy)  ไปเป็นการใช้นวัตกรรม (Innovation Driven Economy) 
ที่ต้องอาศัยการยกระดับทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังไม่สามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากนัก ท าให้สาธารณะชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นรากฐาน
ของการพัฒนา เมื่ อ พิจารณาจากดั ชนี  Global Competitiveness Index (GCI) ของ World 
Economic Forum (WEF) พบว่า ประเทศที่มีระดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับต้น ๆ   
ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ ต่างก็มีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยู่ในอันดับต้น ๆ เช่นเดียวกัน และจากผลการศึกษาในประเด็นดังกล่าวได้
เสนอแนวทางการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการจัดการศึกษาว่าควรพัฒนา
การศึกษาในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ควรส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน และให้มีคุณภาพหรือสร้างหลักสูตรปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี
ให้มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนทฤษฎี ตลอดจนการเชื่อมโยงโดยตรงกับภาคเอกชน
เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ตลาดได้อย่างเท่าทันและพัฒนาเส้นทางสายอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2559 : 120)  

จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการผลักดันให้มีการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิ แห่ งชาติ  (National Qualification Framework : NQF) ดั งเช่นประชาคมยุ โรป (EU)        
ได้จัดท ากรอบคุณวุฒิของกลุ่มประชาคมยุโรป (EQF) ไว้ส าหรับเป็นกรอบแนวทางพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่มีอยู่แล้ว เพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาและ
การฝึกอบรม  ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นแต่ละประเทศได้จัดท าการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ  กรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ใน            
การขับเคลื่อนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ซึ่งมี 
8 ระดับ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิก ในการด าเนินงานเทียบเคียงกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของแต่ละประเทศ ในการสร้างการกระตุ้นในทราบถึงความเชื่อมโยง ระหว่าง
โลกแห่งการศึกษา และโลกแห่งการท างาน รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
นักเรียน นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเสรี ถือเป็น        
การสร้างโอกาส ความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นระหว่างกันในประเทศภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะได้
ก าลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะทางอาชีพมีความพร้อมในการท างานแบบไร้พรมแดนในสังคม      
พหุวัฒนธรรม การพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับสมรรถนะ
ก าลังคนในภูมิภาค รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ 
ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ของ สคช. สามารถเทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้อย่างมีหลักการและมี
คุณภาพ ทั้งในส่วนของแนวทางและกลไกการเชื่อมโยง การเติมเต็ม เพื่อเทียบเคียง/เทียบโอนระหว่าง
คุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพแบะคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสของระบบ สร้าง
ความเชื่อมั่นของระบบอย่างแท้จริง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในโอกาสและคุณค่าให้กับผู้ เข้ารับ         
การประเมินที่ได้ผ่านการประเมินและรับรองประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

อย่างไรก็ตาม สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคมแห่ง
ปัญญา ซึ่งส่งผลต่อก าลังคนในตลาดแรงงานเช่นเดียวกันจากก าลังคนที่ต้องการบุคคลที่เรียนรู้จาก  
การท างานหรือประสบการณ์สู่ก าลังคนที่ท างานด้วยความสร้างสรรค์งาน การแก้ปัญหา ด้วยปัญญา 
ดังนั้นการเตรียมก าลังคนที่สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือหลักสูตรอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดการอาชีวศึกษาซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ประเทศ ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านฝีมือแรงงาน ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และ
รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นนวัตกรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียบนานาประเทศ และมีความความสามารถตาม
มาตรฐานสากลได้นั้น สิ่งส าคัญในการน าพาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ การพัฒนาหลักสูตร Curriculum 
Development) ซึ่งหลักสูตรเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการก าหนดทิศทางส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสากล จ าเป็นจะต้องมีการคิดเชิง
เหตุผล อันเป็นฐานรากของการคิดเชิงปรัชญา การวิเคราะห์น ามาสู่การสังเคราะห์ตกผลึกเป็นข้อสรุป 
ด้วยวิธีนิรนัยหรืออุปนัยหรือผสมผสานกัน จากนั้นน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีความเป็น
สากลอันเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงเพ่ือเป็นกรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ปัจจุบันก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้พัฒนาโดย 
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งมีกระบวนการในการฝึก
ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์     
เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล จึงมีการก าหนดแนวทางใน        
การขับเคลื่อนและพัฒนาอาชีวศึกษาไทยโดยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษาทั้ง
ผู้สอน ผู้เรียนและภาคเอกชนซึ่งก็คือสถานประกอบการ จึงท าให้การสร้างก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริง ในเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดในการจัดท ากระบวน
ทัศน์การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นก าลังคน
อาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตอบสนองต่อโลกการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) การสร้างคน
ให้มีศักยภาพและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการท างานในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งยังต้องเชื่อมโยงความรู้ทั้งที่อยู่ในต ารา
เรียนและความรู้ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะในการใช้ชีวิต เช่น การคิด อย่างเป็นระบบ      
การสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น โดยผู้เรียนในลักสูตรอาชีวศึกษา
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ต้องเกิดความรู้ความสามารถท่ีพร้อมต่อการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ถือได้ว่าเป็น “สมรรถนะอาชีพ” ที่แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ส าคัญ  

ด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท า    
การวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล” โดยการค้นหา
ค าตอบว่าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล และกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลเป็นอย่างไร เพ่ือน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้มาตรฐานสากล รองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลได้อย่าง
แท้จริง  

 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

  1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในปัจจุบันและจัดท าร่างกระบวนทัศน์      
ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในการเชื่อมโยงระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานสากล 
  1.2.2 เพื่อจัดท าข้อเสนอในการขับเคลื่อนการใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 
 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  1.3.1 การศึกษากระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลครั้งนี้เป็น   
การศึกษาวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบเคียงระดับคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
  1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหาร ครูหัวหน้าสาขางาน และตัวแทน    
สถานประกอบการ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ซึ่งมจี านวน 120 สถานศึกษา 
   กลุ่มตัวอย่าง  สุ่มจากสถานศึกษาในกลุ่มประชากรเป็นจ านวนสถานศึกษา 10% จาก 
120 สถานศึกษา (บุญชม  ศรีสะอาด,2560) ได้ 12 สถานศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทวิชาแล้วจึง
สุ่มแบบสัดส่วนของจ านวนสถานศึกษา 
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1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  1.4.1 กระบวนทัศน์ (Paradigm)  หมายถึงชุดความคิดในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วยหลักการ จุดประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ และการวัดผล ประเมินผล ซึ่งเงื่อนไข
ความส าเร็จ ซึ่งเมื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาแล้ว ผู้ส าเร็จการศึกษา
มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที jพึงประสงค์        
(2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะ และ (4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ 
  1.4.2 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  หมายถึง กรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของระดับ
คุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษาของผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ าแนกตามสามาขาวิชา/วิชาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาระบบทวิภาคี กับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านการทดสอบ วัดและ
ประเมินผล และการเทียบโอนตามระดับคุณวุฒิภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  1.4.3 ระดับคุณวุฒิ  หมายถึง เกณฑ์ บ่งชี้ คุณลักษณะของความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่   
พึงประสงค์ ที่เชื่อมโยงระหว่าง ทักษะ ความรู้ และความสามารถเชิงวิชาการตามมาตรฐานการเรียนรู้
ในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษา กับทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หรือสมรรถนะ
จากการปฏิบัติงาน (สมรรถนะแกนกลาง และสมรรถนะวิชาชีพ) ตามความต้องกาของแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา/วิชาชีพ 
  1.4.4 มาตรฐานสากล หมายถึง ทักษะ ความรู้ และความสามารถเชิงวิชาการตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษา กับทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หรือ
สมรรถนะจากการปฏิบัติงาน ในแต่ละระดับคุณวุฒิแห่งชาติเทียบเคียงระดับคุณวุฒิแห่งชาติของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและยุโรป 
 
1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
  1.5.1 ผลการศึกษาวิจัยท าให้ได้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
  1.5.2 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2  
การทบทวนเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในส่วนของการศึกษา ทบทวน เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2.3 แผนพัฒนาอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560 – 2579 

                     2.4 มาตรฐานการศึกษาชาติ 
                     2.5 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   
                           2.5.1 หลักการส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  2.5.2 นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
  2.5.3 บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  2.5.4  ยุทธศาสตร์ 
  2.5.5 กรอบคุณวุฒิในระดับสากล 
  2.5.6 มาตรฐานฝีมือแรงงาน  
  2.5.7 กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
                     2.6 หลักสูตรอาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
                     2.7 กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                     2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  รายละเอียดมีดังนี้ 
 
2.1  กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
 การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระดับโลกย่อมมีผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งจะน าไปสู่การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศของ
แผนฯ ฉบับที่ 13 ที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
   จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  (The Earth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของ
การต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีที่มีขอบเขตแตกต่างกันเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าอย่างพลิกผัน 4 ด้านของการปฏิวัติ คือ (1) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่เทคนิควิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) บล็อกเชน (Blockchain) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things) (2) โลกกายภาพ ได้แก่ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตดนมัติ (Artificial Intelligence 
and Automation) วัสดุล้ าสมัย (Advance Materials) และการผลิตแบบเพ่ิม (Additive Manu 
facturing-3D Printing) (3) การเปลี่ยนแปลงมนุษย์ ได้แก่เทคโนโลยีชีวภาพ ประสาทเทคโนโลยี 
(Neurotechonology) ความจริงเสมือนและความจริงเสริม (Virtual Reality and Augmented 
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Reality : VR&AR) และ (4) การบูรณาการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การดักจับ กักเก็บ และการส่งพลังงาน 
(Capture,Storage and Transmission Technology) วิศวกรรมดาวเคราะห์ (Planet Engineering) 
และวิศวกรรมอวกาศ (Space Engineering) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานแน่นอนหากไม่มีการพัฒนาและสร้างทักษะที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้อาจเกิด
ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระหว่างผู้มีศักยภาพและผู้ขาด
โอกาส (Digital Divide) อีกด้วย 
  2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
   ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีจ านวนผู้สูงอายุมรกท่ีสุดในโลกปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้ม
ที่ประชากรผู้สูงอายุจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกราว 312 ล้านคน จนคาดว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุรวม 573 
ล้านคน  ภายในระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า  ส าหรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 
และคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ”์ ภายในปี 2566 
  3) การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ประกอบด้วย 2 แนวหลักที่จะส่งผลต่อการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหลายประเทศในโลกรวมทั้งไทย ดังนี้ 
   (1) พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมเมืองสมัยใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคอาหารที่มีสารปรุงแต่งแลละมีไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ 
และขาดการออกก าลังกาย ตลอดจนการเผชิญกับมลพิษที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพทางกาย  ระดับความเครียดจากการท างานสูงขึ้น ประกอบกับ
ความตื่นตัวกลัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  สร้างความวิตกกังวลแก่การใช้ชีวิตของประชากร
ทั่วโลก ส่งผลต่อความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์และบริการในเรื่องการดูแลสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่อการท่งอเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย การท่องเที่ยวต้องยกระดับ
มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   (2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและ          
ความต้องการในการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมสูงขึ้น ได้กระตุ้นให้เกิดการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน    
การให้บริการสาธารณสุข 
  4) การขยายตัวของความเป็นเมือง ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติทั้ง    
ความสะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ และการเข้าถึง
โอกาสทางเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศไทย แม้ว่าสัดส่วนความเป็นเมืองของประเทศไทยจะยังอยู่ในระดับไม่
สงนักเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมในระดับโลก แต่การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทยกลับมีการกระจุก
ตัวสู ง ซึ่ งปรากฏชัดจากดัชนีความเป็ นเอกนครของเมืองของไทยสู งที่ สุ ดในโลก ซึ่ งหมายถึ ง
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมีขนาดแตกต่างอย่างมากจากเมืองล าดับรองลงมา 
ได้แก่เชียงใหม่ และนครราชสีมา อีกทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดศักยภาพในการบริหารจัด
การเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเติบโตของเมืองหลักหลายพ้ืนที่ท าให้ไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย
ด้านการจัดการปัญหาการปล่อยของเสียและมลพิษ 
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  5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะ
เกิดรวดเร็วและรุนแรงขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสร้างความเสียหาย
ต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ประชากรจ านวนมากด ารงชีพ
ด้วยการพ่ึงพิงภาคการเกษตร เผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของเมืองและกิจกรรมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษท่ัวประเทศ โดยการคาดการณ์พบว่าเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความต้องการการใช้น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค การผลิตทางอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ตลอดจนเพ่ือรักษาระบบนิเวศ  อีกทั้งแบบแผนการผลิตของผู้ประกอบการและพฤติกรรม 
การบริโภคของประชาชนที่ยังขาดการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่นับวัน
จะเสื่อมโทรมลงและอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ทวีความซับซ้อนในการแก้ไข 
  6) ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สืบเนื่องมากจาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ประเทศภาคี
สมาชิกอนุสัญญากรอบการท างานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) จ านวน 197 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบกับความตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ที่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้
น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส 
  7) พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า กระแสความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
แบตเตอรี ได้สร้างแรงกดดันให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงสุด 2 อันดับแรก คือ สาขาพลังงาน และสาขาการคมนาคมขนส่ง  
  8) แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าว
กระโดดของประเทศในทวีปเอเซีย  โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทบาทในการก าหนดระเบียบเศรษฐกิจ
การเมืองโลกมากขึ้น จนนาสู่สถานการณ์ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันระหว่างขั้วอ านาจใหม่ทางตะวันออก
กับขั้วอ านาจดั้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดท ากรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่มีขอบเขตแคบลงและ/หรือมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นอาจมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับประเทศไทย
แนวโน้มการหดตัวลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกและการปรับเปลี่ยนทิศทางไปให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความเชื่อมโยงการพ่ึงพาเศรษฐกิจระหว่างกันภายในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีต าแหน่งที่ตั้ง
ใกล้ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคเอเซียตะวันออเฉียงใต้ในการที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศไปสู่
การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า การลงทุน และการให้บริการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงภูมิภาค
เข้ากับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
  9) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม ในยุคสมัยที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มี
ความซับซ้อนจากความก้าวหน้าของทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศและสังคมที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละยุค ได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย ทัศนคติและ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชากรในแต่ละรุ่นมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มที่เติบโต
มากับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการน าสังคม พฤติกรรม รูปบบการใช้ชีวิต และ
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การให้คุณค่าด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคเก่า ๆ ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการศึกษา 
โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน และมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ชอบเข้าสังคม ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์  
ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างความปรองดองหรือปรับตัว เปิดกว้างและยืดหยุ่นสูงใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีอัตราการย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึ้น ขณะเดียวกัน
อัตราการเกิดจะน้อยลง เนื่องจากประชากรเจนเนอเรชั่นวายมีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าและชะลอการ
มีบุตร 
  10) อนาคตของงาน และพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  โลกแห่งการท างานใน
อนาคตก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรโลกและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอนาคตของงาน 
(Future of Work) ซึ่งงานบางประเภทจะเลือนหายไป และเกิดงานประเภทใหม่ขึ้นมาทดแทน     
โดยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ม่แนวโน้มจะเข้ามาทดแทนงานที่มีลักษณะของการท าซ้ าหรือเป็น  
แบบแผน  ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
เช่นวิศวกรหุ่นยนต์ หรือผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์มากข้ึน  นอกจากนี้การเข้าสู่สังคมสูงวัยท าให้งาน
ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ตลอดจนกระแสความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจะ
ส่งผลให้งานสีเขียวทวีความส าคัญในตลาดแรงงานในลักษณะใหม่ ๆ  
  โดยสรุป จากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13 แสดงให้ เห็น          
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจะต้องมีการเตรียมแผนพัฒนาก าลังคนตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านการรู้เทคโนโลยี ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 ในการติดต่อสื่อสาร สมรรถนะด้านอาชีพที่เป็นไปตามการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
 
2.2  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  2.2.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
    วิสัยทัศน์ของประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุ ข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สั งคมเป็นธรรม            
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ของ
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
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    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการภาครัฐ 
  2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายของการพัฒนาคือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา
การทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
    ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปอดภัยของ
ประเทศ (3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาค
เอกชาน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับใน
ด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม 
  2.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสมารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ คือ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ          
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลด       
ความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
    ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวงรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและ
แรงงาน (3) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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  2.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
    ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของ    
คนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย 
  2.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ่วมท าเพ่ือส่วนรวม      
การกระจายอ านายและความรับผิดชอบไปสู่กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น       
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
    ตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
  2.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และ    
การให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น  
การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
    ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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 2.2.7 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้
มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่  ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและ
เอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
    ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ  (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติ      
มิชอบ และ (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
   โดยสรุป พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วม  มีความทันสมัย และมีความเป็นสากล มีความเป็นธรรม และอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 
2.3  แผนการพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560 – 2579  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 
2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีสาระส าคัญ
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
  2.3.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
    การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลั งคน
ในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว 
ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ 
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  2.3.2 ค่านิยมอาชีวศึกษา 
    ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่ส าคัญ 4 ประการ 
ได้แก่คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality)  ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional) 
  2.3.3 วิสัยทัศน์ 
    แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความ
คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ 
    “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ” 
  2.3.4 พันธกิจ 
    เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ จึงมีภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ระดับสากล 
    2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
    3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
    5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  2.3.5 วัตถุประสงค์ 
    แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    1) เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมือ
อาชีพ 
    2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
    3) เพ่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    4) เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
    5) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3.6 เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 มี
เป้าหมายเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ 
    1) ด้านคุณลักษณ์ที่ พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 
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    2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ละการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
    3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
  2.3.7 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ        
มีเป้าหมายคือ  
    1) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    3) ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 
    1) ก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ         
การพัฒนาประเทศ 
    2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 
    3) การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    1) ก าลังคนด้านอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก  สมรรถนะทั่วไป 
และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0  
    2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 
    3) หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการใน       
การพัฒนาประเทศ 
    4) การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้อง        
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
    1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุก
ระดับการศึกษาได้รับบริการทางวิชาการด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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    2) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล 
    ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชี วิตที่ เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้  
    1) ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
    2) ผู้ เรียนอาชีวศึกษาสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
    1) ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2) นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
    3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  2.3.8 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ 
    1) แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การและภาคี
เครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
     (2) การสร้างความเชื่อมโยมระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     (3) การปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
     (4) การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
    2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการอาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมิน   
การด าเนินงานของสถานศึกษาเองควบคู่ไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินของหน่วยงานภายใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการก าหนดเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตัวชี้ วัดที่
ชัดเจน มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา 
   โดยสรุป แผนการพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579  มุ่งเน้นการเตรียมก าลังคน
อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมศักยภาพผู้ เรียนด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 
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ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3  ในการติดต่อสื่อสาร เน้นสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
ที่มีความทันสมัย สามารถคิดเป็น สร้างนวัตกรรมเป็น 
 
2.4  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  2.4.1 ความหมายของมาตรฐานการศึกษา 
    องค์ การระหว่ างประเทศว่ าด้ วยการมาตรฐาน  ( International Organizationfor 
Standardization - ISO) ได้ให้นิยามความหมายของมาตรฐานไว้ว่า มาตรฐาน(Standard) หมายถึง เอกสาร
ที่แสดงเกี่ยวกับข้อก าหนด รายละเอียด แนวทางหรือคุณลักษณะ อันจะท าให้มั่นใจได้ว่าวัตถุ ผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสิ่งเหล่านั้น ขณะที่องค์กร standard Australia ได้ให้
นิยามของมาตรฐานไว้ว่า มาตรฐาน คือ เอกสารที่ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน แนวทางที่จะท าให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์บริการ หรือระบบนั้น มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ ส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดความหมาย
ของมาตรฐานไว้หลายแห่ง อาทิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ ค านิยามของ
มาตรฐานว่า มาตรฐาน คือ สิ่งที่ถือเป็นหลักส าหรับเทียบก าหนดส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้ความหมายของมาตรฐานการศึกษา ไว้ในมาตรา 4 
ว่า มาตรฐาน การศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
    ในต่างประเทศได้มีการนิยามความหมายมาตรฐานการศึกษาไว้อย่างหลากหลาย อาทิ ส านัก
การศึกษาและการฝึกอบรม (Department of Education and Training) ประเทศออสเตรเลีย ให้
ความหมายของมาตรฐานการศึกษาไว้ว่า มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนควรจะรู้และสิ่งที่ผู้เรียนสามารถ
จะท าได้ในแต่ละระดับการศึกษามาตรฐานจะต้องเป็นจุดอ้างอิงที่ใช้ส าหรับการวางแผนการสอนและการ
เรียนรู้และส าหรับประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนมาตรฐานจะช่วยให้ผู้สอนวางเป้าหมาย 
การติดตามความส าเร็จ และโปรแกรมการพัฒนา ที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ให้ความหมายของมาตรฐานการศึกษาเอาไว้ด้วยเช่นกัน
โดยมาตรฐานการศึกษาหมายถึงความรู้และทักษะที่ผู้เรียนพึงมีอันเกิดจากการเข้ารับการศึกษามาตรฐาน
การศึกษาจะเป็นพื้นฐานของการปฏิรูป การศึกษาซึ่งผู้ก าหนดนโยบายและนักการศึกษาจะต้องก าหนด
ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียนและวิธีการวัดผลส าเร็จของผู้เรียนที่สะท้อนผลลัพธ์อันพึงประสงค์
เหล่านั้นนอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังก าหนดมาตรฐานการศึกษาไว้หลายรูปแบบ ตั้งแต่มาตรฐาน
การศึกษาในระดับรัฐระดับมลรัฐรวมทั้งมาตรฐานสาระวิชา และมาตรฐานการสอน 
    จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ เรียนเข้ารับการศึกษา โดยที่มาตรฐานการศึกษา
จะมีองค์ประกอบเช่นใด ย่อมขึ้นกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่ผู้จัดการศึกษาประสงค์จะให้เกิดขึ้น
เช่นนั้น 
  2.4.2 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
    มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์
ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบท 
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ของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” 
สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง ต่อไปได้ 
  2.4.3 หลักการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
    มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งก าหนดผ่านกรอบ (framework) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษานี้ จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหลายเหล่านี้  ต่างมี
อุดมการณ์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทาง
การศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน 
  2.4.4 เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
    มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็น
เป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย
ในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นของแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษา และ
เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่ก าลังศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งถือเป็น “คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ให้กับประเทศ 
    เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา คือ การให้อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และตามความถนัดของผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    
ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษา เป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมิน
ตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่   
พึงประสงค์ตามบริบท ระดับและประเภทการศึกษาของสถานศึกษา และให้ส านักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอ่ืน ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็น  
การประเมินเพ่ือพัฒนา 
  2.4.5 กระบวนการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เริ่มกระบวนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ฉบับใหม่ โดยการศึกษาวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ ผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ฉบับใหม่นี้ จึงอยู่บนพ้ืนฐานที่อ้างอิงจากงานวิจัย องค์ความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์จากพ้ืนที่ รวมทั้ง  
การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุป
เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
    1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
ต่างประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณไว้กับองค์การระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
    2) การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารหน่วยงานระดับ
นโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม 
เพ่ือให้มาตรฐาน การศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  
    3) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 
ในอนาคต ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้
ทราบความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 
3 ประเด็น ประกอบด้วย คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคนไทยในปัจจุบัน คุณลักษณะของ
คนไทยที่ต้องการในอนาคต 10 ปีข้างหน้า และคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0  
    4) การติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษาเฉพาะทาง การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
    5) การยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และยก
ร่างมาตรฐานการศึกษา ของชาติ พ.ศ. ....  
    6) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ. .... จ านวน 7 ครั้ง และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม  
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    7) การเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ แล้วให้ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
    8) การทบทวนร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
แต่งตั้ง คณะท างานยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือทบทวนร่างมาตรฐานการศึกษา ฯ ฉบับ
เตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี โดยรับฟังความเห็นจากการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องมาประกอบการ
ปรับปรุง  
    9) การเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่  
2/2561  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
  2.4.6 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
    การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ
ผู้เรียน อันเป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และ
วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตาม 
ความถนัดของผู้เรียน  
    หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน ก ากั บ ติดตาม 
ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตร
การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี  ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน 
ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ท่ีเหมาะสม
ตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่
ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ 
จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจ าการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการให้
มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการ  เรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา 
    ผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์ของการศึกษา  (Desired Outcomes of Education, DOE 
Thailand)  หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็น
คนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ       
3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าดังต่อไปนี้  
    1) ผู้เรียนรู้  
     เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุค
ดิจิทัลและ โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 
มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐาน
ของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  
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    2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
     เป็นผู้ มีทั กษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่  21 ความฉลาดดิจิทั ล  (digital 
intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม  
    3) พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
     เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก       
มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่
รว่มกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ  
    โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัยที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและ
สะสม ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา 
แสดงไว้ใน แผนภาพที่ 2.1 และขยายความในตารางที่ 2.1  
 

 
 

ภาพที่ 2.1  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ซึ่งมีความต่อเนื่อง 
    เชื่อมโยงกันและมีระดับความลึกต่างกันส าหรับแต่ละระดับการศึกษา 
 
   ทั้งนี้  การน ากรอบผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ส านักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา จะเป็นหน่วยประสานงานในการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา สู่การจัดท า ก ากับ 
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ติดตาม และประเมินมาตรฐานการศึกษา ขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการ
ด าเนินงานดังกล่าว ควรใช้การท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  จากภาพค าอธิบายความหมายค่านิยมร่วมของสังคม 4 ประการ คือ 
   1. ความเพียรอันบริสุทธิ์ ผู้เรียนมีความอดทน มุ่งมั่น ท าสิ่งใด ๆ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างไม่ย่อท้อ
ต่อความล าบาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
   2. ความพอเพียง ผู้เรียนมีความสมดุลรอบด้านทั้งความรู้ คุณธรรม และทักษะที่เกี่ยวข้อง โดย
ค านึงถึงความสมดุลทั้งประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม  
   3. วิถีประชาธิปไตย ผู้เรียนยึดมั่นในการมีส่วนร่วม การเคารพกติกา สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การรับฟ้งความคิดเห็นที่แตกต่าง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  
   4. ความเท่าเทียมเสมอภาค ผู้เรียนเคารพความแตกต่าง และให้ความส าคัญแก้ผู้อ่ืน โดย
ปราศจากอคติ แม้มีสถานภาพแตกต่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ถิ่นที่อยู่ วัฒนธรรมและ
ความสามารถ  
  คุณธรรม ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน  
   1. คุณธรรม คือ ลักษณะนิสัยที่ดี และคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน การรู้ถูกผิด 
ความดีงาม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการเป็นสมาชิกของสังคม เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ เป็นต้น  
   2. ทักษะการเรียนรู้และชีวิต คือ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เพ่ือโลกดิจิทัลและโลกใน
อนาคต เช่น การรู้วิธีเรียน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะการจัดการความสามารถ
ในการปรับตัว ยืดหยุ่น พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง  
   3. ความรู้และความรอบรู้ คือ ชุดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ตนเองรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ 1) ความรู้พ้ืนฐาน (ภาษา การค านวณ การใช้เหตุผล) และ
ความรู้ตามหลักสูตร 2) การรู้จักตนเอง 3) ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่น ชุมชน สภาพภูมิสังคม 
ภูมิอากาศ ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การเงิน สารสนเทศ และ 5) ความรู้เรื่องการงานอาชีพ 
   4. ทักษะทางปัญญา คือ ทักษะที่จ าเป็นในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคม 
เช่น ภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชา ทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะพหุ
ปัญญา ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความสามารถในการบูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี
คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัล 
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ตาราง 2.1  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมีการสะสมและต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับและ 
    ประเภทการศึกษา 

 
 
แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของหน่วยงานระดับนโยบาย  
   การน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติยึดหลักการส าคัญ คือ การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของผู้เรียน พ้ืนที่ ชุมชน และสังคม รวมทั้งให้อิสระกับสถานศึกษาในฐานะหน่วยปฏิบัติใน    
การก าหนด อัตลักษณ์และทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้การสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา
ให้สอดประสานกัน โดยควรมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
   1. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดแต่
ละแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน ากรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับชาติ และ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เป็นกรอบในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษายึดเป็นเป้าหมายการจัดการศึกษา  
   2. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐาน
หลักสูตรเพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ  
   3. หน่วยงานต้นสังกัดมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาหรือสูงกว่ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่ก าหนด  
   4. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ตนเองอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
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ดูแล รวมทั้งข้อเสนอแนะจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

  4) แนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา  
       (1) สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้เหมาะสม
ตามอัตลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับสภาพบริบท และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
      (2) สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีเครือข่าย   
ความร่วมมือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้  
       (3) สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต  
      (4) สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านคุณภาพผู้บริหารและครู
อาจารย์ ความเหมาะสมของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ 
และ   การประเมินการเรียนการสอน โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
  5) แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
      การประเมินระดับชั้นเรียน  
          - การประเมินที่ยึดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาเป็นฐานโดยค านึงถึงสภาพบริบท
ของสถานศึกษา ปัจจัย กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ต้องประเมิน  
        - ใช้การประเมินความก้าวหน้าให้มีประสิทธิผล เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
มากกว่าการประเมินเพ่ือตัดสินผลหรือการแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน ส่งเสริมการประเมินที่เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียน  
       - มีความสมดุลระหว่างการประเมินที่อิงตนเอง เพ่ือน ปกติวิสัย และมาตรฐาน มีการใช้    
การประเมิน ที่ปรับให้เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
      - ใช้วิธีการประเมินที่บูรณาการการเรียนรู้กับเทคโนโลยีจากงานที่ก าหนดให้ท าตามโลกแห่ง
ความเป็นจริงและให้ข้อมูลป้อนกลับทันที ใช้แฟ้มประวัติของผู้เรียนที่แสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพ่ือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และการสื่อสารกับพ่อแม่/ผู้เกี่ยวข้อง 
      - ครูจ าเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านการวัดผลและคลังเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพสูง 
(ถูกต้อง เชื่อถือได้ ยุติธรรม) 
  6) การประเมินระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่  
      - การประเมินที่ยึดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาเป็นฐานโดยค านึงถึงสภาพบริบท
ของสถานศึกษา ปัจจัย กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ต้องประเมิน  
      - การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของระบบก ากับที่มีสารสนเทศที่แสดงความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้  
      - มีความสมดุลระหว่างการประเมินความก้าวหน้ากับการประเมินที่มีเกณฑ์ที่เป็นหลัก
เทียบ  
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      - เน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง มากกว่าการเน้นการแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับ
ผู้อื่น  
      - ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) จากการประเมินในชั้นเรียนเพ่ือการบริหารงานที่
เหมาะสมกว่าเดิม  
      - ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านการประเมิน  
  7) การประเมินระดับชาติ  
      - การประเมินผลสรุปเป็นส่วนหนึ่งของระบบก ากับที่มีสารสนเทศเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
      - กระบวนการพัฒนาการประเมินต้องแกร่ง (เช่น คลังเครื่องมือประเมินที่พัฒนามาอย่าง
ดี   มีข้อสอบที่สามารถเทียบเคียงเท่าเทียมกันได้ข้ามปี ) และมีการก าหนดมาตรฐานผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของการศึกษา มีการประเมินระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีในการสอบ ข้อสอบหรือสิ่งที่วัด
เหมาะสมกับโลกแห่งความเป็นจริง  
      - ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) จากการทดสอบระดับชาติที่ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา เขตพ้ืนที่ และผู้ก าหนดนโยบาย 
 

  8) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
          มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 มีจ านวน 
4 มาตรฐาน ดังนี้ 
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
             1. ผลพัฒนาการของผู้เรียน 
             1.1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
              1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ หรือเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
              1.3 ผู้เรียนมีความพร้อมในการส่งต่อ หรือ การเปลี่ยนผ่าน 
           2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
              2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
              2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
              2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
              2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
         1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
              2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
              2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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               2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  
               2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
         3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
          4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
              1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ  
              1.2 ให้ผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เพ่ือจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
              1.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนด้วยเทคนิค วิธีการ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
              1.4 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้าน
ต่างๆ 
               1.5 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology) สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
         2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
               2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  
              2.2 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
          3. การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตาม
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
              3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
              3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
              3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรียนการสอน  
              3.4 ผู้ ปกครองหรือผู้ มีส่ วน เกี่ ยวข้องมีส่ วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 
              3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน 
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    มาตรฐานที่ 4 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
         1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
         3. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ  
         4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
         6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
         7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
         8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 
2.5  กรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ(National Qualifications Framework (Thailand NQF)) 

  รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะที่สามารถ ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคต ส่งเสริม อาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐาน  รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” รูปแบบ
เศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรม ที่เน้นการผลิตปริมาณมากและใช้แรงงานราคาถูก ไปสู่        
การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่พ่ึงพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล 
แนวคิดดังกล่าวนี้ได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ โดยในระดับ
นานาชาติ  ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ  ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงการศึกษาวิชา
เทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 
2573 ซึ่งประเทศไทย ได้ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะรักษา ความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและ การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ที่ยึดคนเป็น ศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของชาติ เป็นผลให้การพัฒนาก าลังคนต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับโลก ในศตวรรษที่ 21 ใน 4 มิติ คือ 1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และ 
ความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 2) เป็นคนไทยที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เป็น
คนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสามารถ ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4) เป็นดิจิทัลไทยเพ่ือ
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สอดรับกับ การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
อย่างเป็นทางการในปี 2558 ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย แรงงานระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาก าลังคน ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพ่ือเตรียมพร้อมสู่สังคม ยุคใหม่ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและสากล 
  2.5.1 หลักการส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
    กรอบคุณวุฒิแห่งชาติพัฒนาขึ้นภายใต้หลักการส าคัญ ดังนี้ 
    1) สร้างความเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่ส าเร็จ การศึกษาจากสถาบันการศึกษา
กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามความต้องการ ของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติก าหนดสมรรถนะ แกนกลางและสมรรถนะอาชีพ และใช้สมรรถนะที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน 
ดังกล่าวมาพัฒนาและก าหนดหลักสูตร รวมทั้งออกแบบระบบการเรียนการสอน พัฒนาผู้บริหาร 
คณาจารย์ ครู ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุ รกิจ
และบริการ) และบุคลากรทาง การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
เพ่ือเตรียม ความพร้อมของสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการเรียน การสอนที่
สนองตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
    2) พัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินความรู้ ทักษะ และเทียบโอนประสบการณ์ที่
เปิดกว้าง ยืดหยุ่น หลากหลาย เพ่ือให้ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และตลอดเวลา เป็น    
การยกระดับความรู้ ความสามารถและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน 
    3) เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันการศึกษา ในการบริหารและจัด
การศึกษาเพ่ือสนองตอบความต้องการของภาคการผลิต และบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องบริหารและจัดการ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายสถาบันการศึกษาในฐานะผู้ผลิตก าลังคน ฝ่ายผู้ผลิตสินค้าและ
บริการ ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ และฝ่ายก าลังแรงงานที่เป็นผลผลิตจากหน่วยงานทาง ด้านการศึกษา  
    4) พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา และผู้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้น สมรรถนะอาชีพ และทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
    5) สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบการในแต่ละกลุ่ม สาขาวิชา/วิชาชีพ รวมทั้ง
สถาบัน/องค์กรวิชาชีพในการให้การรับรอง สมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะอาชีพ อันเป็นกลไก
ส าคัญในการสร้าง แรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ผ่านการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนศักยภาพ ความสามารถและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ
คุณวุฒิภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  2.5.2 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
    1) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) หมายถึง กรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของ ระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ใน
แต่ละระดับและ ประเภทการศึกษากับระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ 
    2) คุณวุฒิการศึกษา (Educational Qualifications) หมายถึง แนวทางการจัดและ
แบ่งระดับคุณวุฒิการศึกษา ตามระดับและ ประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
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    3) มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) หมายถึง แนวทางการก าหนดระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต่างกัน 
ประกอบด้วย มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐาน อาชีพใน
ระดับสากล 
    4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณลักษณะการ
เรียนรู้และผลของการเรียนรู้ทั้งที่ เกิดขึ้นจาก กระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ในแต่ละ ระดับและประเภทการศึกษา และ/หรือประสบการณ์ที่เกิ ดขึ้นจากฝึก
ปฏิบัติ และ/หรือจากการท างาน ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ 
     4.1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่เรียน/ท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและ/หรือ
ข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Theoretical and/or factual) 
     4.2) ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลนั้นควรท าได้เมื่อ
ได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการ และแก้ปัญหาการท างาน ด้วยทักษะด้าน
กระบวนการคิด (Cognitive Skills) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (Logical, Intuitive, and Creative Thinking) หรือทักษะการปฏิบัติ/วิธี ปฏิบัติที่มีความ
คล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิ แต่ละระดับ 
     4.3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ 
ทักษะทางสังคม ในการท างาน/ ศึกษาอบรม เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย
ความสามารถ ในการสื่อสาร ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความเป็นอิสระ 
(Autonomy) ในการด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ความสามารถ ในการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    5) สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
     5.1) สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 
     5.2 ) สมรรถนะอาชีพ  (Occupational Competency) หมายถึ ง  ความรู้  
ความสามารถความสามารถและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในแต่ละ สาขางานหรือสาขาวิชาชีพ 
(Functional Competency) 
     5.3) วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
      1) เพ่ือเป็นกลไกการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยง ความต้องการก าลังคน
เชิงคุณภาพของภาคการผลิตและบริการกับระบบ คุณวุฒิทางการศึกษา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอาชีพ โดยใช้ระบบ การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพ การศึกษาให้มีความเป็นสากล โปร่งใส และเทียบเคียงได้กับนานาชาติ 
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      2) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการเพ่ิมโอกาส
การศึกษา (Widening Education Participation) ที่ จ าเป็นต่อการสร้างศักยภาพก าลั งคนใน      
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ 
      3) เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิของต่างประเทศ อันจะเป็นกลไก
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านก าลังคนของประเทศ เสริมสร้างความคล่องตัว และความมี
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายก าลังคน และนักเรียนนักศึกษาในภูมิภาค (Mobility of Manpower 
and Student) 
      4) เพ่ือยกระดับคุณค่าของผู้มีความสามารถหรือสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน    
ที่ต้องการเพ่ิมพูนคุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบการเทียบโอน ประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ก่อน 
(Recognition of Prior Learning: RPL) รวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าใน
อาชีพ ที่หลากหลายของบุคคล 
 
     5.4) โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
      กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคุณวุฒิ (Descriptors) 
ที่เป็นแกนกลางในการอ้างอิงไว้ 4 ระดับ บนฐานของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  ความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) ดังนี้ 
      (1) ระดับคุณวุฒิ (Levels) 
       กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ก าหนดระดับความสามารถ หรือความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ และ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ การเรียนรู้ ที่มีข้อก าหนดขอบเขตที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก จาก
ระดับ 1 - 8 โดยมีลักษณะเป็นแกนกลางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ ก าลังคนในแต่ละกลุ่มสาขา
อาชีพ/วิชาชีพ 
      (2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) 
       ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่   
(1) ความรู้ (Knowledge) ครอบคลุมในเรื่องความรู้เชิง วิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ข้อเท็จจริงต่าง ๆ   
(2) ทักษะ (Skills) ครอบคลุม ทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตุผล การหยั่งรู้ การคิดสร้างสรรค์ และ   
การปฏิบัติและ (3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and 
Responsibility) 
   ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านนี้ มีความแตกต่างกันไป ในแต่ละระดับ ทั้งในด้านความซับซ้อน
และความลึกของความรู้ความเข้าใจ ด้านวิชาการ และทักษะความสามารถที่ควรมีในแต่ละระดับ
การศึกษา เช่น ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ความเป็นอิสระ และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้และการปฏิบัติงาน โดยคุณวุฒิในแต่ละระดับ มีองค์ประกอบที่ใช้อธิบาย
คุณวุฒิ (Descriptors) ตามมิติแตล่ะด้าน รายละเอียด ดังตารางที่ 2.2 
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  3) กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม/เทียบเคียง (Connecting , Filling-up/Benchmarking 
Mechanism) 
   การเชื่อมโยงและเทียบเคียงเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในส่วนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา และผู้ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานอาชีพ ต้องมีกลไก/ระบบการเข้าสู่ระดับ
คุณวุฒิที่มี ความยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพ่ือให้บุคคลที่มี คุณวุฒิ
ทางการศึกษาหรือมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หรือสมรรถนะจากการ
ปฏิบัติงานสามารถเทียบโอนหรือเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพ่ือให้ได้รับการรับรองและ
ยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ ดังแผนภาพที่ 2.2 
  “ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน/ฝึกอบรมให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่เป็นไปตาม หลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว ผู้ได้รับคุณวุฒิการศึกษา
ตามหลักสูตร ที่เป็นไปตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จะมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ขณะที่ผู้มีทักษะความสามารถตามมาตรฐาน อาชีพ หากต้องการคุณวุฒิ
การศึกษาสามารถเทียบเคียง เพ่ือรับการประเมิน และเติมเต็มส่วนที่ขาดด้านการศึกษาได้อย่าง
คล่องตัวเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2  แนวทางการเชื่อมโยงเทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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  2.5.3 บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
    ในการด าเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้ประสบ ความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย สามารถเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูป การศึกษาและพัฒนาก าลังคนของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมี การก าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิ 
แห่งชาติให้มีความชัดเจน ทั้งหน่วยงานทางด้านการศึกษา หน่วยงาน ด้านมาตรฐานอาชีพ ตลอดจน
สถานศึกษา/องค์กรฝึกอบรม ซึ่งต้องเชื่อมโยง และประสานการท างานอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ การเรียนรู้จากระบบการศึกษาทุกระดับเชื่อมโยงหรือเป็นไปตามสมรรถนะ        
การปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน มีระบบการประกันคุณภาพ ที่สร้างความเชื่อมั่น ทั้งภายในประเทศ
และระดับสากล ดังนี้ 
    1) องค์กรกลาง ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางบริหารและจัดการ ให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งประสานการ
ด าเนินงานในระดับชาติและสร้างเครือข่าย ในระดับนานาชาติ เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพระบบ
คุณวุฒิของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (1) พัฒนานโยบาย และแผนการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้มี การเชื่อมโยงระหว่าง
คุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ 
     (2) จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน และให้การรับรองหลักสูตร ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
        (3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ หลักสูตรและระดับสถาบัน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (4) พัฒนาระบบการเทียบเคียง เพ่ือสร้างความก้าวหน้า ให้กับผู้เรียนและก าลัง
แรงงาน โดยเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิการศึกษากับ มาตรฐานอาชีพ 
     (5) จัดระบบและพัฒนาฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิที่สอดคล้อง กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (6) ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของประเทศและสังคมโลก 
      (7) พัฒนาระบบการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
และสากล 
      (8) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ในสังคม และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2) องค์กรด้านการศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้      
     (1) พัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (2) ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
     (3) สนับสนุนการพัฒนาครู และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
     (4) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ส าหรับประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการ ดังกล่าว อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
    3) สถานศึกษาและองค์กรฝึกอบรม เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา และฝึกอบรม ภายใต้
การก ากับดูแลขององค์กรด้านการศึกษา มีหน้าที่ 
     (1) จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ มาตรฐานอาชีพ 
     (2) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน อาทิ การจัดการศึกษา
ทวิภาคี สหกิจศึกษา การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (on the job training) การส่งบุคลากรจาก
สถานประกอบการเข้ามา ช่วยสอน เป็นต้น 
     (3) วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง เพ่ือประเมิน สมรรถนะตามที่กรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติก าหนด 
    4) องค์กรด้านมาตรฐานอาชีพ มีหน้าที่ ดังนี้ 
     (1) จัดท า ปรับปรุง พัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ประเทศและสากล 
     (2) สนับสนุนให้องค์กรด้านการศึกษาน ามาตรฐานอาชีพ ไปพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
     (3) พัฒนาระบบทดสอบเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ และยกระดับมาตรฐานอาชีพ 
   ส าหรับประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ดังกล่าว อาทิ กระทรวง
แรงงาน ท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ท า
หน้าที่จัดท าคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานอาชีพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท าหน้าที่จัดท า 
กรอบสมรรถนะอาเซียนด้านการท่องเที่ยว และองค์กร/สภาวิชาชีพ/ กลุ่มอาชีพ/สถานประกอบการ 
ท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานอาชีพเฉพาะ 
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  2.5.4 ยุทธศาสตร์ 
    1) การส่งเสริมการน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
     (1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงานตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
     (2) ประชาสัมพันธ์แก่สังคม นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และก าลังแรงงาน ให้
ตระหนักถึงคุณค่าของระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่ยึดโยงกับคุณวุฒิการศึกษาในแต่ละ
ระดับ 
      (3) สร้างการยอมรับและพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ไปใช้ในทุกระดับการศึกษา และทุกระดับ มาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการกัน
ทั้งในการศึกษา และฝึกอบรมของผู้เรียนและแรงงาน 
     (4) สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเจ้าของอาชีพ เพ่ือให้ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
(Sense of Ownership) ในการรับรองมาตรฐาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน     
     (5) จัดท าข้อตกลงระหว่างภาคอาชีพและภาคการศึกษา เพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
     (6) ต่อยอดและขยายผลการด าเนินงานต้นแบบความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่
จัดท ามาตรฐานอาชีพกับหน่วยงานด้านการศึกษา ที่ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน พัฒนา
หลักสูตร และจัดการเรียน การสอน 
    2) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (1) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้งระบบ ให้ตอบสนองกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ  
     (2) จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนการน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ ผ่าน
คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ 
     (3) จัดให้มีองค์กรกลางหรือหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
แผน และยุทธศาสตร์ อนุมัติเกณฑ์ กรอบมาตรฐานอาชีพ/สมรรถนะ ระบบเทียบโอน และระบบ
ประกันคุณภาพ การศึกษาและการฝึกอบรม อนุมัติหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และให้การรับรอง 
หน่วยงานให้การรับรอง (Third Party) ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยง เทียบเคียงคุณวุฒิระดับ
นานาชาติ 
     (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมรรถนะรายบุคคลของประชากร วัยแรงงาน และ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระบบคลังสะสมหน่วยการเรียนรู้ และ ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรที่เชื่อมโยง
มาตรฐานอาชีพกับคุณวุฒิการศึกษาตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (5) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เช่น การมีกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ ส่งเสริมการเทียบประสบการณ์ หรือการรับรองความรู้
เดิมของบุคคล เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และคุณวุฒิ การมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 
รองรับองค์กรกลางเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีอ านาจ เบ็ดเสร็จ รวมทั้งมีมาตร    
การจูงใจที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ เป็นต้น 
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     (6) ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นแกนกลางในการก าหนด กรอบคุณวุฒิการศึกษา 
และการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
     (7) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ  แห่งชาติสู่การปฏิบัติ        
เพ่ือทบทวนและพัฒนาการด าเนินงาน 
    3) การพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (1) จัดท ามาตรฐานอาชีพ ติดตามประเมินผล ทบทวน พัฒนา ปรับปรุง ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และ ระดับโลก 
     (2) จัดระบบบัญชีรายชื่อมาตรฐานอาชีพในสาขาที่ตรงกับ ความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ   
     (3) จัดให้มีการประสานงานและด าเนินงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่จัดท า
มาตรฐานอาชีพกับหน่วยงานทางการศึกษาและ การฝึกอบรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (4) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน มาตรฐานอาชีพ เพ่ือ          
การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานให้เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
    4) การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา และการจัดการเรียน การสอน/การฝึกอบรม
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   
     (1) จัดท าเกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียน ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
     (2) จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน หลักสูตร มาตรฐานสถานศึกษา/ฝึกอบรม มาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน มาตรฐานอุปกรณ์/เครื่องมือ มาตรฐานครูผู้ฝึกสอน เป็นต้น 
     (3) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน/ การฝึกอบรมให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ที่มีการจัดสภาพแวดล้อม ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานจริง 
และยึดโยงกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
     (4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรมที่มุ่งเน้น การ พัฒนาทักษะ 
สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดคล้อง กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ในสถานการณ์จริงทั้งในระบบทวิภาคีและ/หรือระบบอ่ืน โดยความร่วมมือ กับ
สถานประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
    5) การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่มาตรฐานระดับอาเซียน และสากล 
     (1) ส่งเสริมให้เกิดการเทียบเคียงคุณวุฒิการศึกษากับ มาตรฐานอาชีพของไทยกับ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนในระดับการศึกษา และสาขาอาชีพ 
     (2) ติดตาม ประเมินผลการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียนตามตัวชี้วัดของอาเซียน 
     (3) ส่งเสริมการเทียบเคียงคุณวุฒิของไทยกับคุณวุฒิของ นานาประเทศ 
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บทสรุปกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  มิติที่ 1 (แนวกว้าง) เน้น 
    การจัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนสู่
มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของ
บุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในการเชื่อมโยง
และสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็นถึง
เส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่างชัดเจน และยังเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของ
บุคคลตามระดับคุณวุฒิอีกด้วย 
    หลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้
ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษาของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา/วิชาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาระบบทวิภาคีกับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านการ
ทดสอบ วัดและประเมินผล และการเทียบโอน ตามระดับคุณวุฒิภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยมี
หลักการ ส าคัญคือ 
    1. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของก าลังแรงงานเพ่ือสนองความต้องการก าลังคน
ในภาคการผลิตและบริการ 
    2. ยกระดับความรู้ความสามารถ และคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน 
    3. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาในการบริหารและจัด
การศึกษา เพ่ือสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
    4. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ควบคุม
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Project–based Learning Model หรือ Problem based Learning Model 
    5. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบการในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา/วิชาชีพ รวมทั้ง
สถาบัน/องค์กรวิชาชีพในการให้การรับรองสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
  มิติที่ 2 (แนวลึก) เน้น 
    กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุก
ระดับและประเภท ให้ยึด โยงกับระดับความสามรถของบุคคล ที่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ การศึกษา 
การฝึกอบรม และประสบการณ์ จากกรอบ คุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทางการศึกษา และกรอบมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นความรับผิด ชอบของหน่วยงานด้าน
มาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้กลไกของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ใน
การเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดระบบการพัฒนาก าลังคนระดับชาติที่เป็นเอกภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  1) เพ่ือเป็นกลไกการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงความต้องการก าลังคนเชิงคุณภาพของ
ภาคการผลิตและบริการ กับระบบคุณวุฒิทางการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ โดย
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ใช้ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษา อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
ความเป็นสากล โปร่งใส และเทียบเคียงได้กับนานาชาติ 
  2) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเพ่ิมโอกาสการศึกษาที่จ าเป็นต่อการสร้างศักยภาพ
ก าลังคนในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3) เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิต่างประเทศ อันจะเป็นกลไกสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน ก าลังคนของประเทศ เสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้าย
ก าลังคนและนักเรียนนักศึกษาในภูมิภาค 
  4) เพ่ือยกระดับคุณค่าของผู้มีความสามารถหรือสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานที่ต้องการเพ่ิมพูน
คุณวุฒิการศึกษาด้วย ระบบการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ก่อน รวมทั้งการเชื่อมโยง
เส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพท่ี หลากหลายของบุคคล 
 

โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  1) ระดับคุณวุฒิ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้ก าหนดระดับความสามารถหรือความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขต ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะและ
ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่มีข้อก าหนดขอบเขตที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับ
ง่ายไปยาก จากระดับ 1-8 โดยมีลักษณะเป็นแกนกลางที่สามารถประยุกต์ ใช้ได้กับก าลังคนในแต่ละ
กลุ่มสาขาอาชีพ/วิชาชีพ 
  2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ความรู้ (Knowledge) ครอบคลุมในเรื่องความรู้เชิงวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ 
   (2) ทักษะ (Skills) ครอบคลุมทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตุผล การหยั่งรู้ การคิดสร้างสรรค์ 
และการปฏิบัต ิ
   (3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบ (Application and 
Responsibility) 
   ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านนี้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ระดับ ทั้งในด้านความซับซ้อนและ
ความลึกของความรู้ความ เข้าใจ ด้านวิชาการและทักษะความสามารถที่ควรมี ในแต่ละระดับ
การศึกษา 
 

กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม/เทียบเคียง (Connecting , Filling-up/Benchmarking Mechanism)  
   การเชื่อม โยงและเทียบเคียงเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้งในส่วนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาและผู้ที่ได้รับรอง มาตรฐานอาชีพต้องมีกลไก/ระบบการเข้าสู่ระดับคุณวุฒิที่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพ่ือให้บุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมี
ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน สามารถเทียบโอน
หรือเติมเต็มอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ได้รับการรับรองและยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
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  2.5.5 กรอบคุณวุฒิในระดับสากล 
    กรอบคุณวุฒิภูมิภาคหรือกรอบแกนกลางในการอ้างอิงเป็นวิธีการของการท าให้เกิด   
ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิหรือเพ่ือให้คุณวุฒิในกรอบหนึ่งเชื่อมโยงกับคุณวุฒิกรอบอ่ืน   
การเชื่อมโยงของกรอบคุณวุฒิจะช่วยท าให้ เกิดการประสานประโยชน์กันในการรับรองคุณวุฒิ  
ส าหรับในอาเซียน (ASEAN) ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการรับรองคุณวุฒิในอาชีพต่าง ๆ เป็นกลไกใน  
การสนับสนุนการพัฒนาและขยายไปสู่ประเทศอ่ืนและกลุ่มคุณวุฒิในประเภทและอาชีพอ่ืน ๆ  
    การอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้จากการท างาน หากไม่มีระบบที่จะประเมินและให้      
การรับรองทักษะความรู้จากการท างาน จะท าให้บุคคลขาดโอกาสในการเปลี่ยนงาน พัฒนาตนเอง 
และนายจ้างจะมีปัญหาในการคัดเลือกพนักงาน ในระดับภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศปัญหานี้จะใหญ่ขึ้น ซึ่งกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะช่วยในกรอบแกนกลางส าหรับการอ้างอิงเพ่ือ
ประเมินทักษะความรู้ และจัดระบบคุณวุฒิส าหรับแรงงานและอาชีพต่าง ๆ กรอบคุณวุฒิภูมิภาค
เกิดขึ้นภายหลังหรือคู่ขนานกับการจัดการระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ต้องการสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การรับรองและการใช้คุณวุฒิระหว่างประเทศ ข้อตกลงระดับทวิภาคี ไตรภาคี 
และพหุภาคี  ระหว่างหน่วยงานคุณวุฒิของประเทศ องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิระหว่างประเทศ ที่แพร่หลายในทุกภูมิภาคของโลก กรอบ
คุณวุฒิภูมิภาคไม่ส่วนที่แทนท่ีหรือท าลาย แต่เป็นกลไกสนับสนุนและผลักดันอย่างเป็นระบบ 
    1) กรอบคุณวุฒิกลุ่มประชาคมคาริบเบียน (CARICOM) ได้ริเริ่มในการก าหนดมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิในหลายสาขา การด าเนินการที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและคุณวุฒิอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้งโมเดลการศึกษาและฝึกอบรมฐานสมรรถนะและการแบ่งปัน
สื่อระหว่างกัน 
    2) กรอบคุณวุฒิกลุ่มประชาคมอัฟริกันใต้ (SADC) ก าหนดกรอบคุณวุฒิเพ่ือมุ่งหวังให้เกิด
การสนับสนุนการบูรณาการและการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคผ่านกระบวนการเชื่อมโยงคุณวุฒิที่
สามารถใช้ได้ท่ัวภูมิภาค 
    3) กรอบคุณวุฒิประชาคมยุโรป (EQF) เป็นระบบพ้ืนฐานการอ้างอิงของประชาคมยุโรป 
ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมโยงระบบคุณวุฒิที่แตกต่างกันของประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ถือเป็นกลไกส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก าหนดไว้ 8 ระดับ ครอบคลุมคุณวุฒิตั้งแต่หลังการศึกษาภาคบังคับจนถึง
การศึกษาสูงสุด 
    4) กรอบคุณวุฒิแปซิฟิค (PQF) เป็นกรอบอ้างอิงพ้ืนฐานซึ่งเชื่อมโยงกับคุณวุฒิและ
มาตรฐานระดับชาติที่ลงทะเบียนในระดับภูมิภาค การลงทะเบียนและกรอบได้รับการสนับสนุนจาก
ข้อก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และมาตรฐานขั้นต่ าของสถาบันการศึกษา 
มาตรฐานประกันคุณภาพประกอบด้วยนโยบายและวิธีการต่าง ๆ แนวด าเนินการและเกณฑ์การ
รับรอง มาตรฐานคุณภาพต้องเป็นความเห็นชอบของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศสมาชิกสามารถท าตามมาตรฐานนั้นได้ ส าหรับประเทศท่ียังไม่มีมาตรฐานการประกันคุณภาพ
และกระบวนการรับรอง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ และต้นแบบ การด าเนินงานสามารถ
น ามาปรับใช้ได้ คุณวุฒิทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเพ่ือใช้อ้างอิงกับกรอบคุณวุฒิแปซิฟิก 
โดยมีรายละเอียด เช่นปริมาณการเรียนรู้ ระดับ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรัรบการลงทะเบียน 
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     โดยสรุปแล้วกรอบคุณวุฒิภูมิภาคมีลักษณะที่หลากหลายต่างกัน ตามลักษณะ
เป้าหมาย การครอบคลุม การออกแบบและการใช้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนใน
การออกแบบและพัฒนาคือ กรอบคุณวุฒิต้องสะท้อนให้เห็นความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
ประเทศสมาชิก รวมทั้งคุณลักษณะของระบบคุณวุฒิ  การประกันคุณภาพเป็นรากฐานของการสร้าง
ความเชื่อมั่นในระบบคุณวุฒิระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรอบที่เป็นแกนกลางอ้างอิง
ในระดับภูมิภาค และความส าเร็จของกรอบที่ใช้เป็นแกนกลางอ้างอิงในระดับภูมิภาค ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากการวางแผนพัฒนาอย่างดี เพ่ือการปฏิบัติซึ่งเห็นชอบร่วมกันในระหว่างประเทศสมาชิก 
    5) กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework) หรือ 
AQRF เป็นวิธีการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศสมาชิกหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งโดยวิธีการ
เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นแกนกลาง ทั้งนี้ กรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน จะท าให้เกิดการ
เทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างประเทศ โดยมีหลักการในการออกแบบกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมาจาก
ข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกและหน่วยงานที่ได้รับเชิญจากแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมี
บริบททางการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศจึงมีความแตกต่าง
กันทั้งในด้านระดับคุณวุฒิ ขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู้  ตลอดจนระบบเทียบโอนคุณวุฒิ ดังนั้น
การออกแบบกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียนจึงมุ่งเน้นให้สามารถใช้งานและเชื่อมต่อร่วมกับกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างเป็นแกนกลาง โดยสร้างให้มีกลไกที่มีความชัดเจนใน
การเทียบระดับคุณวุฒิระหว่างกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน ภายใต้ข้อก าหนดที่ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเดิม 
     สาระส าคัญของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
     (1) บริบทของอาเซียน (Regional Context) 
      ประชากรของภูมิภาคอาเซียนมีรวมกันประมาณ 600 ล้านคนเศษมีความแตกต่าง
กันในจ านวนประชากร ขนาดของเศรษฐกิจ และรายได้ประชาชาติ การเลื่อนไหลของแรงงานระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคที่ไม่มากเท่าภูมิภาคอ่ืน อย่างไรก็ตามมีความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและสังคมรวมกันระหว่างประเทศสมาชิก รากฐานของกรอบคุณวุฒิภูมิภาคเซียนเริ่มตั้งแต่ 
ASEAN Framework Arrangement on Services (AFAS) ในปี 2538 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ AFAS มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขจัดข้อจ ากัดในด้านการค้าและบริการในภูมิภาค การจัด
ให้มีระบบการรับรองคุณวุฒิในบางวิชาชีพร่วมกันได้ด าเนินการอยู่แล้ว ในปี 2550 ได้มีการลงนามใน
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีเรื่องการรับรองคุณวุฒิด้านวิชาชีพอยู่ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้การ
รับรองคุณวุฒิด้านวิศวกรรมและพยาบาลได้แล้วเสร็จในปี 2548 และ 2549 และเพ่ิมอีก 5 สาขาในปี 
2550 และ 2552 คือ สถาปัตยกรรม การส ารวจ การแพทย์ ทันตแพทย์และการบัญชี องค์ประกอบ
อ่ืนที่ส าคัญคือแผนการเลื่อนไหลอย่างเสรีของแรงงานด้วยความกลมกลืนและเป็นมาตรฐาน 
      อาเซียนได้มีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเช่นกัน ด้วยการเป็นสมาชิก 
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) แ ล ะ  Asia Pacific Quality Network (APQN) 
หลายประเทศในอาเซียนซึ่งเข้าร่วม APEC Mapping of Qualifications ชี้ให้เห็นหลักการในการ
สนับสนุนแนวคิดกรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาคภูมิภาคอาเซียนมีลักษณะเฉพาะในการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิของประเทศ ในบางประเทศเช่น มาเลเซียและฟิลิปปินส์ จัดให้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติอย่าง
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กว้าง ขณะที่สิงคโปร์มีกรอบเฉพาะภาคส่วน ประเทศอ่ืน ๆ เช่น  อินโดนีเซียมีหลายส่วนที่เป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติพร้อมกับการก าหนดระบบการประกันคุณภาพ และ
ประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเช่นกัน กรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาค 
จ าเป็นต้องเอ้ือต่อประเภทต่าง ๆ ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ขอบข่าย
ของหลักการ และแนวคิดในการพัฒนาและการน าไปสู่การปฏิบัติ 
     (2) ขอบเขต (Scope) 
      กรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนจะต้องท าหน้าที่เป็นกรอบที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงใน
การเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิกกรอบแกนกลางที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนี้จะช่วยให้
ประเทศต่าง ๆ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมในแต่ละประเทศใช้ใน            
การเทียบเคียง และรับรองคุณวุฒิโดยการก าหนดระดับเทียบเคียง หรือระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้
ของแต่ละคุณวุฒิซึ่งจะช่วยให้สามารถรับรองคุณวุฒิหรือส่วนของคุณวุฒิของประเทศอ่ืนได้ 
     (3) วัตถุประสงค์ 
      วัตถุประสงค์หลักของกรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาคคือการท าให้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศสมาชิกสามารถเชื่อมโยงกันได้ซึ่งจะเป็นกลไกในการรับรองคุณวุฒิของภูมิภาคอ่ืน ๆ 
รวมทั้งระบบคุณวุฒิในระดับสากล วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประกอบด้วย 
      (3.1) สนับสนุนการรับรองคุณวุฒิ 
      (3.2) ส่งเสริมการพัฒนากรอบคุณวุฒิให้สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      (3.3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา 
      (3.4) ส่งเสริมการเทียบโอนประสบการณ์ 
      (3.5) ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
      (3.6) สร้างความรู้ความเข้าใจต่อระบบคุณวุฒิ 
      (3.7) ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงการศึกษาและการเรียนรู้ในต่างประเทศ 
     กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจะช่วยในการสนับสนับสนุนเพ่ือพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือระบบคุณวุฒิ ในแต่ละประเทศสมาชิก และในขณะเดียวกันจะมีการสร้างกลไก          
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยมีความชัดเจนในการด าเนินงาน โดย
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การพัฒนาดังกล่าวส าเร็จนั้นประกอบด้วย 
     – กระบวนการเรียนรู้ที่มีความเท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ 
     – ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิในแต่ละประเทศ 
     – การประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในแต่ละประเทศ  
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : อ้างอิงจาก
http://asean.sueksa.go.th/) 
   โดยสรุป ประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และยังได้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานจากประเทศต้นแบบที่ ใช้
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจนประสบผลส าเร็จ รวมถึงมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และน าองค์ความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์เป็น (ร่าง) 

http://www.bict.moe.go.th/
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กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เสนอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา 
คณะกรรมการสภาการศึกษา และคณะรัฐมนตรีตามล าดับ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2556) ซึ่งเป็นกรอบคุณวุฒิชาติ ที่เป็นกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 8 ระดับ ดังที่กล่าวมาในตอนต้น 
 

  2.5.6 มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
    1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Skill Standards) คือข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ความรู้ ความสามารถ ของแรงงานที่ปฏิบัติงานอาชีพหนึ่ง ๆ โดยมีองค์กรระดับชาติเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
โดยค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในขณะนั้น 
    2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึงการทดสอบฝีมือใน 3 ส่วน ได้แก่ 
     ความรู้ (knowledge)  ซึ่งจ าเป็นที่จะใช้ท างานนั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
     ทักษะ (skilled) เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกิดเป็นความช านาญ  สามารถที่จะ
ท างานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
     ทัศนคติ (Attitude) มีจิตส านึกในการท างานที่ดี  เช่น การประหยัดวัสดุ  การ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และการตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน 
    3. มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 26) มีบทบาทต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ ดังนี้ 
     - การวิเคราะห์งาน/ต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดคุณสมบัติของผู้ท างานใน
ต าแหน่งงานนั้น 
     - การน าไปพัฒนาจัดท าเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 
     - การน าไปเป็นเกณฑ์ในการวัดสมรรถนะ (Competency) ของผู้ท างานในงาน/
ต าแหน่งงานนั้น 
     - การก าหนดเป็นอัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกับความสามารถในต าแหน่งงาน 
     - การก าหนดสายงาน/ต าแหน่งการเติบโตของบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม 
     - การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต 
    4. ประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
     1) สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง  
      1.1 ใช้คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีต่อ    
การท างาน เข้าปฏิบัติงานในองค์กร 
      1.2 ใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนา/เลื่อนต าแหน่งงานและขั้นเงินเดือนของ
พนักงาน ช่วยลดความขัดแย้งในองค์กร 
      1.3 ช่วยลดอัตราความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ    
      1.4 เพ่ิมคุณภาพ/ผลผลิตของสินค้าและการบริการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค 
     2) ผู้บริโภค 
      2.1 เพ่ิมโอกาส และทางเลือกในการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
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      2.2 ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ จาก
แรงงานผู้มีทักษะฝีมือ 
     3) พนักงาน/ลูกจ้าง 
      3.1 ทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่องของตนเอง 
      3.2 เป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนตามความสามารถ
ของต าแหน่งงานที่จะเลื่อนระดับข้ึน 
      3.3 เพ่ิมโอกาสในการมีงานท าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
      3.4 เพ่ิมโอกาสในการรับค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
     4) ภาครัฐ 
      4.1 ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานในการ
ประกอบอาชีพ 
      4.2 ใช้เป็นกรอบเพ่ือพิจารณาจัดท าหลักสูตรอบรมหลักสูตร การเรียนใน
ระดับชาติให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
     4.3  ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
     4.4 ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดการค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ 
    5. การเทียบเคียงของกระทรวงแรงงาน 
     นิยามการเทียบเคียงกระทรวงแรงงานเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3  การเทียบเคียงกระทรวงแรงงานเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 

ระดับ นิยามการเทียบเคียงกระทรวงแรงงานเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
กระทรวง
แรงงาน 

8 สามารถก าหนดทิศทาง อนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่
ยอมรับในระดับองค์กรและสังคม 

ระดับ 8  
(มรช.6) 

7 สามารถพัฒนาระบบงาน สินค้า และบริการ การบริหารจัดการองค์กร ระบบและ
นวัตกรรมการท างานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และ
ประเมินเพ่ือแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร 

ระดับ 7  
(มรช.5) 

6 สามารถออกแบบระบบการปฏิบัติ งาน สินค้าและบริการ การบริหารจัด           
การ วิเคราะห์ วางแผนการท างาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยใช้องค์ความรู้และทักษะด้านอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
จัดการบริหารต้นทุนและบริหารงานบุคคลและประสานความร่วมมือเจรจาต่อรอง 

ระดับ 6  
(มรช.4) 

5 สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและมีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุม       
การปฏิบัติ งานให้ได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ ทักษะ หรือ
ความสามารถในการแก้ปัญ หาได้ ด้ วยตน เองและสามารถสอนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

ระดับ 5  
(มรช.3) 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ระดับ นิยามการเทียบเคียงกระทรวงแรงงานเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
กระทรวง
แรงงาน 

4 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดด้วยความช านาญได้อย่าง
มีคุณภาพ เชื่อถือได้ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้ด้วย
ตนเองและสามารถควบคุมดูแลให้ค าแนะน าหรือปรึกษาแก้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ระดับ 4  
(มรช.2) 

3 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดด้วยความช านาญ ภายใต้
ค าแนะน าของ (ระดับ 4) 

ระดับ 3  
(มรช.1) 

2 สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนภายใต้การก ากับดูแลของ (ระดับ 3) อย่าง
ใกล้ชิด 

ระดับ 2  
(มฐอ.2) 

1 สามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานที่ไม่ซับซ้อนได้ตามค าสั่งภายใต้การก ากับดูแลของ 
(ระดับ 2,3) อย่างใกล้ชิด 

ระดับ 1  
(มฐอ.1) 

หมายเหตุ : มรช. หมายถึง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  มฐอ. หมายถึง มาตรฐานอาชีพ กรมการจัดหางาน 
 
   6. ประเภทของมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
     ประเภทของมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ 
     1) มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ    
      NOSS= National Occupational Skill Standard 
      NISS = National Industrial Skill Standard 
     2) มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ  
     3) มาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
    4) มาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน 
 

 2.5.7 กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ    
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
    1) ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้แก่ 
     (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
     (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
     (3) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
    2) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชาและสาขาวิชา
ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ 
     (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ความเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
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ไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     (2) ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง
เป็นหลัก 
     (3) ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานซึ่งบุคคลนั้นควรท าได้เมื่อได้รับ
มอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการท างานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ
ทักษะการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
     (4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทักษะทางสังคมในการท างานหรือการศึกษาองรมเพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบและความ
เป็นอิสระการด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่นความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
    3) ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับ จะต้องมีมาตรฐานการศึกษา
ครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน ตามข้อ 2) ซึ่งคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
    4) รูปแบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ชื่อคุณวุฒิ จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาใน
การศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 
2.6  หลกัสูตรอาชีวศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศ ต่างก็อาศัย      
องค์ความรู้ที่เป็นหลักการว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านการอาชีวศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดการ
อาชีวศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านฝีมือ
แรงงาน ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และรวมทั้งการพัฒนาให้เป็นนวัตกรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียบนานา
ประเทศ และมีความความสามารถตามมาตรฐานสากลได้นั้น สิ่งส าคัญในการน าพาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ 
การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development) ซึ่งหลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสากล จ าเป็นจะต้องมีการคิดเชิงเหตุผล  
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อันเป็นฐานรากของการคิดเชิงปรัชญา การวิเคราะห์น ามาสู่การสังเคราะห์ตกผลึกเป็นข้อสรุป ด้วยวิธี   
นิรนัยหรืออุปนัยหรือผสมผสานกัน จากนั้นน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีความเป็นสากล
อันเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงเพื่อเป็นกรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ปัจจุบัน
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้พัฒนาโดย         
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งมีกระบวนการในการฝึก
ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์      
เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล จึงมีการก าหนดแนวทางใน       
การขับเคลื่อนและพัฒนาอาชีวศึกษาไทยโดยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษาทั้ง
ผู้สอน ผู้เรียนและภาคเอกชนซึ่งก็คือสถานประกอบการ จึงท าให้การสร้างก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
เกิดข้ึนอย่างมีคุณภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแท้จริง 
  2.6.1 หลักสูตรอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
    การจัดการอาชีวศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ มี
สมรรถนะและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพ่ือมุ่งผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ
ที่หลากหลาย ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพที่ตอบสนอง ความ
ต้องการของสถานประกอบการและความต้องการพัฒนาของประเทศได้ แต่ในปัจจุบันการพัฒนา
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาไม่เป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ อีกทั้งผู้เรียนสายวิชาชีพมีจ านวนลดลงเพราะเปลี่ยนไปเรียน สายอุดมศึกษาจึงท าให้
ขาดแคลนกาลังคนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในสายการผลิตและตลาดแรงงาน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2553) กล่าวคือ เป้าหมายเชิงคุณภาพเป็นการพัฒนาให้คนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณนั้นเป็นการ
เพ่ิมแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกาลังแรงงานทั้งประเทศ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560 : 35 - 36) นอกจากนี้คุณภาพด้าน
สมรรถนะพ้ืนฐานและวิชาชีพที่จ าเป็นในการท างานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาบางแห่ง
ไม่เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ  (สุนันทา สังขทัศน์ , 2556 : 101) เช่น ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศและ/หรือด้านคอมพิวเตอร์ และปัญหาเกี่ยวกับ
การเรียนไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ ต้องการเรียนในสาขาที่
เพ่ือนเรียน หรือเลือกเรียนตามกระแสที่ส่วนใหญ่เรียนกัน โดยไม่ได้ค านึงถึงความต้องการกาลังคน
ของสถานประกอบการ 
    จากปัญหาที่ได้กล่าวมานั้นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2561) ได้มีรายงานสภาวะสังคมไทยเกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาประเทศ โดยให้
ข้อเสนอแนะที่ควรให้ความสนใจและติดตามอยู่ 2 ข้อ คือ 
    1. ควรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยมุ่งที่กาลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือให้มีทักษะ และ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการ
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สอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ด้วยการให้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้โลกการ
ทางานและให้มีการส่งเสริม การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางอาชีพและแสดงให้ เห็นถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพเพ่ือสร้างความม่ันใจและจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา 
    2. ควรเร่งพัฒนายกระดับทักษะแรงงานใน 2 กลุ่ม คือ 
     2.1 กลุ่มแรงงานใหม่ โดยให้มุ่งการพัฒนาแนวทาง การเรียนรู้ในระบบการศึกษากับ
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง มีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
สถานศึกษาเพ่ือให้เกิด การร่วมออกแบบหลักสูตร และฝึกอบรมให้เหมาะ กับแต่ละคลัสเตอร์
อุตสาหกรรม อีกท้ังมีการเพิ่มทักษะและความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
     2.2 กลุ่มแรงงานเดิม โดยควรให้มีการอบรมให้เกิดทักษะใหม่ ๆ มีการเพ่ิมทักษะที่
หลากหลาย ทั้งทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตควบคู่กับพัฒนาคุณลักษณะด้านการท างาน เช่น การผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยี
กับการลงพ้ืนที่จริงอย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น และพัฒนาทักษะการสร้างทีม เป็นต้น 
   นอกจากนี้ จากรายงานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2561) ได้ให้ข้อมูลที่
ตรงกันและสอดคล้องกันเกี่ยวกับสภาวะการศึกษาไทยว่าถ้าต้องการยกระดับฐานะของประเทศ
จะต้องมีการปฏิรูปอาชีวศึกษา โดยการบริหารจัดการอาชีวศึกษาควรเน้นความยืดหยุ่น ไม่เป็นแท่ง
หรือตายตัวเหมือนในอดีต ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนการสอนของสายอาชีวศึกษาให้ก้าว
ทันยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการผู้
ที่จบอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และสถาบันการอาชีวศึกษายังได้มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 10 
อุตสาหกรรมหลักเพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาแล้วและเมื่อมีการปฏิรูปอาชีวศึกษาแล้ว
สถานศึกษาอาชีวศึกษาก็ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยโดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาผู้สอน แนวทางพัฒนาแรงจูง ใจ ใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา และการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ส าคัญคือ สถานประกอบการและชุมชนโดยภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน 
   ทัง้นี้ วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมในการร่วมมือกับสถานประกอบการ มีดังนี้ 
   1) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ 
   2) วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชาแต่ ละ
รายวิชาของนักเรียนแต่ละระดับชั้นปี 
   3) จัดท าความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานรายวิชา 
   4) พัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนให้สอดคล้องมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับต าแหน่งงาน 
   5) จัดท าสมรรถนะผู้เรียนโดยยึดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานจากสถาน
ประกอบการ 
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   6) ด าเนินการพัฒนาภายใต้การก ากับดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและความร่วมมือของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการ 
   อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมา มีดังนี้ 
   1. ปัญหาการจัดท าหลักสูตรแกนกลาง 
    1.1 หลักสูตรส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นแบบ Supply Driven กล่าวคือ หน่วยงาน
ทางการศึกษา/สถาบันการศึกษาเป็นผู้ก าหนด/ผู้จัดท า ขาดการก าหนดและการมีส่วนร่วม โดยผู้ใช้
หรือสถานประกอบการ (Demand Driven) 
    1.2 หลักสูตรอาชีวศึกษาในอดีตเป็นแบบ Content Based (ยึดเนื้อหาเป็นตัวตั้ง) ท าให้
ครูมุ่ งเน้นการสอนเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติจริง จึงยังไม่ เป็นหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
(Competency -Based)ประเทศไทยยังไม่มีก าหนดมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) 
   2. ปัญหาการฝึกงานในสถานประกอบการ 
    2.1 จ านวนชั่วโมงการฝึกตามหลักสูตรอาชีวศึกษาเพียง 1 ภาคเรียนของหลักสูตร ใน
ระดับ ปวช. 
    2.2 การฝึกงานไม่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงลักษณะงานที่ฝึกไม่ตรงตามสาขาวิชา
ที่เรียน 
    2.3 สถานประกอบการไม่ค่อยให้ความส าคัญกับนักศึกษาฝึกงาน โดยยึดความคิดว่า 
นักศึกษาฝึกงานเพียงระยะเวลาสั้น ๆไม่ได้อยู่นาน การฝึกงานไม่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องสอนงาน 
   3. ปัญหาการประเมินการศึกษาและฝึกอาชีพ 
    3.1 การประเมินผู้เรียนเน้นการประเมินภาคทฤษฎี ด้านความรู้ ความจ ามากกว่า
ภาคปฏิบัติหรือทักษะ 
    3.2 การประเมินนักศึกษาฝึกงาน เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเป็นหลัก ส่วนสถาน
ประกอบการจะประเมินตามเครื่องมือของสถานศึกษาที่ก าหนด รายการประเมินไม่ได้เน้นสมรรถนะ
ในงานที่ปฏิบัติ แต่เน้นทางด้านบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมทั่วไป 
   การจัดการอาชีวศึกษาที่ผ่านเป็นแบบ Conventional Vocational Programs และมีการ
พัฒนามาเป็นแบบฐานสมรรถนะ (Competency – Based Vocational Programs)  ดังตารางที่ 
2.4 
 
ตารางท่ี 2.4  แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาแบบนิยมทั่วไปกับแบบฐานสมรรถนะ 
 

แผนการเรียนการฝึกวชิาชีพแบบนิยมทั่วไป 
(Conventional Vocational Programs) 

แผนการเรียนการฝึกวชิาชีพแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency–Based Vocational Programs) 

เช่น หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษา
ทุกลักสูตร รายวิชาสามัญ วิชาพ้ืนฐานและบาง
รายวิชาชีพ 

เช่น หลักสูตรระยะสั้น , หลักสูตรฝึกอบรมของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน รายวิชาตอนท้ายของหลักสูตร 

1. ใช้ฐานเนื้อหาวิชา (Content – Based) 1. ใช้ฐานสมรรถนะ (Competency – Based) 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

แผนการเรียนการฝึกวชิาชีพแบบนิยมทั่วไป 
(Conventional Vocational Programs) 

แผนการเรียนการฝึกวชิาชีพแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency–Based Vocational Programs) 

2. ใช้ฐานของเวลา (Time – Based) 2. ใช้ฐานของสมรรถนะการท างาน  
    (Performance – Based) 

3. อัตราการท างานเป็นไปตามกลุ่ม  
   (Group Paced)  

3. อัตราการท างานเป็นแบบรายบุคคล   
    (Individual Paced) 

4. ความต้องการเป็นกลุ่มเป็นชั้นเรียน  
   (Group Needs) 

4. ความต้องการเป็นรายบุคคล  
   (Individual Needs) 

5. ผลป้อนกลับช้า (Delayed Feedback) 5. ผลป้อนกลับโดยพลัน (Immediate Feedback) 
6. ใช้ต ารา และ สมุดงาน 
   (Textbook/Workbook Materials) 

6. มอดูล และวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
   (Modules and Media Material) 

7. ถูกจ ากัดประสบการณ์งานจริง 
   (Limited Field Experience) 

7. เรียนรู้ประสบการณ์จากงานจริง 
   (Learning in the Field) 

8. สอนโดยบรรยายหรือสาธิตจากครู 
   (Lectures, Demonstrations) 

8. สอนโดยการช่วยเหลือจากวิทยากร 
   (Assistance of Resource Person) 

9. จุดประสงค์ก าหนดเป็นจุดประสงค์ท่ัวไป 
(General Objective) อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
จุดประสงค์ทั่วไป คือ พฤติกรรม หรือ behavior 
(ท านองที่ว่า มีความรอบรู้มากมาย แต่ท าอะไรเป็น
ชิ้นเป็นอันไม่ได้) 

9. จุดประสงค์ก าหนดเป็นจุดประสงค์เฉพาะ 
(Specific Objectives) องค์ประกอบของจุดประสงค์ท่ี
เป็นปลายทางคือ Element (หน่วยย่อย) ซึ่ งเป็น 
accomplishment (ความส าเร็จ)(ท านองท่ีว่า รู้อะไร
แม้จะรู้เพียงอย่างเดียว ฝึกจนเชี่ยวชาญก็จะเกิดผล) 

10. เกณฑ์อัตนัย (Subjective Criteria) 10. เกณฑ์ปรนัย (Objective Criteria) 
11. ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม  
     (Norm – Referenced) 

11. ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์  
     (Criterion – Referenced) 

12. การรายงานผลการเรียนเป็นระบบเกรด 
     (Final Grades) 

12. การรายงานผลการเรียนเป็นแบบสมรรถนะ 
     (Student Competence) 

   
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งแบบนิยมทั่วไปและแบบฐานสมรรถนะ มีข้อดีข้อเสีย ดังตารางที่ 

2.5  
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ตารางท่ี 2.5  แสดงการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดอาชีวศึกษาแบบนิยมทั่วไปกับแบบฐาน 
                 สมรรถนะ 
 

แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบนิยมทั่วไป 
(Conventional Vocational Programs) 

แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency – Based Vocational Programs) 

เช่ น  ห ลั ก สู ต ร  ป วช . แล ะ  ป วส . ขอ งก รม
อาชีวศึกษาทุกลักสูตร รายวิชาสามัญ วิชาพ้ืนฐาน
และบางรายวิชาชีพ 

เช่น หลักสูตรระยะสั้น , หลักสูตรฝึกอบรมของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายวิชาตอนท้ายของ
หลักสูตร 

1 . ใช้ ฐ า น เนื้ อ ห า วิ ช า  (Content – Based)       
การออกแบบหลักสุตรกระท าได้ง่าย เนื่องจากใช้
ฐานเนื้อหาสาระ มีโครงสร้างและกรอบเวลา
แน่นอน ผู้พัฒนาหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพก็สามารถก าหนดหลักสูตร โดยการ
คัดลอกหรือเลียนแบบเนื้อหาหลักสูตรอื่นใดมาก็ได้
การจัดแผนแบบนี้ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจาก
กิ จกรรมการ เรี ยนการสอน เกื อบ ไม่ ต้ อ งใช้
งบประมาณด้านเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์มากนัก 

1. ใช้ฐานสมรรถนะ (Competency – Based) 
การพัฒนาหลักสูตรกระท าได้ยาก เนื่องจากต้อง
ใช้ฐานสมรรถนะ แต่ถูกก าหนดด้วยเกณฑ์เวลา 
ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเชี่ยวชาญในการท างาน
จริง การก าหนดหลักสูตรอาจคัดลอกมา แต่
จะต้องสามารถวิเคราะห์กระบวนการท างานได้
จริงการจัดแผนแบบนี้ท าให้มีงบค่าใช้จ่ายสูง 
เนื่องจากต้องมีการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีค่อนข้างครบถ้วน 

2. ใช้ฐานของเวลา (Time – Based) 2. ใช้ฐานของสมรรถนะการท างาน  
   (Performance –Based) 

3. อัตราการท างานเป็นไปตามกลุ่ม  
   (Group Paced)  

3. อัตราการท างานเป็นแบบรายบุคคล  
   (Individual Paced) 

4. ความต้องการเป็นกลุ่มเป็นชั้นเรียน (Group 
Needs) การจัดการเรียนการสอนของครูจะสะดวก
และใช้เวลาที่แน่นอน เนื่องจากใช้อัตราการท างาน
แบบกลุ่ม การก ากับดูแลการปฏิบัติงานใช้เวลา
เท่าท่ีกรอบเวลาก าหนดไว้ 

4. ความต้องการเป็นรายบุคคล ( Individual 
Needs)การจัดการเรียนการสอนอาจไม่สะดวก
เนื่องจากใช้เวลาของนักเรียนที่ไม่แน่นอนและ
จะต้องสละเวลากับนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
ก ากับดูแลอาจยุ่งยากเนื่องจากนักเรียนแต่ละคน
จะใช้เวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

5. ผลป้ อนกลับช้ า  (Delayed Feedback) ผล
ป้อนกลับที่ล่าช้าท าให้การปรับปรุงเนื้อหาและ
วิธีการสอนกระท าได้ล่าช้าด้วย เนื่องจากวิธีการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับระบบนี้คือแผนการ
เรี ย น แบ บ  Day Release ช่ ว ง เวล า เส ร็ จ สิ้ น
รายวิชาจึงเป็นภาคเรียน 

5. ผ ล ป้ อ น ก ลั บ โ ด ย พ ลั น  ( Immediate 
Feedback) ผลป้อนกลับ โดยพลันท าให้การ
ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีสอนสามารถกระท าได้
ทันที เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับระบบนี้คือแผนการเรียนแบบ Block (Day) 
Release ส าหรับแต่ละงานเฉพาะอีกทั้ งช่วง
ระยะเวลาเสร็จสิ้นรายวิชาก็ใช้เวลาสั้น 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 

แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบนิยมทั่วไป 
(Conventional Vocational Programs) 

แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency – Based Vocational Programs) 

6. ใช้ต ารา และสมุดงาน (Textbook/Workbook 
Materials) ก าร ใช้ ต าร า  ห รื อ  สมุ ด งาน โด ย      
การสอนสัปดาห์ละครั้งตลอดภาคเรียน ท าให้
ครูผู้สอนมีภาระไม่มากนักในการเตรียมการสอน
ล่วงหน้าเพียง 1-2 สัปดาห์ บางทีก็อาจใช้เวลา
เตรียมการสอนเพียง 2-3 ชั่วโมงก่อนท าการสอน 

6. มอดูล และวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
(Modules and Media Material) การด าเนิ น
เนื้อหาโดยใช้มอดูลและวัสดุสื่อสารการเรียนการ
สอนที่ต้องสอนต่อเนื่องในช่วงระยะสั้น ๆท าให้ครู
ต้องเตรียมการสอนทั้งวิชาล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ
ก่อนในช่วงสั้นๆเช่นกัน อีกทั้งมีปริมารงานที่ต้อง
ท าล่ วงหน้ าให้ ครบทั้ งวิชา จึ งท าให้ ครูต้ อง
รับภาระหนัก 

7. ถูกจ ากัดประสบการณ์งานจริง 
   (Limited Field Experience) 

7. เรียนรู้ประสบการณ์จากงานจริง 
   (Learning in the Field) 

8. สอนโดยบรรยายหรือสาธิตจากครู (Lectures , 
Demonstrations) ถูกจ ากัดประสบการณ์งานจริง 
การเรียนการสอนเปรียบได้กับการน าเรื่องมาเล่า
ให้ฟัง 

8. สอนโดยการช่วยเหลือจากวิทยากร 
(Assistance of Resource Person) เ รี ย น รู้
ประสบการณ์จากงานจริง โดยมีครูผู้สอนเป็นพ่ี
เลี้ยงคอยชี้แนะ แต่ครูก็ต้องรอบรู้ในเรื่องราวด้วย 

9. จุดประสงค์ก าหนดเป็นจุดประสงค์ทั่ วไป 
(General Objective) จุดประสงค์การเรียนรู้แบบ
ฐานเนื้อหาใช้การแยกเนื้อหา ออกเป็น หน่วยการ
เรียนรู้(learning unit) แล้วแยกหน่วยการเรียนรู้
เป็นหัวข้อ (topic) และเขียนด้วยจุดประสงค์ทั่วไป 
(General Objective) จากนั้นแยกหัวข้อเป็น 

9. จุดประสงค์ก าหนดเป็นจุดประสงค์เฉพาะ
(Specific Objectives) จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ ใช้การแยกงานหลักหรือ
หน้าที่ (Duty) ออกเป็นงานเฉพาะ (Task) โดยมี
จุดประสงค์เดียว เรียกว่า กฤตกรรมปลายทาง 
(TPO, Terminal Performance Objective) 

หัวข้อย่อย (Subtopic) เขียนด้วยจุดประสงค์
เฉ พ าะ  ห รื อ  พ ฤ ติ ก ร ร ม เฉ พ าะ  (Specific 
Objective หรือ Behavioral Objective) ท าให้
เกิดจุดประสงค์เฉพาะมากมาย ไม่มีจุดหมายของ
การน าแต่ละจุดประสงค์ ไปใช้ชัด เจน แต่จะ
เหมาะสมที่เป็นแบบฐานกว้าง (broad – based) 

แล้ วแบ่ งงาน เฉพาะออกเป็น  2 -4 งานย่อย 
(Element) และก าหนดจุดประสงค์ EO หรือ กฤ
ตกรรมย่อย  ของแต่ละงานย่ อย , (Enabling 
Objective) ในแต่ละงานย่อยยังแยกออกเป็น
ขั้นตอน (step) การท างานแล้วก าหนดเป็น
พฤติกรรมหรือจุดประสงค์ เฉพาะ (Specific 
Objective) ซึ่งจะประกอบกันเป็นกระบวนการ
จนเสร็จสิ้นสู่ปลายทาง 

10. เกณฑ์อัตนัย (Subjective Criteria) 10. เกณฑ์ปรนัย (Objective Criteria) 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 

แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบนิยมทั่วไป 
(Conventional Vocational Programs) 

แผนการเรียนการฝึกวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency – Based Vocational Programs) 

11. ป ร ะ เมิ น ผ ล แ บ บ อิ ง ก ลุ่ ม  ( Norm – 
Referenced) ป ร ะ เมิ น ผ ล แ บ บ อิ งก ลุ่ ม  วั ด
ผลสัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ ความสามารถ 
เรียงจากมากไปหาน้อย อาจแปลงคะแนนเป็น
คะแนนมาตรฐาน แล้วตัดเกรดตามช่วงคะแนนเช่น 
A, B, C, D และ F เกรด A ไม่ได้แสดงค่าความรู้
ความสามารถใด นอกจากบอกว่าดีกว่าคนอ่ืน ๆ
ส่วนใหญ่ในชั้นเรียนนั้น ถ้าในชั้นนั้นหาคนเก่งไม่ได้
ก็ยังมีคนสอบได้เกรด A 

11. ป ระ เมิ น ผลแบบ อิ งเกณ ฑ์  (Criterion –
Referenced) ป ระเมินผลแบบ อิงเกณ ฑ์  วั ด
ผลสัมฤทธิ์โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็น
อัตราการประเมินปกติ  (Normal Pace) ของ
ผู้เรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ใช่อัตราของมือ
อาชีพ เช่น เวลามาตรฐานของการพิมพ์ดีด 50 ค า
ต่อนาทีถ้ าพิมพ์ ได้  40 ค าต่อนาทีแสดงว่ามี 
ดรรชนีสมรรถนะ (Performance Index) เท่ากับ 
0.8 หรือถ้าพิมพ์ได้ 60 ค าต่อนาที จะมีดรรชนี
สมรรถนะเท่ากับ 1.2 ดรรชนีเหล่านี้อาจแปลง
เป็นเกรด A, B, C… ได้ แต่การแปความหมายอาจ
แตกต่างกันการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์นี้เคย
สร้างความผิดพลาดในวงการศึกษาของไทย
มาแล้วในอดีต กล่าวคือ เกณฑ์ที่สร้างขึ้นมักไม่มี
ห ลั กก ารอะ ไรน่ า เชื่ อ ถื อ  ม าใช้ เกณ ฑ์ ก าร
ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังใช้การวัดผลที่ผิดวิธีอีก
ด้วยเนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบฐาน
เนื้อหา 

12. การรายงานผลการเรียนเป็นระบบเกรด 
(Final Grades) การรายงานผลการเรียนยังใช้
ระบบเกรดของแต่ละรายวิชา ท าให้ทราบผลเป็น
ภาพรวมของแต่ละวิชา 

12. การรายงานผลการเรียนเป็นแบบสมรรถนะ 
(Student Competence) การรายงานผลการ
เรียนใช้การแสดงสมรรถนะในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้หรือแต่ละ Task การรายงานผลอาจเป็น 
Student Performance Agreement ห รื อ 
Competency Passport 

 
 2.6.2 หลักสูตรอาชีวศึกษาในต่างประเทศ  
    2.6.2.1 ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีประชากรน้อย การจัดการศึกษาจะมีทั้ง    
การสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทอาชีวศึกษาและการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ในการพัฒนา
ทักษะอาชีพที่จาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งหมดเป็นของรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถาบัน
เทคนิคศึกษา และวิทยาลัยโพลีเทคนิคการจัดการอาชีวศึกษาจะเน้นสมรรถนะ (competency) ใช้
รูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จะจัดอาคารสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือสื่อการสอนต่าง ๆ ทั้งในการเรียนระหว่างการ
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ท างาน (on the job training) และการเรียนนอกเวลาทางาน (off the job training) ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา รวมทั้งการจัดให้มีครูฝึกในสถานประกอบการที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นครูฝึกสถานประกอบการ จะบริหารจัดการการสอนให้เป็นไปตามตาราง
การสอนหรือแผนการสอนที่ได้ก าหนดไว้ รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน และยังได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับประเทศที่มีความเจริญทางด้าน
อุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น 
    2.6.2.2 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานและยังเป็นต้นแบบการจัดการเรียนอาชีวศึกษาสาหรับหลาย
ประเทศทั่วโลกซึ่งมีลักษณะเด่นคือการสร้างแรงงานฝีมือที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนและมี
การทาสัญญาระหว่างผู้ปกครองกับสถานประกอบการรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาและยังมี
กฎหมายรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเช่นสถานประกอบการรองรับผู้เรียนเข้า
ฝึกประสบการณ์โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกเช่นค่าตอบแทนสวัสดิการและมีการสอนงานโดยครูฝึกที่
ผ่านการอบรมจากส่วนกลางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะ
เน้นภาคทฤษฎีเพ่ือนาไปสู่การฝึกปฏิบัติจริงอย่างจริงจังกับสถานประกอบการจึงทาให้ผู้เรียนมี
ฐานความรู้ที่แน่นมีองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ทาให้คุณภาพของผู้เรียนเมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะมีสมรรถนะที่สูงมากอีกท้ังยังสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นได้อีกด้วย 
    2.6.2.3 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนใน     
การออกค่าใช้จ่ายการเรียนภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ เรียนและมีการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานเหล็กงานประปางานเชื่อมโลหะงาน
ไฟฟ้าสถาปัตยกรรมช่างก่อสร้าง วิศวะเครื่องกลวิศวะไฟฟ้าวิศวกรรมเคมีโดยหลักสูตรการเรียนการ
สอนจะเน้นภาคปฏิบัติมากสัดส่วนการเรียนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติเป็น  30 : 70 ผู้เรียนที่มีประวัติ
การเรียนดีจะได้รับการคัดเลือกให้ฝึกวิชาเฉพาะอีก 6 เดือนเพื่อไปเป็นหัวหน้างาน 
    2.6.2.4 ประเทศอิสราเอล เป็นประเทศที่มีความเป็นเลิศและให้ความส าคัญด้านเกษตร
กรรมการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศอิสราเอลจะเน้นเฉพาะทางโดยเฉพาะอาชีพการเกษตร ท าให้
มีการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถโดยยึดวิชาสามัญเป็นหลัก 
    2.6.4.5 ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงท าให้
เน้นแรงงานที่ผ่านการฝึก ในสถานศึกษา ประเทศญี่ปุ่นมีโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาจัดการเรียน     
การสอนด้านวิชาชีพเป็นหลักและมีศูนย์ฝึกวิชาชีพและวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาเนินการผลิตแรงงาน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนและของประเทศ ดังนั้นสถานศึกษาจะเป็นผู้
ประสานงานจัดหางานให้ผู้เรียนเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ อีกทั้ง
ประเทศญี่ปุ่นยังมีการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภาคเพ่ือไม่ให้เกิดการแออัดของ
ชุมชนการศึกษาและมีการควบคุมมาตรฐานการศึกษาจึงทาให้การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ
ญี่ปุ่นประสบผลส าเร็จ (วิทยา ดวงสินธ์. 2557: 1212) 
    ศูนย์ฝึกวิชาชีพและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่นมี 3 รูปแบบ คือ 1) ศูนย์ฝึก
วิชาชีพทั่วไป (General Vocational Training Centers) ท าหน้าที่จัดการฝึกวิชาชีพเพ่ือผลิตแรงงาน
ระดับกึ่งฝีมือ (semi-skilled workers) โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลา
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เรียนต่ออีกประมาณ 1 ปี ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียนเพียง 6 
เดือน 2) ศูนย์ฝึกวิชาชีพเฉพาะ (Vocational Training Centers) ทาหน้าที่ฝึกอาชีพเพ่ือผลิตแรงงาน
ระดับฝีมือ (skilled workers) โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียนต่ออีก 
2 ปี ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 1 ปี 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
(College of Vocation Training) ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตช่างเทคนิคโดยรับจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 2 ปี 
   โดยสรุปพบว่า การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นการจัด
การศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิต
ก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่ก็รูแบบที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน และในแต่ละ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักใน
การจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาภายในประเทศ ต้องให้ความส าคัญการพัฒนาหลักสูตรที่ให้สถาน
ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ แต่ประเดนส าคัญใน
การเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ไป ต้องแสดงความเป็นตัวตนของการจัดการอาชีวศึกษาที่ต้องเกิดสมรรถนะ
อาชีพ ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีรวมทั้งทักษะที่จ าเป็นแห่งโลกอนาคต (Future Skills) ทักษะใน
ศตวรรษที่  21 หลักสูตรต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพ (Market Place Work) ซึ่งถือว่าเป็น
สมรรถนะอาชีพเฉพาะทาง หรือฐานสมรรถนะอาชีพ ที่มีความแตกต่างโดดเด่นกว่าหลักสูตรทั่วไป 
หลักสูตรอาชีวศึกษาในอนาคตสู่สากลต้องให้ความส าคัญในทุกมิติ รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การวัดประเมินผลที่ยืดหยุ่นได้ตามบริบทของผู้เรียน สามารถจัดเทียบโอนประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  
  2.6.3 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    2.6.3.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาเป็นการนามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะไปพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพในรูปของกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ แล้วพัฒนา
เป็นหลักสูตรการอาชีวศึกษา และจากการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการก าหนด
กรอบมาตรฐานหลักสูตรตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ให้สถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาหรือปรับปรังหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย คุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาทักระดับคุณวุฒิ ต้องครบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทาง
ปัญญาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่
อาชีพ 
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      ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถาบันที่จะด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพและความต้องการก าลังคน ผลการส ารวจ ผลการวิจัย 
ข้อมูลความต้องการและความพร้อมของสถาบัน ไปพัฒนาเป็นกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือ
สถาบันการอาชีวศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมี
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ 
      1) อาชีพที่จะพัฒนานี้ต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากการเรียนในระบบหรือ
จากการฝึกอบรม 
      2) ผู้พัฒนาหลักสูตรมีอ านาจหรือได้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย ข้อบังคับใน
การจัดการศึกษาหรือฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเข้าสู่อาชีพหรือไม่เพราะบางอาชีพจะต้องไดรับ         
การอนุญาตจากสมาคมวิชาชีพ 
      3) ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับปริมาณความต้องการหรือจ้างงานในอาชีพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพียงพอหรือไม่ 
      4) ข้อมูลบ่งชี้แน่ชัดว่ามีผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือเข้า
ประกอบอาชีพนี้เพียงพอหรือไม่ 
      5) คณาจารย์มีคุณสมบัติและมีความช านาญในอาชีพนั้นหรือไม่ 
      6) สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม ได้แก่ เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอหรือจัดหามาได้ครบเมื่อเปิดหลักสูตรหรือไม่ 
    2.6.3.2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
      1) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ระบุปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
แต่ละ หลักสูตรโดยต้องสอดคล้องลับปรัชญาการอาชีวศึกษาปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาชีพ 
      2) ระบบการจัดการศึกษาให้ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ ใช้ในการจัด
การศึกษาเรียนการสอนการคิดหน่วยกิตรวมทั้งการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  (ถ้ามี) ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
      3) การด าเนินการหลักสูตรให้ระบุวันเวลาดาเนินการจัดการเรียนการสอน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจานวนนักศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษา 
      4) จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
      5) โครงสร้างหลักสูตรให้ระบุจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและจ านวน
หน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรและกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ 
      6) จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ให้ระบุจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรพร้อม
ทั้งต าแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิสาขาวิชาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาอย่างชัดเจน 
      7) เกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้ระบุเกณฑ์การจัดผลประเมินผลและอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในหลักสูตร มีความยืดหยุ่น หลากลายวิธีการ 
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      8) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
      9) การประกันคุณภาพให้ระบุระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรใน     
4 ประเด็นเป็นอย่างน้อย คือ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
      10) การพัฒนาหลักสูตรให้ระบุการพัฒนาหลักสูตรโดยแสดงการปรับปรุงดัชนี
บ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ในทุก 5 ปีการศึกษา 
      11) ให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรเพื่อเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเป็นกรณี ๆ ในแต่ละหลักสูตร 
      12) ให้ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาลงนามรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลที่น าเสนอในข้อ 1) ถึง ข้อ 10) พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาส าหรับสถาบันการอาชีพศึกษา
ให้สามารถด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพในรูปของหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
   การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นการน าสมรรถนะในงานอาชีพของมาตรฐานอาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะ (Occupational Standards /Competency Standards) ตามระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพ มาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางานในหลักสูตรแต่ละระดับ
คุณวุฒิอาชีวศึกษา แล้วพัฒนารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะที่
ก าหนดเพ่ือเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี รวมทั้งความต้องการก าลังคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในทุก 5 ปี นอกจากนี้ ก็อาจจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมในระหว่างวงรอบของการใช้หลักสูตรนั้น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของงานอาชีพได้เช่นกัน 
   2.6.3.3 คุณลักษณะส าคัญของหลักสูตรอาชีวศึกษา มีดังนี ้
      1. หลักสูตรอาชีวศึกษาจะจัดหมวดหมู่ตามลักษณะงานอาชีพออกเป็นประเภท
วิชา ในแต่ละประเภทวิชาจ าแนกออกเป็นสาขาวิชา และในแต่ละสาขาวิชาจ าแนกออกเป็นสาขางาน 
      2. หลักสูตรอาชีวศึกษาแต่ละระดับจะมีหลักการของหลักสูตรและจุดหมายของ
หลักสูตรเหมือนกันทุกประเภทวิชา กรณีสาขาวิชาที่มีข้อก าหนดเฉพาะของงานอาชีพ สามารถเพ่ิม
ส่วนที่เป็นข้อก าหนดเฉพาะนั้นในหลักการและจุดหมายของหลักสูตรสาขาวิชานั้นได้ 
      3. จุดประสงค์สาขาวิชาจะเป็นข้อก าหนดเฉพาะโดยภาพรวมของสาขาวิชา 
สะท้อนให้เห็นว่าการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์สาขาวิ ชานั้น ๆ ผู้เรียน
จะต้องศึกษาและปฏิบัติรายวิชาในหมวดวิชา กลุ่มและหรือกลุ่มวิชาใดตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือ
น าไปสู่คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีกรอบการเขียนใน
บางส่วนเหมือนกันเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรตามระดับคุณวุฒิ และมีส่วนที่แตกต่างเพ่ือ
แสดงลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา 
      4. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพจะเป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถใน



60 
 

การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ จ าแนกตามสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและมาตรฐานอาชีพตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจะ
ระบุถึงคุณลักษณะและสมรรถนะที่ต้องการที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น ทั้งสมรรถนะบังคับและ
สมรรถนะเลือก เพ่ือน าไปสู่การก าหนดรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหมวด
วิชา กลุ่มและกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
      5. โครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยมีกรอบของจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา กลุ่ม กลุ่มวิชา และจ านวนหน่วย
กิตรวมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับทั้งนี้ การจัดรายวิชาในหมวดวิชา 
กลุ่มและกลุ่มวิชาในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานจะต้องพิจารณาก าหนดจ านวนหน่วย
กิตในแต่ละหมวดวิชา กลุ่มและกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกรอบโครงสร้างของหลักสูตร
แกนกลาง 
   2.6.3.4 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
      รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันการอาชีวศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดท า
หลักสูตรของตนเองได้ โดยน ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา มาด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรการอาชีวศึกษา  ในแบบเสนอหลักสูตรการอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรได้เปิดโอกาส
ให้สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความต้องการของชุมชน ศักยภาพของพ้ืนที่และภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ หลักสูตรที่จัดท าขึ้นต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจและความต้องการ
ของท้องถิ่น อันจะท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดความรัก ความผูกพัน
และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จากการบูรณาการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
การศึกษา โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาจะมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร โดย
การคัดเลือกจากคณาจารย์ ผู้เชียวชาญ รวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตาม
สาขาอาชีพ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
      ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและประเมินความจ าเป็นรวมทั้งความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน จังหวัด และภูมิภาคเพ่ือให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้ น
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของท้องถิ่น โดยวิเคราะห์งานจากข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เพ่ือก าหนดสมรรถนะอันเป็นคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ตลาดงานต้องการ ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ระบบความร่วมมือและความสัมพันธ์กับภาคเอกชนและชุมชน รวมตลอดจนถึงความต้องการของ
ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพของผู้เรี ยน 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
      ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
เป็นการก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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      ขั้นตอนที่ 4 ศึกษากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาเพ่ือการก าหนด
ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องครอบคลุมกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิ 
      ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดเวลาเรียนและหน่วยกิตโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ กรอบมาตรฐานหลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ตามระดับของ
หลักสูตร 
      ขั้นตอนที่ 6 จัดท าเอกสารหลักสูตรสถาบันอาชีวศึกษาโดยการน ากรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพร้อมจัดท าลงในแบบการเสนอหลักสูตร
การอาชีวศึกษา 
      ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยคณะท างานอาจประชุมพิจารณา
ร่วมกัน หรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
อย่างไร ทั้งในส่วนของจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เนื้อหาค าอธิบายรายวิชา เวลาเรียนและความชัดเจน
ของภาษาที่ใช้ 
      ขั้นตอนที่ 8 เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพ หลักสูตรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะท างานต้องน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้เสนอขอความ
เห็นชอบ ตามล าดับต่อสภาสถาบัน หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วต้องแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ พร้อมจัดทาแบบรายงานข้อมูลเพ่ือการพิจารณาหลักสูตรและ
แบบเทียบหลักสูตรเพ่ือคุณภาพการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับความ เห็นชอบ เพ่ือน าเข้า
สู่กระบวนการรับรองคุณวุฒิจากสานักงาน ก.พ. ต่อไป 
      ขั้นตอนที่ 9 น าหลักสูตรไปใช้ สถาบันการอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้องต้อง
จัดเตรียม คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
น าไปใช้ ตลอดจนวางแผนการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรและท าความเข้าใจกับคณาจารย์ผู้สอน 
ร่วมกันวิเคราะห์หาข้อบกพร่องเพ่ือการปรับปรุงและหรือพัฒนาให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
      ขั้นตอนที่ 10 ประเมินผลหลักสูตรและรายงานผลการใช้หลักสูตร โดยสรุป
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาควรมุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการ
ผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะอาชีพ (Occupational Competency) ที่สอดรับกับความต้องการของ
หน่วยงาน สถานประกอบการ โดยหลักสูตรต้องมีการพัฒนาตามขั้นตอน การวิเคราะห์ลักษณธงาน
อาชีพ สมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นทั้งทักษะในวิชาชีพ และทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกันในสังคมยุค
ใหม่ ซึ่งในการด้านอาชีวศึกษา มีความส าคัญมากที่ต้องให้ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ และการฝึก
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ในรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นตามบริบทของลักษณะ
งานวิชาชีพต่าง ๆ และความแตกต่างของผู้เรียน เพ่ือสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในอย่างทั่วถึง การ
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้คุณภาพสูง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญประจ างาน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เพ่ือให้ผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียน เกิดความรอบรู้ มีสมรรถนะพ้ืนฐาน มีความเป็นมืออาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบการ และมีทักษะกว้างเพ่ือการเจริญก้าวหน้าต่อไป  
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2.7  กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  2.7.1 ความหมายของกระบวนทัศน์  
    มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายของกระบวนทัศน์ หลายท่าน อาทิ 
    กระบวนทัศน์ (Paradigm) ซึ่งมาจากภาษากรีก โดย para แปลว่า beside ส่วน digm แปลว่า 
ทฤษฎี คือ ชุดแนวความคิด หรือ มโนทัศน์ (Concepts) ค่านิยม (Values) ความเข้าใจรับรู้ (Perceptions) 
และการปฏิบัติ (Practice) ที่มีร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่ง ชุมชนหนึ่งและได้ก่อตัวเป็นแบบแผน ของทัศนะ
อย่างเฉพาะแบบหนึ่ง เกี่ยวกับความจริง (Reality) ซึ่งเป็นฐานของวิถี เพ่ือการจัดการตนเอง ของชุมชนนั้น 
ที่ท าหน้าที่สองประการ คือประการแรกท าหน้าที่ วางหรือก าหนดกรอบ ประการที่สอง ท าหน้าที่บอกให้
ทราบควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร ภายในกรอบเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ รวมไปถึงการวัดความส าเร็จนั้น
อย่างไร 
   Paradigm เป็นวิธีการหรือมุมมองต่อปรากฏการณ์ ที่แสดงความสัมพันธ์ ซึ่งน าไปสู่การ
วิจัยและการปฏิบัติ ช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข และเกณฑ์ ในการ
พิสูจน์ข้อสันนิษฐาน paradigm ประกอบด้วยทฤษฎีและวิธีการ 
    Paradigm หรือกระบวนทัศน์ โดยมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ได้นิยามไว้ว่า คือตัวอย่าง    
ต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของการท างานด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ตัวอย่างที่รวมไปถึงกฎ ทฤษฎี 
การน าไปใช้และเครื่องมือรวมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดรูปแบบที่ซึ่งน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เชื่อมโยงกัน
อย่างเฉพาะพิเศษ ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอธิบายต่อว่า "คนที่มีงานวิจัยอยู่ในกระบวนทัศน์
เดียวกันจะมีกฎและมาตรฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์เหมือนกัน และได้ผลออกมาเหมือนกัน" 
    โดยสรุป กระบวนทัศน์เป็นวิธีการ แนวทาง หรือมุมมองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือ
แก้ปัญหา พิสูจน์ข้อสันนิษฐาน ซึ่งน าไปสู่การวิจัยและการปฏิบัติ 
  2.7.2 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสากล 
    การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงและเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดการ
อาชีวศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านฝีมือ
แรงงาน ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และรวมทั้งการพัฒนาให้เป็นนวัตกรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียบนานา
ประเทศ และมีความความสามารถตามมาตรฐานสากลได้นั้น สิ่งส าคัญในการน าพาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ 
การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development) ซึ่งหลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสากล จ าเป็นจะต้องมีการคิดเชิงเหตุผล อัน
เป็นฐานรากของการคิดเชิงปรัชญา การวิเคราะห์น ามาสู่การสังเคราะห์ตกผลึกเป็นข้อสรุป ด้วยวิธีนิร
นัยหรืออุปนัยหรือผสมผสานกัน จากนั้นน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีความเป็นสากลอัน
เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงเพ่ือเป็นกรอบความคิดในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ปัจจุบัน
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้พัฒนาโดย การ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งมีกระบวนการในการฝึก
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ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล จึงมีการก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาอาชีวศึกษาไทยโดยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษาทั้งผู้สอน 
ผู้เรียนและภาคเอกชนซึ่งก็คือสถานประกอบการ จึงท าให้การสร้างก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกิดขึ้น
อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

       2.8.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
        นฤมล เพ็ชรสุวรรณ และรุจิร์ ภู่สาระ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความต้องการของสถานประกอบการโดยใช้ Backward 
Design The Development of Vocational Curriculum for Business Computer According 
to Employers Needby Using Backward Design การวิจัยแบบผสมผสานนี้ มี วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้ Backward Design กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ านวน 216 คน หัวหน้างานในสถานประกอบการจ านวน 1,080 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ขั้นตอนการด าเนินการ คือ การศึกษาข้อมูลที่เป็นเอกสาร เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาสังเคราะห์เพ่ือร่างหลักสูตร และประเมิน
ความเป็นไปได้ของหลักสูตร ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
หลักการ จุดหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผล โดยเน้น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ด้านทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต โดยเน้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ8-12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 6-12 หน่วยกิต กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ 3-9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-9 หน่วย
กิต หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต กลุ่มวิชา แกน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง) รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 80-90 หน่วยกิต ผลการประเมินความเป็นไปได้ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ความต้องการก าลังคนเชิงคุณภาพของสถานประกอบการ และมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 
 สุธี เสริมสุข ชัยวิชิต เชียรชนะ และไพโรจน์ สถิรยากร (2556) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ผลกระทบไขว้: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองน ารูปแบบ 
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ ผลกระทบไขว้มาใช้
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และ เพ่ือประเมิน
ความเป็นไปได้ในการน าแนวทางมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ประเภทช่าง อุตสาหกรรม
ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนในรายวิ ชางานไฟฟ้า และ
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อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอนในสาขาวิ ชาช่ างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 5 คน และเจ้าของ 
สถานประกอบการ จ านวน 78 คน จากสถานประกอบการ 78 แห่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี 
การเชิงปริมาณผสานกับ วิธีการเชิงคุณภาพโดยการสอบถาม การประเมิน และการสนทนากลุ่ม 
เครื่องมือที่ ได้แก่ แบบประเมิน 3 ฉบับ และแบบสอบถาม 1 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้พัฒนาหลักสูตรราย วิชาชีพได้จริง มีขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอนที่ใช้ใน 
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพประกอบด้วย ขั้นตอนแรก เป็นการระบุและจัดล าดับความต้องการ
จ าเป็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เรียนประเภทช่างอุตสาหกรรม ขั้นตอนที่สอง เป็นการวิเคราะห์สาเหตุ
ที่ท าให้ผู้เรียนมีทักษะ และความรู้ทางด้านวิชาชีพไม่ตรงตามความ ต้องการของสถานประกอบการ 
ขั้นตอนที่สาม เป็นก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ือให้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะผู้เรียน
ด้านความรู้วิชาชีพ และทักษะวิชาชีพตรงตามต้องการของสถานประกอบการ และแนวทางส่วนใหญ่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (2564) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
การอาชีวศึกษาแบบทวิวุฒิ ระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออกส่งเสริมการมีงานท า โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางราง รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรบนฐาน คุณภาพนักศึกษาใน 
ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desirable 
Attributes) และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่ง ทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระบบขนส่งทางราง
จ านวน 28 คน ประกอบด้วย สาขางานบ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 20 คน สาขางาน
เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 8 คน เป็นการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
หลักสูตรและ การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อหลักสูตรและ
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), 
และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออกจังหวัดชลบุรีส่งเสริมการมีงานท า มีประสิทธิภาพใน 
การส่งเสริมการมีงานท าตามบริบทเชิงพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
ที่เป็นเครือข่ายรวมพัฒนาทั้ง 4 แห่งสามารถจัดบริหารจัดการตามโครงสร้างหลักสูตรที่ ก าหนดไว้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อการเรียนรู้และเครื่องมือเสริมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 
นักศึกษาได้เวียน ฐานไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ระบบรางทั้ง 4 สถาบัน ท าให้ได้เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ
ของแต่ละศูนย์การเรียนได้เป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนครูที่มีความสามารถเฉพาะทางในการจัด 
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การเรียนรู้ระหว่างสถาบันด้วย และสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้  
ฝึกประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี  ท าให้มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการ 
ต้องการ และครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญโดยให้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และสร้างเสริมทักษะแห่ง ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฯส่งเสริมการมีงานท าบนฐานคุณภาพนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
หลักสูตรระบบขนส่งทางราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) มี คุณลักษณะในการประกอบอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับดี และ
ในภาคเรียนที่ 2 มากกว่า ภาคเรียนที่ 1 ทุกรายการ และโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีทักษะปฏิบัติที่
จ าเป็นในการประกอบการ (Skill) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติที่จ า เป็นในการประกอบการ  
ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมีคุณภาพระดับดีมาก แต่ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
เพียงด้านเดียวอยู่ในระดับ ดี และมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ (Knowledge) ทั้งความรู้ 
ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพและความรู้ สมรรถนะ วิชาชีพในการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้น 
สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ2 (HSK 2) ผ่านทุกคน ท าให้ได้รับการคัดเลือกไป 
ฝึกประสบการณ์ตรงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจวทุกคน 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจในพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบ
ขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมการมีงานท า 
ของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้สอนทั้งในวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือ 4 แห่ง 
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
86.16 และด้านที่น้อยที่สุดคือ การสอนภาษาจีน ร้อยละ 79.29 
 

2.8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
            Dyah Safitri and Pijar Suciati (2018) ได้กล่าวว่า อาชีวศึกษาก าลังเผชิญกับความ
ท้าทายระดับโลก ดังนั้นอาชีวศึกษาและหลักสูตรการฝึกอาชีพจ าเป็นต้องปรับให้เข้ากับเงื่อนไข และ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้เสมอ กระทรวงวิจัยและเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ออก
ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งก าหนดว่า 1 หน่วยกิต ประกอบด้วยกระบวน 
การเรียนรู้ 170 นาที ซึ่งการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในโปรแกรม UI ได้ใช้เกณฑ์นี้มาตั้งแต่ปี  
ค.ศ. 2016 โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือให้ทราบถึงการตอบสนองของนักศึกษาอาชีวะ UI  
ต่อแอพพลิเคชั่นของหลักสูตรปี ค.ศ. 2016 การวิจัยใช้การส ารวจแบบออนไลน์โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาของ UI ในปีการศึกษา 2016 ผลวิจัยพบว่านักเรียนตอบสนองต่อ 
การด าเนินการตามหลักสูตรใหม่ ในแง่ของการเข้าสังคม รายละเอียดของทฤษฎีในหลักสูตร และ  
การปฏิบัติเป็นอย่างดี ควรเน้นการปฏิบัติตามชั่วโมงของการศึกษา โดยผลการประเมินผล และ  
การเติบโตของโมดูลการเรียนรู้ 
 



บทท่ี 3  
วิธีการศึกษา 

       
  การด าเนินงานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1  การศึกษาสภาพปัจจุบันของหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  3.1.1 การสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 การวิเคราะห์ SWOT   
    ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
อาชีวศึกษา 4 ประเด็น คือ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และปัญหา อุปสรรค ของการใช้หลักสูตร
อาชีวศึกษา 
 
3.2  การจัดท ากระบวนทศัน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่สากล 

  3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูหัวหน้าสาขางาน และตัวแทนสถาน
ประกอบการ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ซึ่งมีจ านวน 120 สถานศึกษา   
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  สุ่มจากสถานศึกษาในกลุ่มประชากรเป็นจ านวนสถานศึกษา 10% จาก 
120 สถานศึกษา (บุญชม  ศรีสะอาด,2560) ได้ 18 สถานศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทวิชาแล้วจึง
สุ่มแบบสัดส่วนของจ านวนสถานศึกษา 
 
ตารางที ่3.1  แสดงจ านวนสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทวิชา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
อุตสาหกรรม 76 11 61.11 

พณิชยกรรมและบริการ 13 1 5.56 
คหกรรม 14 2 11.10 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1 5.56 
ศิลปกรรม 3 1 5.56 

เกษตรกรรม 12 2 11.10 
รวม 120 18 100 

 จากตารางที่ 3.1  กลุ่มตัวอย่างเป็นสถานศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมจ านวน 11 สถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาได้แก่ กลุ่มคหกรรม กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มละ 2 สถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 11.10 และเป็นสถานศึกษาในกลุ่มพณิชยกรรม และบริการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และกลุ่มศิลปกรรม กลุ่มละ 1 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.56  
  ในการเก็บข้อมูลในแต่ละสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้ใช้หลักสูตรและสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษานั้น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางที ่3.2  แสดงกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัย 

สถานศึกษา / สาขาวิชา 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ 
บริหาร 

ครูผู้ใช้
หลักสูตร 

ตัวแทนสถาน
ประกอบการ 

รวม 

1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร/เทคนิคเครื่องกล 1 1 1 3 
2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม/เทคนิคการผลิต 1 1 1 3 
3. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก/อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 3 
4. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1 1 1 3 
5. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต/เทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ 1 1 1 3 
6. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ/ช่างอากาศยาน 1 1 1 3 
7. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่/เทคนิคควบคุม 
    และซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

1 1 1 3 

8. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด/ปิโตรเคมี 1 1 1 3 
9. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ/เทคนิคพลังงาน 1 1 1 3 
10. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม/เทคโนโลยีสิ่งทอ 1 1 1 3 
11. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต/ช่างก่อสร้าง 1 1 1 3 
12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี/เทคโนโลยี 
     ธุรกิจดิจิทัล 

1 1 1 3 

13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา/อาหารและโภชนาการ 1 1 1 3 
14. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย/อาหารและโภชนาการ 1 1 1 3 
15. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่/เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 3 
16. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ/ 
     คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1 1 1 3 

17. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี/พืชศาสตร์ 1 1 1 3 
18. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี/สัตวศาสตร์ 1 1 1 3 

รวม 18 18 18 54 
 
 3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับกระบวนทัศน์
ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ หลักการ จุดประสงค์
กระบวนการเรียนรู้ และการวัดผล ประเมินผล  
    การสร้างและการหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 
    1) ศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัย การศึกษาทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
ทีเ่กี่ยวข้องเก่ียวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
    2) ก าหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ 
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    3) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
     +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในการสัมภาษณ์นั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามในการสัมภาษณ์นั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
     -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในการสัมภาษณ์นั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
    4) น าข้อมูลจากการลงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องและ
พิจารณาข้อการสัมภาษณ์ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
  3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    1) ผู้วิจัยท าหนังสือราชการแจ้งไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนัดหมายบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน คือผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาที่อยู่โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และตัวแทนสถานประกอบการที่มีนักเรียน นักศึกษาใน
สาขาวิชานั้น ๆ ฝึกประสบการณ์อยู่ 
    2) ผู้วิจัยเตรียมบุคลากรที่เป็นผู้ช่วย เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์  
    3) ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
    4) ผู้วิจัยและคณะ ถอดข้อความการสัมภาษณ์สรุปกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลใน 4 ประเด็นการสัมภาษณ์ ได้หลักการ จุดประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ 
และ การวัดผล ประเมินผล  
  3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis)
น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
    2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลแต่ละประเด็นที่รวบรวมได้  
  3.2.6 ผู้ วิจัยน าผลการรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ส่วน  จัดท าร่างกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 
3.3  การจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

   ในการจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ใช้วิธีการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 8 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1 คน  
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้ใช้หลักสูตร 2 คน  และตัวแทนสถานประกอบการ 2 คน 
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แผนการท าวิจัย 
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได้รับ 

 

  การศึกษาสภาพปัจจุบันของ
หลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

 

- สังเคราะห์เอกสาร 
- SWOT Analysis 
 

 

  สภาพปัจจุบันของหลักสูตร
อาชีวศึกษา 
  - ข้อดี 
  - ข้อด้อย/ข้อจ ากัด 
  - โอกาส 
  - ปัญหา อุปสรรค 
 

 

  การจัดท ากระบวนทัศน์ใน
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาสู่สากล 
 

 

  การสัมภาษณ์กลุ่มสถานศึกษา
ในโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา(Excellent 
Center) ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 
  - ผู้บริหาร 
  - ครูผู้ใช้หลักสูตร 
  - ตัวแทนสถานประกอบการ 
 

 

  กระบวนทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่สากล 
 

 

  ก า ร จั ด ท า ข้ อ เส น อแ น ว
ท า งก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

 

  วิธีการสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ 
(connoisseurship) ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้
ข้อมูลจ านวน 8 คน ประกอบด้วย
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านหลั กสู ตร
อาชี วศึ กษา 1 คน  ผู้ บริหาร
สถ าน ศึ กษ า 2  คน  ค รู ผู้ ใช้
หลักสูตร  2 คน และตัวแทน
สถานประกอบการ 2 คน 
 

 

  ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า สู่
มาตรฐานสากล 
 

 



บทท่ี 4  
ผลการศึกษาวิจัย 

 
  ในบทนี้ เป็นการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 2 ข้อ คือ 
   1) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในปัจจุบันและจัดท าร่างกระบวน
ทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
   2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการขับเคลื่อนการใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 ผลการศึกษาวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1  เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในปัจจุบันและจัดท าร่างกระบวน 
  ทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  4.1.1 ผลการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
    จาการศึกษาเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้
ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1  กรอบแนวคิดของกระบวนทัศน์ ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  จากกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับนโยบาย      
การพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะอาชีพของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วย นโยบาย แนวคิด ซึ่ง
เป็นกระบวนทัศน์หรือชุดแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ แผนการปฏิรูปด้าน
การศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาชาติ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับสากล กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา
แห่งชาติ  นโยบายไทยแลนด์ 4.0 Digital Disruption Credit Bank การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ท างาน และนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation of Learning)  โดยหลักสูตรอาชีวศึกษา
ที่พัฒนา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก               4 องค์ประกอบ ดังนี้  
   องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ   
   หลักสูตรอาชีวศึกษาจะต้องเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่ยึดโยงมาตรฐานอาชีพ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานจริงอย่างมีคุณภาพ  
   องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมาย 
   หลักสูตรอาชีวศึกษาต้องใช้เป็นกลไกในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับ       
ความต้องการในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมีเกณฑ์ชี้วัดระดับมาตรฐานอาชีพ 
เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยผ่านความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ
ภาคเอกชน และสร้างความเชื่อมโยงความต้องการด้านทักษะฝีมือแรงงานช่างอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน
ของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิอาชีวศึกษากับ
มาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะอยู่ในระดับชั้น 3 ถึงชั้น 6 
   องค์ประกอบท่ี 3 การจัดการเรียนรู้ 
   หลักสูตรอาชีวศึกษาต้องใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นไปตามบริบทแต่ละ
สาขาอาชีพ โดยให้ความส าคัญ ในการร่วมมือประสานงานภาคประกอบการ  การศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมจากการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตามอัธยาศัย การเทียบโอนประสบการณ์จากการท างาน/
การฝึกฝนและปฏิบัติจริงจากการท างาน การสะสมหน่วยการเรียน การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะฝีมือหรือแรงงานทักษะสูงที่มี
คุณภาพและมีระบบมาตรฐานรองรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 
   องค์ประกอบท่ี 4 การวัดผลและประเมินผล 
   หลักสูตรอาชีวศึกษาต้องมีการวัดผลและประเมินผลต้องวัดจากสภาพงานจริง วัดจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   นอกจากนี้ หลักสูตรอาชีวศึกษาจะต้องจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเพ่ือ
เกิดความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่มีความส าคัญตามล าดับไปจนถึงความสามารถ
เฉพาะทางในการปฏิบัติงานได้จริงและมีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 1) สมรรถนะของความเป็นมนุษย์ที่
สมบู รณ์  (Personnel Effectiveness Competency) 2 ) สมรรถนะด้ านวิชาการ (Academic 
Competency) 3) สมรรถนะในการท างาน (Environment Competency) และ 4) สมรรถนะ
อาชีพ (Occupational Competency)  
   ทั้งนี้  หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานอาชีพ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา (TVQF) และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) เนื่องจากในแต่
ละบริบทสาขาอาชีพจะมีความสามารถหรือสมรรถนะเฉพาะทางหรือสมรรถนะอาชีพแตกต่างกัน  
โดยประเทศได้น าเอามาตรฐานสากลที่ระบุในแต่ละสาขาอาชีพมาพัฒนามาตรฐานอาชีพ กรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษา (TVQF) และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ 
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เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้แทนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ในแต่ละระดับ โดยการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าใช้เป็น
หลักในการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติแต่ละระดับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ และคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา           
ต้องสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง มีการพิจารณาปรับระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จาก 9 ระดับ มาเป็น               
8 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับคุณวุฒิของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications 
Reference Framework: AQRF) ซึ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นส าคัญใน
การจัดระดับคุณวุฒิหลีกเลี่ยงปัญหาความสับสน และง่ายต่อการเทียบเคียงระดับคุณวุฒิของผู้เรียน
และแรงงานไทยในอนาคต ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิอาชีวศึกษากับมาตรฐานอาชีพและ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะอยู่ในระดับชั้น 3 ถึงชั้น 6 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิอาชีวศึกษากับมาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

คุณวุฒิการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษา 

หรือคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

กรอบคุณวุฒิ 
แห่งชาต ิ

มาตรฐานอาชีพ 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี
หรือสายปฏิบัติการ 

ระดับ 6 คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสงู 

ระดับ 5 คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ระดบั 3 

ระดับ 4 คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ระดบั 2 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ 3 คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ระดบั 1 

 
  ทั้งนี้ กลไกเชื่อมโยง/การเติมเต็ม เพ่ือเทียบเคียง/เทียบโอนระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐาน
อาชีพ ประกอบด้วย การทดสอบ วัด และประเมินผล การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาในระบบ   
นอกระบบ ตามอัธยาศัย  การเทียบโอนประสบการณ์จากการท างาน/การฝึกฝนและปฏิบัติจริงจากการท างาน  
การสะสมหน่วยการเรียน (Credit Bank) และการศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาตลอดชีวิต 
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  4.1.3 ผลการสัมภาษณ์ 
    จาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้ใช้หลักสูตร และสถานประกอบการ พบว่ามีความเห็นที่
สอดคล้องกันเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ควรจะเป็นเพ่ือก้าวสู่มาตรฐานสากล สรุปได้ดังนี้ 
    1) ในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ ควรมีการจัดท าร่วมกันกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ เช่นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันในมาตรฐานอาชีวศึกษา  
    2) หลักสูตรควรเน้นรายวิชาเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ ส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาจ
สอดแทรกบูรณาการเข้าไปในรายวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อไปท างานจริง 
    3) นอกจากการเขียนหลักสูตรเกี่ยวกับจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาแล้ว
ควรจัดคู่มือในการจัดการเรียนการสอนให้ละเอียดหรือเป็นทางเลือกในการจัดเนื้อหา กิจกรรมการเรียน  
การสอน การวัดผล ประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ ให้ตรงประเด็น เนื่องจากครูผู้สอนในแต่ละสถานศึกษาอาจ
ตีความของค าอธิบายรายวิชาไม่ตรงกัน ท าให้ไม่บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร 
    4) การจัดการเรียนการสอน ครูควรหรือสร้างแบบฟอร์มการเรียนหรือแพลตฟอร์มส าหรับ   
การเรียน การวัดประเมินผล เช่น E-Training หรือ แอปพลิเคชันแห่งการประเมินผลการเรียนรู้อื่น ๆ  
    5) ต้องพัฒนาครูให้มีทักษะสูงกว่าระดับ NQF ที่ครูท าการสอนหรือต้องส่งครูเข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการอย่างเข้มข้น 
    6) บรรจุ แต่งตั้งครูสายวิชาชีพให้มากขึ้นและเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการต้องได้รับเกียรติ และได้รับการยกย่องเช่นเดียวกับครูใน
สถานศึกษา 
    7) จัดสิ่งสนับสนุนหรือเอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือให้มีสมรรถนะอาชีพคุณภาพ ได้แก่ ครุภัณฑ์   
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
    8) มีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ     
ในการประสานร่วมมือการใช้ทรัพยากรด้านครุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญงานประจ า นักปฏิบัติงานมืออาชีพ      
เพ่ือหล่อหลอมผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพที่มีคุณภาพ 
  4.1.4 จัดท ากระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
    จากผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ 
SWOT และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา สามารถจัดท ากระบวนทัศน์ใน
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ได้ดังนี้ 
    1.  กระบวนทัศน์ด้านสมรรถนะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
     หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายของอาชีวศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลลัพธ์คือการมีสมรรถนะอาชีพที่มีคุณภาพสูง (desired outcomes of TVET) ซึ่งเป้าหมายของ
การอาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพที่มีคุณภาพสูงดังกล่าว ได้แก่การมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชนในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ได้แก่ 1) เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญงานประจ า 
(Routine Experts :mastery of everyday working procedures)  2) การรอบรู้  (Resourcefulness : 
think effectively when required) 3) มี ส ม ร ร ถ น ะ พ้ื น ฐ าน  (Functional Literacies : literacy, 
numeracy , and digital literacy)  4) มีความเป็นมืออาชีพ (Craftsmanship : attitude of pride and 
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thoughtfulness) 5) มีทัศนคติที่ ดีต่อการประกอบการ (Business-like attitudes : understanding 
economic & social sides of work) 6) มีทักษะกว้างเพ่ือการเจริญก้าวหน้า (Wider skills for growth : 
attitude towards constant improvement – the “independent  learner”)  โดยมีเสาหลัก 4 เสาโดย
สัมพันธ์กับการสร้างขีดความสามารถในการด าเนินการร่วมกันและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสินค้า
ส่วนรวม เสนอเข็มทิศและแผนที่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส าหรับความท้าทายโดยรวมของจุดเชื่อมต่อทาง
ประวัติศาสตร์ในปัจจุบันของเรา ได้แก่ 1) การเรียนรู้ที่จะศึกษา สอบถาม และร่วมสร้างด้วยกัน 2) เรียนรู้ที่
จะระดมพลร่วมกัน 3) เรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกทั่วไป  และ 4) เรียนรู้ที่จะเข้าร่วมและดูแล  คุณลักษณะส าคัญ
ของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ควรต้องมีทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ (Occupational Skills) มี
พหุทักษะ (Multi/Skills) มีความรอบรู้ในเรื่องดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital Technology) มีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม (Innovative Skill) มีทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skill)  โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดัง
แผนภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ภาพที่ 4.2  กระบวนทัศน์ด้านสมรรถนะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

สมรรถนะ 
ในการท างาน 

(Work Environment 
Competency) 

 

สมรรถนะด้านวิชาการ 
(Work Environment)  

Competency) 
 

สมรรถนะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
(Personnel Effectiveness Competency) 

 

สมรรถนะอาชีพ  
(Occupational 
Competency) 

ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
คุณภาพสูง 

 

     การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม (Analytical thinking and 
Innovation) , กลยุทธ์การเรียนรู้ เชิ งรุก  (Active Learning and 
Learning Strategies) ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ การคิดริเริม่ 
(Creativity and Initiative) ,การออกแบบเทคโนโลยีและการเขียน
โปรแกรม (Technology Design and Programming) การคิดอย่างมี
วิจารญาณ และคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking and Analytical) 

     พหุทักษะ (Multi-Skill) , ความมีวินัย (Discipline) , การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information and communication 
technology), ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  (Communication Skill) ,     
การท างานเป็นทีม (Team Work) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ทักษะ
การคิด (Thinking Scale) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving 
Skills) 

     คุณธรรม จริยธรรม สร้างระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่ อตนเองและผู้ อื่ น  ความขยัน  อดทน        
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความฉลาดทางอารมณ์ การเป็น
พลเมืองที่ดี การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม 
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   2.  กระบวนทัศน์ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
     การที่จะพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะอาชีพคุณภาพสูง จ าเป็นต้องมีการจัด   
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพของผู้เรียนทั้งในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องลดการเรียนในห้องเรียน    
ไม่สอนแบบบรรยาย แต่จะต้อนด้วยวิธีต่าง ที่เป็น active learning ซึ่งครูมืออาชีพมีส่วนส าคัญในส่วนนี้ 
นอกจากนี้ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริงของการท างานหรือสถานประกอบการ การจัดการเรียนรู้
ในสถานประกอบการมีความส าคัญมาก ครูฝึกในสถานประกอบการต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาชีพโดย
แท้จริง ดังภาพที่ 4.3 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  กระบวนทัศน์ด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

เรียนรู้จากการฝึกฝน (Practicing) 

เรียนรู้จากโค้ช (being coached) 

ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

มีสมรรถนะอาชีพคุณภาพสูง 

เรียนรู้จากการดู การฟัง (watching , listening) 

เรียนรู้จากการเลียนแบบ (imitating) 

เรียนรู้จากข้อมูลย้อนกลบั/การสะทอ้นการเรียนรู้ (Feedback) 

เรียนรู้จากการแก้ปัญหาจากการจ าลองเสมือนจริง (simulation) 

การเรียนรู้จากการสอบถาม (enquiry) 

การเล่นเกมส์  (playing games)  
 

การจัดการเรียนรู ้
ในสถานศึกษา 

activve learning 
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   3.  กระบวนทัศน์ด้านการจัดการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
     ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จ าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี           
เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ ตามระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้แก่ 1) การจัดท าหลักสูตรให้ยึดโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอาชีพระดับสากล โดยการจัดท าหลักสูตรต้องจัดท า
ขึ้นโดยสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพ เช่นสถาบันคุณวุฒิ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ จ านวนชั่วโมงเรียนในหลักสูตรควรเพ่ิมไปในด้านการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี วิชาด้านสามัญสามารถบูรณาการเข้าไปในการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพได้ด้วยกิจกรรมหรือวิธี    
การต่าง ๆ  เป็นต้น 2) มีครูมืออาชีพ ในสถานศึกษาที่เน้นการสอนภาคปฏิบัติ การเรียนรู้ในชีวิตการท างาน
จริงมากกว่าการเรียนในห้องเรียนหรือวิธีการบรรยาย การบูรณาการวิชาชีพสู่ชีวิตการท างานจริง มีเทคนิค    
การสอน การวัดผลที่หลากหลาย ส าหรับครูฝึกในสถานประกอบการเป็นผู้เชี่ยวชาญอาชีพเฉพาะในแต่ละ
สาขา 3)  มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตการท างานโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตามความสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ เช่นเอไอแห่งอนาคต เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ คอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์ เทคโนโลยีโลกเสมือน  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ  4) ระบบการบริหาร
จัดการที่เข้มแข็ง มีการวัดผล ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เน้นการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง การ
ปฏิบัติจริง มีวิธีที่หลากหลายที่ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพในระดับสูงจริง  5) การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การเข้าฝึกประสบการณ์การท างาน  โดยปัจจัยความส าเร็จได้แก่ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของกิจกรรม ปัจจัยด้านการ สนับสนุนทรัพยากร ปัจจัยด้าน
ผลประโยชน์ร่วมกัน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการ บริหารจัดการ ปัจจัยด้านการเรียนรู้และ
ปัจจัยด้านการสื่อสาร ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.4  กระบวนทัศน์ด้านการจัดการ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

 

4.2  ข้อเสนอในการขับเคลื่อนการใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
 ข้อเสนอในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล   
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวนโยบาย ได้แก่  
  4.2.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดโยงสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน 
  4.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  4.2.3 พัฒนาครูและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
  4.2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาที่เข้มแข็ง  
  4.2.5 จัดให้มีปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง  
  รายละเอียดมีดังนี้ 

หลักสตูรยดึโยงกับมาตรฐานอาชีพ 

สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 

ครูมืออาชีพ  

 

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ โดดเด่น 

ระบบการบริหารจัดการเข้มแข็ง 

การวัดผล ประเมินผลเป็นระบบ 

การสร้างเครือข่าย 
พันธมิตรเข้มแข็ง 

 

     สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับ ประกอบด้วย ความรู้ (knowledge) 
ทักษะ(Skills) ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ (Application outcome) 
และจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) 

- ครูในสถานศึกษาพัฒนาตนเองและเสริมสร้างสมรรถนะในวิชาชีพ 
- ครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างแท้จริง 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีควอนตัม  เอไอแห่งอนาคต (Future AI) 
ยานยนต์สมัยใหม่  คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision) 
เทคโนโลยีโลกเสมือน (Extended Reality) 
 

     เน้นการ ปฏิบัติจริง บูรณาการวิธีการประเมิน และใช้เครื่องมือวัด
ท่ีหลากหลาย สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานของ ผู้เรียน น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผล และน าประโยชน์ของผล
สะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมา ปรับปรุงแก้ไขงาน 

     ความเข้มแข็งของเครือข่าย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้าน
ความต่อเน่ืองของกิจกรรม ปัจจัยด้านการ สนับสนุนทรัพยากร ปัจจัย
ด้านผลประโยชน์ร่วมกัน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการ 
บริหารจัดการ ปัจจัยด้านการเรียนรู้และปัจจัยด้านการสื่อสาร 
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  4.2.1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดโยงสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน 
     แนวนโยบายในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดโยงสมรรถนะอาชีพผู้เรียน ได้เสนอ
หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดดังนี้      
 

ตารางท่ี 4.3  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดโยงสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
     ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะวิชาชีพให้ผล
การเรียนรู้  ตามระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

      เ พื่ อ พั ฒ น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา
เป็ น ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะอาชีพที่ยึด
โยงกับสมรรถนะอาชีพ 

1 .  ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะอาชีพที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาแต่ละระดับมี
สมรรถนะตรงตามระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะในกลุ่ม First 
S-Curve และ New S- 
Curve 

1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อาชีพที่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
ไ ด้ แ ก่ ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ 
(knowledge) ทักษะ (Skills) 
ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ 
(Application outcome) และ
จริยธรรม ความรับผิดชอบ
(Ethic and Responsibility) 
ตามระดับคุณวุฒิตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ 
2. มีหลักสูตรสมรรถนะใน
กลุ่ม First S-Curve และ 
New S- Curve  ไม่น้อยกว่า 
5 หลักสูตร/ปีการศึกษา 

 
 4.2.2 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากลโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
     ข้อเสนอในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน 
สากล โดยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เสนอหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.4  แนวนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1.การจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาเน้นการเรียน
การส อน แ บ บ  active 
learning ลดเวลาเรียนใน
ห้องเรียนเพิ่มการฝึก 

1.แผนการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชาเน้นการเรียน
การส อน แ บ บ  active 
learning ลดเวลาเรียนใน 

1.มีแผนการเรียนรู้ เน้น
การเรียนการสอนแบบ 
active learning ลดเวลา
เรียนในห้องเรียนเพิ่มการ
ฝึกประสบการเรียนรู้จาก 



80 
 

ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
 ประสบการเรียนรู้จาก

การท างานจริง 
2.การจัดการเรียนรู้ ใน
สถานประกอบการ โดย
เรียนรู้จากผู้ เชี่ ยวชาญ
อาชีพเฉพาะ 

ห้ องเรี ยน เพิ่ มการฝึ ก
ประสบการเรียนรู้จาก
การท างานจริง 
2.แผนการจัดการเรียนรู้
ในสถานประกอบการโดย
ครูฝึกผู้ เชี่ยวชาญอาชีพ
เฉพาะร่วมกับครูนิ เทศ
ของสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้ เรี ยน เกิ ดสมรรถนะ
วิชาชีพในแต่ละระดับตรง
ตามระดั บตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ 

การท างานจริง ของแต่ละ
สาขาวิชา ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
2. มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ในสถาน 
ประกอบการโดยครูฝึก
ผู้เชี่ยวชาญอาชีพเฉพาะ
ร่ วม กั บ ค รู นิ เท ศ ขอ ง
ส ถ าน ศึ ก ษ า  เพื่ อ ใ ห้
ผู้ เรี ยน เกิ ดสมรรถนะ
วิชาชีพในแต่ละระดับตรง
ตามระดั บ ตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

 
 4.2.3 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาครูและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ 
     ข้อเสนอในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน 
สากล โดยการพัฒนาครูและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ได้เสนอหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ดังนี้      
 

ตารางท่ี 4.5  แนวนโยบายการพัฒนาครูและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 
และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ
เฉพาะ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาระบบการสรร
หา การจูงใจ และ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับครูและผู้เชี่ยวชาญใน
อาชีพเฉพาะทาง 

1.ครูและผู้ เชี่ยวชาญใน
อาชี พ เฉพาะทางของ
สถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ
อย่ า ง เป็ น ระบ บ และ
ต่อเนื่อง 
 
2. ระบบการสรรหาและ
คัดเลือกครู ผู้ เชี่ยวชาญ
ในอาชีพเฉพาะทาง 
 

1.ครูและผู้ เชี่ยวชาญใน
อาชีพ เฉพาะทาง ของ
สถานศึ กษาได้ รับการ
พัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ
อย่ า ง เป็ น ระบ บ แล ะ
ต่อเนื่ องไม่น้ อยกว่ า 1 
ครั้งต่อไป 
2. มีหลักเกณฑ์การสรร
หาและคัดเลือกครู และ
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
   

 
 
 
3. ระบบการจู งใจและ
ค่าตอบแทนคร ู
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

เฉ พ า ะ ท า ง ส า ห รั บ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ ผ ลิ ต
ก าลั งคน อาชี วศึ กษ า
คุณภาพสู งให้ เสร็จสิ้ น
ภายใน 6 เดือน 
3. มีหลักเกณฑ์การสร้าง
แ ร ง จู ง ใจ แ ล ะ อั ต ร า
ค่าตอบแทนครู ผู้ เชี่ยว
ขาญในอาชีพเฉพาะทาง
ให้ เส ร็ จ สิ้ น ภ าย ใน  6 
เดือน 

 
 4.2.4 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
     ข้อเสนอในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน 
สากล โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ได้เสนอหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดดังนี้     
  
ตารางท่ี 4.6  แนวนโยบายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เข้มแข็ง 

เพื่ อพั ฒ น าแล ะขย าย
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคประกอบการ 
สถาบันอุดมศึกษาและ/
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ 

1.มี ข้ อตกลงและความ
ร่วมมือกับภาค 
ประกอบการ  
สถาบันอุดมศึกษาและ/
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
2. ระบบการสรรหาและ
คัดเลือกครู ผู้เชี่ยวชาญใน
อาชีพเฉพาะทาง 
 
 
 
 

1.ครูและผู้ เชี่ยวชาญใน
อาชีพ เฉพาะทาง ของ
สถานศึ กษาได้ รับการ
พัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ
อย่ า ง เป็ น ระบ บ แล ะ
ต่อเนื่ องไม่น้ อยกว่ า 1 
ครั้งต่อไป 
2. มีหลักเกณฑ์การสรร
หาและคัดเลือกครู และ
ผู้ เชี่ ย วช าญ ใน อาชี พ
เฉ พ า ะ ท า ง ส า ห รั บ
สถานศึกษาที่ผลิต 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
   

 
 
3. ระบบการจู งใจและ
ค่าตอบแทนคร ู
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ก าลั งคน อาชี วศึ กษ า
คุณภาพสู งให้ เสร็จสิ้ น
ภายใน 6 เดือน 
3. มีหลักเกณฑ์การสร้าง 
แ ร ง จู ง ใจ แ ล ะ อั ต ร า
ค่าตอบแทนครู  
ผู้ เชี่ ย วข าญ ใน อ าชี พ
เฉพาะทางให้ เสร็จสิ้ น
ภายใน 6 เดือน 

 
 4.2.5 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยการจัดให้มีปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง  
     ข้อเสนอในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน 
สากล โดยการจัดให้มีปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง ได้เสนอ
หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดดังนี้   
 
ตารางท่ี 4.7  แนวนโยบายการจัดให้มีปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 
         คุณภาพสูง 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
จัดให้มีปัจจัยสนับสนุน
พิเศษ ที่ เอื้อต่อการผลิต
ก า ลั ง ค น อ า ชี ว ศึ ก ษ า
คุณภาพสูง 
 

เพื่ อ จั ด ห าแ ล ะพั ฒ น า
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
เ ค รื่ อ ง มื อ  ค รุ ภั ณ ฑ์ 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ร า ย หั ว 
ทุนการศึกษา ที่เพียงพอ
เหมาะสม  และ Digital 
Learning Platform  
 

1. อ า ค า ร  โ ร งฝึ ก ง า น 
ห้ องปฏิ บั ติ การ  หอพั ก 
แ ล ะ สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก 
2. เค รื่ อ งมื อ  ค รุ ภั ณ ฑ์
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ
วิชาชีพเฉพาะ 
3. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ร า ย หั ว ที่
เพียงพอเหมาะสม 
 
 
 
4. ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก 
ส าหรับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษ 

1. มี อาค าร  โรงฝึ ก งาน 
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร  หอพั ก 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
2. มี เครื่ องมือ  ครุภัณ ฑ์
พื้นฐาน ที่จ าเป็นส าหรับ
วิชาชีพเฉพาะ  
3. มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณสนับสนุน เป็น
ค่าใช้จ่ายรายหัว ไม่น้อย
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  70 ข อ ง
ค่าใช้จ่ายจริง 
4. มี ทุ น ก ารศึ กษ าจ าก
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
  5. Digital Learning 

 Platform 
 

5. มี Infrastructure, 
Management System 
และ  Learning  System, 
ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ข อ ง  Learning Digital 
Platform ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
ร้อยละ 80 

 
 



บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในปัจจุบันและจัดท า
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในการเชื่อมโยงระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐาน สากล 2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอในการขับเคลื่อนการใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือการสังเคราะห์เอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ SWOT หลักสูตรอาชีวศึกษาในปัจจุบัน และการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนสถานประกอบการ จ านวน 54 คน 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จ านวน 12 สถานศึกษา น าข้อมูลจัดท ากระบวนทัศน์ใน
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จากนั้นจัดประชุมกลุ่มวิชาการเพ่ือร่วมพิจารณา
กระบวนทัศน์ และจัดท าข้อเสนอในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ฯ สู่แนวทางนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ผลการศึกษาวิจัย สรุป และอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 
5.1  สรุป 
  จากผลการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ สรุปเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ได้ดังนี้ 
  5.1.1 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
   1) กระบวนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง ประกอบด้วย
สมรรถนะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สมรรถนะด้านวิชาการ และสมรรถนะในการท างาน 
   2) กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง 
ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และการจัด  
การเรียนรู้ในสถานประกอบการเน้นประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในอาชีพ 
   3) กระบวนทัศน์การจัดการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่           
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพสอดคล้องการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาครูมืออาชีพ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่น ระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง การวัดผล ประเมินผลเป็นระบบและการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง 
  5.1.2 ข้อเสนอในการขับเคลื่อนการใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล ประกอบด้วยข้อเสนอแนวนโยบาย 4 ข้อ ดังนี้ 
   1) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดโยงสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน  มีหลักการ
คือหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ผลการเรียนรู้ ตามระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และมี
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วัตถุประสงค์คือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่ยึดโยงกับสมรรถนะ
อาชีพ 
   2) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากลโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีหลักการคือการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ และมีวัตถุประสงค์คือ
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเน้นการเรียนการสอนแบบ active learning ลดเวลาเรียนในห้องเรียน
เพ่ิมการฝึกประสบการเรียนรู้จากการท างานจริง  และการจัดการเรียนรู้ในสถานประกอบการ โดยเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญอาชีพเฉพาะ 
   3) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาครูและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ มีหลักการคือพัฒนาครูเป็นครูมือ
อาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ และมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบ
การสรรหา การจูงใจ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับครูและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะทาง 
   4) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง มีหลักการคือ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เข้มแข็ง และมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประกอบการ
สถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
   5) ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล โดยการจัดให้มีปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง  มี
หลักการคือจัดให้มีปัจจัยสนับสนุนพิเศษ ที่เอ้ือต่อการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง  และมี
วัตถุประสงค์คือเพ่ือจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เครื่องมือ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายรายหัว 
ทุนการศึกษา ที่เพียงพอเหมาะสม และ Digital Learning Platform  
 
5.2  อภิปรายผล 
  จากข้อสรุปของการศึกษากระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
ดังนี้ 
  จากการสรุปการศึกษาวิจัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
อภิปรายได้ดังนี้ 
  1) ในการวิเคราะห์ SWOT หลักสูตรอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีความหลากหลาย มีบุคลากรที่มีฝีมี แต่พบจุดด้อยคือในเรื่องของการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากร ค่านิยมดั้งเดิมที่เปลี่ยนค่อนข้างยาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เกริกก้อง มังคละพฤกษ์และ
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2561) ได้ท าการพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนวคิด
การเสริมสร้างค่านิยมในการท างาน โดยศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ศึกษาสภาพปัจจุบันและสาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วภูมิภาค กลุ่มตัวอย่างจ านวน269 แห่ง  ซึ่งท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ
จัดท ากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนวคิดการเสริมสร้างค่านิยมในการท างาน พบว่า



86 
 

จุดอ่อนประการหนึ่งของการบริหารได้แก่ค่านิยมเดิม มีการยอมรับต่อสิ่งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย 
ท าให้ต้องจัดท ากลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
  2) กระบวนทัศน์ด้านสมรรถนะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายของอาชีวศึกษาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์คือการมีสมรรถนะอาชีพที่มีคุณภาพสูง (desired outcomes of TVET) ซึ่งเป้าหมายของการ
อาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพที่มีคุณภาพสูง มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 
สมรรถนะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Personnel Effectiveness Competency)  สมรรถนะด้าน
วิชาการ (Work Environment) และสมรรถนะในการท างาน (Work Environment ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ ภาณัททหา  วงษากิติติกุล และคณะ (มปป.) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะข้ามสายงาน 
(Transversal competencies) พบว่าสมรรถนะข้ามสายงานที่ภาคประกอบการและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ต้องการตามแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่าสมรรถนะข้ามสายงาน 10 
ล าดับแรก เรียงตามล าดับความส าคัญ คือ (1) การมีวินัยในตนเอง (2) ความสามารถในการสื่อสาร (3) การ
ท างานเป็นทีม (4) ความยืดหยุ่นและความสามาถในการปรับตัว (5) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(6) การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (7) การท างานร่วมกัน (8) ทักษะการประยุกต์ใช้งาน (9) การสะท้อนคิด 
กระบวนการคิดไตร่ตรองทวนสอบ และ (10) ความคิดสร้างสรรค์  และสมรรถนะอ่ืนที่ภาคประกอบการ
ต้องการ ได้แก่ (1) ทักษะการท างานและความเชี่ยวชาญเฉพาะ (2) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
มารยาทและทักษะทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงบุคลิกภาพท่ีดี การเป็นพลเมืองที่ดี การรู้
คุณค่าของวัฒนธรรมและขนชาติของตน  (3) ภาวะผู้น า การสอนงาน (Coaching) การถ่ายทอดความรู้ (4) 
ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  และคยาม
สามารถทางดิจิทัล ความสามรรถในการใช้เทคโนโลยี พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ การประมวลผล 
และการค านวณที่จ าเป็นและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละอาชีพ  และ (5) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะที่หลากหลาย ในยุคปัจจุบัน  
  3) จากผลการศึกษาและได้จัดท าข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดโยงสมรรถนะอาชีพ
ของผู้เรียน  มีหลักการคือหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพให้ผลการเรียนรู้ ตามระดับคุณวุฒิตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ และมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
ที่ยึดโยงกับสมรรถนะอาชีพ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพโรจน์ สถิรยากร และพิสิฐ เมธาภัทร 
(2556) ซึ่งได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาตและวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ได้จัดท าข้อเสนอกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในส่วนของแนวทางการน าหลักการ
ไปสู่การปฏิบัติประการหนึ่งคือการจัดท ารายละเอียดกรอบคุณวุฒิของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติใน 3 ส่วน คือสมรรถนะที่ต้องการ เกณฑ์การประเมิน และการเชื่อมโยงกับระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
  4) จากผลการศึกษาและได้ข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง  มีหลักการคือ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
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กับภาคประกอบการสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้อง
กับภาณัททหา  วงษากิติติกุล และคณะ (มปป.) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal 
competencies) พบว่าสมรรถนะข้ามสายงานที่ภาคประกอบการและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ต้องการตาม
แนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่าความท้าทายในการพัฒนาสมรรถนะ
ข้ามสายงาน มีแนวนโยบายและการด าเนินการผลิตและพัฒนาก าลังคนในส่วนของนโยบายความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ (1) การลงนามความร่วมมือ (2) สถานศึกษาเตรียมผู้เรียนในเรื่องวินัย 
ความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีอย่างเข้มแข็งที่จ าเป็นในอาชีพ ภาษาอังกฤษ จิตส านึกต่อสถานประกอบการ 
ความรู้พ้ืนฐานในงานช่างที่เข้มแข็ง (3) การพัฒนาคุณภาพครู (4) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
และ (5) การวัดผล การประเมินผล 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสูง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
  5.3.2 เร่งพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ โดยการฝึกในสถานประกอบการที่มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  5.3.3 เร่งพัฒนาครูให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน และ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้ดิจิทัล ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญ 
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