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คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขัน้พื้นฐาน 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 



 



 

 

คู่มือการจัดท าครุภัณฑม์าตรฐานขั้นพื้นฐาน 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
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ค ำน ำ 
คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโน โลยีหรือ
สายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชา
และสาขาวิชามีคุณภาพอย่างน้อย 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้ก าหนดให้สถาบันและ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละลักษณะการผลิตและการพัฒนาผู้ เรียน  
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
ของแต่ละสาขาวิชา 

 

ในการด าเนินการดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักมาตรฐาน         
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ได้จัดท า  
“คู่มือกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร” ส าหรับสถาบันน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการวางแผน จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษา ครูและบุคลากรในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยสามารถพิจารณาด าเนินการจัดซื้อจัดหา
ตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็นก่อน-หลังตามแผนการศึกษาของสถาบัน ตั้งแต่ครุภัณฑ์มาตรฐาน    
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นเมื่อจะเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาใหม่ ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อจัดหาเพ่ิมเติมทดแทนส่วนที่
ช ารุด ขาดหายไป รวมทั้งครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียน-การฝึก
ปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของงานอาชีพ ทั้งนี้ โดยค านึงถึง 
การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าคู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 กันยายน 2565 

 
  



สำรบัญ 
คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 
บทที่ หน้ำ 

ค ำชี้แจง           ก 

บทที่ 1 บทน ำ            1 
x ความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 1 

x โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ        1 
x มาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา     3 
x ความส าคัญของการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน     5 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
x วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน   5 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

บทที่ 2 นิยำมศัพท์          6 

บทที่ 3 กำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน       9 
x ขั้นตอนการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน      9 
x คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน  10 

บทที่ 4 กระบวนกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน      15 
x การด าเนินการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน     15 
x เอกสารการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน       15 
x ขั้นตอนกระบวนการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน     17 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดรหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม A1)  17 
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 20 
 (แบบฟอร์ม A2) 
ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม B1)  23 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 26 
 (แบบฟอร์ม B2) 
ขั้นตอนที่ 5  สรุปรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  29 
 (โดยย่อ) (แบบฟอร์ม B3) 
ขั้นตอนที่ 6  จัดท าแผนผังของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม B4)    31 

ภำคผนวก 

 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 190/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 33 
 ค าสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่ 170/2565  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  36 
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ค ำชี้แจง 
คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

“คู่มือกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร” นี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชา 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางในการจัดท า 
ค าของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแตล่ะสาขาวิชา 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความพร้อม  
ในการขอเปิดสอนหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาของสถาบัน 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันให้เกิด
ประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 

 

การจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามคู่มือฉบับนี้ 
เป็นเพียงการพิจารณาก าหนดรายการครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา 
ตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นส าหรับสถาบันที่ประสงค์จะเปิดสอนสาขาวิชานั้น ๆ ได้น าไปใช้ในการ
วางแผน จัดซื้อจัดหา จัดเตรียมความพร้อมตามแผนการศึกษาของสถาบันและแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ของผู้สอน หรือส าหรับการจัดซื้อจัดหาเพ่ิมเติม การจัดซื้อจัดหาทดแทนส่วนที่ขาดหาย ตลอดจนจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือสอดคล้องกับความต้องการของงานอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย 

1. รายการมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
2. รายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (โดยย่อ) 
3. แผนผังพ้ืนที่จัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 

 

การพิจารณาก าหนดรายการมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน รายการและจ านวนของ
ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการแต่ละสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จะใช้ฐานข้อมูลในการ
คิดค านวณหาพ้ืนที่และรายการครุภัณฑ์จากผู้เรียน 1 ห้อง จ านวน 20 คน และแบ่งเป็นกลุ่มส าหรับการฝึกปฏิบัติ 
จ านวนกลุ่มละ 10 คน ทั้งนี้ รายการครุภัณฑ์ที่ก าหนด ได้จัดจ าแนกตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชา 
และแต่ละรายการได้น าเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โดยย่อ พร้อมทั้งจ านวนและราคา เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับสถาบันน าไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนจัดซื้อ จัดหา จัดเตรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อไป 

 

ก 
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ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรศกึษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และต่อมาได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชา ต้องครอบคลุมอย่างน้อย  4 ด้าน คือ (1) คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ (2) ความรู้ (3) ทักษะ (4) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และ 
ความรับผิดชอบ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 4 ด้าน คือ (1) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ  
(2) อาจารย์ ทรัพยากรและการสนับสนุน (3) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ (4) ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประกอบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับต้องมีอย่างน้อย 4 ด้าน คือ (1) ความรู้ (2) ทักษะ (3) จริยธรรม (4) ลักษณะบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาตลอดจน เพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพ
บัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกัน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนา 
ว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงค์และสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต 
ของแต่ละหมวดวิชาและหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 
 
 
 
 

บทที่ 1 บทน ำ 
คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
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1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลก
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน  
เป็นผู้ตระหนักถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและ
คุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ด ารงตนเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์และ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

สถาบันอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
และต้องแสดงการวัด และประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจน 

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้
ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา 
 

2. หมวดวิชำเฉพำะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

เนื่องจากสาขาเทคโนโลยีครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งด้านทฤษฎี -หลักการ-นวัตกรรม  
สู่การน าไปใช้งาน จึงก าหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้ 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานส าหรับการเรียนทางด้านเทคโนโลยี  
เช่น กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (ที่สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับสาขาเทคโนโลยี) 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในแต่ละด้าน 
ของหลักสูตร บางหลักสูตรอาจก าหนดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี และกลุ่มวิชา
เลือกทางเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน 
 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัด 
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรตามที่สถาบันก าหนด และให้มีจ านวน 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)      
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
(ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
ระดับอนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 
(โดยต้องเรยีนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

(ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  เมื่อนับ
รวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน ความปลอดภัยและอาชีว-
อนามัยในสถานประกอบการ การจัดการอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรม 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ .ศ. 2561 โดยมีมติ  
“ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำน ำมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติไป
เป็นกรอบในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ  
รวมทั้งกำรส่งเสริมก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ”  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
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เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน 
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบัน 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืด หยุ่นคล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ
แสดงใน ภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 1  แสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
  

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำต ิ

มาตรฐานด้าน 
บริการวิชาการ 

มาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

มาตรฐานด้าน 
การบริหารจัดการ 

การประกันคุณภาพภายในภายใต้ตวับ่งชี้ 
ตามพันธกจิของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 
รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

มำตรฐำนที ่2 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
(Innovative Co-creator) 

เพื่อสังคมที่มัน่คง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

มำตรฐำนที ่1 
ผู้เรียนรู้ (Learner Person) 

เพื่อสรา้งงานและคุณภาพชวีิตทีด่ ี

มำตรฐำนที ่3 
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

เพื่อสนัติสุข 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
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ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน       
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร       

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
เพ่ือผลิตก าลังคนระดับเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าว สถาบันต้องจัดเตรียม
อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร    
จึงต้องด าเนินการจัดท ารายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ ส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย 
บุคลากรของสถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดท าครุภัณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพ่ือน ารายการครุภัณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาที่สถาบันเปิดสอนไปใช้
สนับสนุน ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับสถาบันที่จะเปิด
สาขาวิชาใหม่ น าไปใช้ในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร และหรือส าหรับสถาบัน 
ที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ อยู่แล้ว ใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมส่วนที่ขาด        
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
อันจะน าไปสู่ตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันต่อไป 
 

วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน      
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิำร       

 การจัดท า “คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการ” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางในการจัดท า 

ค าของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความพร้อม  

ในการขอเปิดสอนหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาของสถาบัน 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันให้เกิด

ประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 
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เพ่ือให้สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในการใช้ “คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์

มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน” จึงให้นิยามศัพท์ไว้ ดังนี้ 
 

ค ำศัพท ์ ค ำอธิบำย 

สถำบัน หมายถึง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรของรัฐที่จัดตั้งขึ้น 
เพื่อด าเนินการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

วิทยำลัย หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน 
รำยวิชำ  หมายถึง หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรในช่วงเวลาหนึ่งภาคเรียน มีทั้งที่บังคับ 

และให้เลือก 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม 

หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือการเรียนรู้จริงในที่ท างานระหว่าง
การศึกษา 

สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ทักษะและเจตคติที่บูรณาการ 
กันอย่างแนบแน่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มำตรฐำนวิชำชีพ หมายถึง ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำ
บัณฑิต /ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ
บัณฑิต 

หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ จัดระบบงานอ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  ตั ดสิ น ใจ  แก้ปัญหา ในหน้ าที่ 
ความรับผิดชอบ และคุณภาพที่สูงในงานด้านอาชีวศึกษาบัณฑิต 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
พัฒนำยุทธศำสตร์และ
ควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 
/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และควำมร่วมมือ 

หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ จัดระบบงานอ านวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพที่สูงในงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ 

 
  

บทที่ 2 นิยำมศัพท์ 
คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
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ค ำศัพท ์ ค ำอธิบำย 

ประธำนสำขำวิชำ หมายถึง ประธานสาขาส าหรับวชิาหลักสูตรของสถาบัน 

ประธำนหลักสูตร หมายถึง ประธานผู้รบัผิดชอบหลักสูตรของสถาบนั 

คณะอนุกรรมกำร 
ฝ่ำยแผนงำน 

หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

นักศึกษำ หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ส าหรับ
นักศึกษาการศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าสัญญา 
การฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 

ภำคเรียน หมายถึง ช่วงเวลาที่วิทยาลัยเปิดท าการสอนโดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออก 
เป็น 2 ภาคเรียนปกติ และใน 1 ภาคเรียนมีระยะเวลาการจัดการศึกษารวมการ
วัดผล 18 สัปดาห์ 

ภำคเรียนฤดูร้อน หมายถึง ช่วงเวลาที่วิทยาลัยเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียนปกติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในวิทยาลัย 

แผนกำรศึกษำ หมายถึง ช่วงหนึ่งของปีการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอน 

วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป 
มีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุส านักงาน เป็นต้น หน่วยงาน
จะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน ซึ่งโดยหลักการหน่วยงานอาจรับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์
หรือค่าใช้จ่ายก่อน แล้วจึงปรับปรุงสิ้นปีก็ได้ไป  
(หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 และหนังสือ
ส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559) 

ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงาน มีลักษณะคงทน  
และมีอายุการใช้งานเกินกว่า1 ปีและมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป  
(หนังสือส านักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559) 

ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่ถึง 5,000.-บาท  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549) 

ครุภัณฑ์มำตรฐำน 
ขั้นพื้นฐำน 

หมายถึง ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะโดยย่อ พร้อมทั้ง 
จ านวนและราคา เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับวิทยาลัยน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ค่ำวัสดุ   หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

ค่ำครุภัณฑ์   หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุ   
การใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

รำคำกลำง หมายถึง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ   
ไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ หรือ ราคาที่คณะกรรมการก าหนด 
ราคากลางที่ส่วนราชการแต่งตั้งเป็นผู้ก าหนดขึ้น 

รำคำมำตรฐำน หมายถึง ราคาครุภัณฑ์ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามก าหนด      
ในบัญชีราคาครุภัณฑ์มาตรฐาน 

            



8 
 

ค ำศัพท ์ ค ำอธิบำย 

บัญชีรำคำมำตรฐำน 
ครุภัณฑ์ 

หมายถึง รายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะโดยย่อ ซึ่งจัดท า 
โดยส านักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

พื้นที่จัดกำรเรียน 
กำรสอน/ปฏิบัติงำน 

หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่หรือสถานที่  ทั้งที่อยู่ภายใน 
และภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
 

การจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีกระบวนการในการด าเนินการจัดท า ดังภาพที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                                                                                     
 
 
             
 

 
 
 
 

ภำพที่ 2  แสดงกระบวนการจดัท าครุภัณฑ์มาตรฐานขัน้พื้นฐาน 

  

บทที่ 3 กำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 
คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าครุภณัฑ์มาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าครุภณัฑ์มาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 

คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานฯ 
สภาสถาบันฯ พิจารณา 

 ไม่ผ่าน 

เร่ิมต้น 

บรรณาธิการกิจครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพืน้ฐานระดบัสาขาวิชา 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าครุภณัฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับสาขาวิชา 

ด าเนินการจัดท าครภุณัฑ์มาตรฐานข้ันพ้ืนฐานระดับสาขาวิชา 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ 

น าเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สิ้นสุด 

ผ่าน 
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คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน  
 

ในการด าเนินการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานตามกระบวนการในแผนภาพที่ 2 ข้างต้น 
สถาบันควรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้อ านวยการสถาบัน ประธานกรรมการ 
1.2 รองผู้อ านวยการสถาบันที่ก ากับฝ่ายแผนงาน รองประธาน 
1.3 ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 
1.6 บุคลากรที่ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ท ำหน้ำที่   ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ก ากับ และติดตามการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำนระดับสำขำวิชำ ประกอบด้วย 
2.1 รองผู้อ านวยการสถาบันที่ก ากับ ฝ่ายแผนงาน ประธานกรรมการ 
2.2 ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต รองประธาน 
2.3 ประธานสาขาวิชา กรรมการ 
2.4 ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 
2.5 บุคลากรที่รองผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ท ำหน้ำที ่  
1) ก าหนดรูปแบบ แนวทางการด าเนินงานในการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบัน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2) ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและทบทวนครุภัณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือน าไป
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการจัดการการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับสาขาวิชาที่มาจากสาขาวิชา 
ที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

4) กลั่นกรองรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการของสถาบัน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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5) สรุปและจัดท ารายงานครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการสภาสถาบัน 
เพ่ือพิจารณา 

6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการสภาสถาบันมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำนระดับหลักสูตร ประกอบด้วย   
3.1 ประธานสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร ประธานกรรมการ 
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร     กรรมการ 
3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

 

ท ำหน้ำที ่  
1) ศึกษา ส ารวจและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านหลักสูตร เพ่ือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้น

พ้ืนฐาน 
2) จัดท ารายละเอียดและบรรณาธิการกิจครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
3) สรุปและน าเสนอรายงานครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการจัดท าครุภัณฑ์

มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานระดับสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
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-(ตัวอย่าง)- 
 
 
 

ค าสั่งสถาบันการอาชีวศึกษา................................ 
ที่ .............../25.. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพืน้ฐาน  
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

---------------------------------------- 
  

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษา..........................................มีวิทยาลัยในสังกัดจัดการเรียนการสอน                                
ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จึงจ าเป็นต้องก าหนดรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบัน.......................................  
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เปิดสอน และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน  
การปรับปรุงคุณภาพ และจ านวนของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การฝึกของสถานศึกษาในสังกัดให้ก้าวหน้า
และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา......... 
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบันฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน  
1.1 ผู้อ านวยการสถาบันฯ ประธานกรรมการ 
1.2 รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ที่ก ากับ ฝ่ายแผนงานฯ รองประธาน 
1.3 ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ กรรมการ 
1.4 ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 
1.6 บุคลากรที่ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ท าหน้าที่  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ก ากับ และติดตามการพัฒนาครุภัณฑ์มาตรฐานขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันฯ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์  
 

2. คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับสาขาวิชา  
2.1 รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ที่ก ากับฝ่ายแผนงานฯ ประธานกรรมการ 
2.2 ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต รองประธาน 
๒.3 ประธานสาขาวิชา กรรมการ 
2.4 ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 
2.5 บุคลากรที่รองผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ท าหน้าที ่
1) ก าหนดรูปแบบ แนวทางการด าเนินงานในการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2) ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานระดับสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการจัดการการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาครุภัณฑ์ระดับสาขาวิชาที่มาจากสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสม  

4) กลั่นกรองรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้น พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

5) สรุปและจัดท ารายงานมาตรฐานครุภัณฑ์ข้ันพื้นฐานต่อสภาสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่สภาสถาบันฯ มอบหมาย 

 

3. คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับสาขาวิชา 
 

๓.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน สาขาวิชา.............................. 
๑) ............................................... วิทยาลัย.................................... ประธานกรรมการ 
๒) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๓) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๔) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๕) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน สาขาวิชา.............................. 
๑) ............................................... วิทยาลัย.................................... ประธานกรรมการ 
๒) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๓) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๔) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๕) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๓ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน สาขาวิชา.............................. 
๑) ............................................... วิทยาลัย.................................... ประธานกรรมการ 
๒) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๓) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๔) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการ 
๕) ............................................... วิทยาลัย.................................... กรรมการและเลขานุการ 
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ท าหน้าที ่ 
1) ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านหลักสูตร เพ่ือการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้น

พ้ืนฐาน         
2) จัดท ารายละเอียดและบรรณาธิการกิจครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
3) สรุปและน าเสนอรายงานมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์   

ขั้นพ้ืนฐานระดับสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
 

ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันฯ วิทยาลัย และนักศึกษาต่อไป  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่ …………………………….  พ.ศ. ๒๕... 

 

 

 (.....................................................) 
 ผู้อ านวยการสถาบัน................................................... 
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การจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน

ต้องศึกษาข้อมูลหลักการจ าแนกงบประมาณ หลักการจัดหมวดหมู่ประเภทของครุภัณฑ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์
และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง  หากเป็นครุภัณฑ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

การก าหนดรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีข้ันตอนและเอกสารที่ใช้ในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
 

1. ก าหนดรหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

2. จัดท าแผนการศึกษาหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา 
3. ก าหนดครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของพ้ืนที่ปฏบิัติงาน  
4. ก าหนดรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
5. สรุปรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (โดยย่อ) 
6. จัดท าแผนผังพ้ืนที่จัดการเรียนการสอน/ปฏิบัติงาน 
7. บรรณาธิการกิจเอกสารและปรับปรุงแก้ไข  
8. น าเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงาน หรือเรียกชื่ออย่างอ่ืน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนเผยแพร่และน าไปใช้ 
 

เอกสำรกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ประกอบด้วยรายการเอกสาร 2 ชุด คือ ชุด A จ านวน 2 แบบฟอร์ม และชุด B จ านวน 4 
แบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องใช้เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

  

บทที่ 4 กระบวนกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน 
คู่มือการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
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รหัส แบบฟอร์ม (Form) เอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค ำอธิบำย 

A1 รหัสพื้นที่ปฏิบตัิงานและ 
รหัสครุภณัฑ์มาตรฐาน 
ขั้นพื้นฐาน 

- หลักสตูร ทล.บ. ของสถาบัน 
 

- ก าหนดรหสัสอดคล้องกับรหสัสถาบัน          
รหัสหลักสตูร ประเภทวิชา และสาขาวิชา 

A2 แผนการศึกษา 
สาขาวิชา 

- โครงสร้างหลักสูตร 
- สมรรถนะวิชาชีพ 
- ระเบียบการจดัการศึกษาฯ  

ตามหลักสูตร 

- ให้วิเคราะห์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ในด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อจัดกลุ่มรายวิชาที่จะ
ท าให้เกิดสมรรถนะ 

B1 แบบก าหนดครภุัณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน
ของพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- หลักสตูร ทล.บ. 
- ข้อมูลจาก Form A1 และ A2 

 

- ให้วิเคราะห์เฉพาะรายวิชาชีพที่มี ช่ัวโมงเรียน
ทฤษฎีและปฏิบัติ และรายวิชาที่มีช่ัวโมงปฏิบัติ
อย่างเดียว 

- พิจารณาช่ัวโมงการใช้พื้นที่ในแต่ละวัน และแต่ละ
ภาคเรียน 

B2 แบบก าหนดรายการ
ครุภัณฑ์มาตรฐาน      
ขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลจาก Form A1 และ A2 
- แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 

(คอศ. 2, 3) 
- ใบงาน/ใบปฏิบัติงานรายวิชา 

- สรุปรายการครุภัณฑ์ของทุกรายวิชาในพื้นที่
เดียวกัน และครุภัณฑ์ประจ าพื้นที่ (เช่น ตู้ โต๊ะ 
เก้าอี้ กระดานด า/ไวท์บอร์ด โสตทัศนูปกรณ์ จอ 
เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งสนับสนุน เป็นต้น) 

- ให้พิจารณารายการและจ านวนครุภัณฑ์ขั้นต่ าที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับจ านวนผู้ เรียน 20 คน/
ห้องเรียน และส าหรับการปฏิบัติงาน 10 คน/กลุ่ม 
หรือตามลักษณะการปฏิบัติงานเฉพาะ 

B3 แบบสรุปรายการครุภัณฑ์
มาตรฐานขั้นพื้นฐานและ
คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ ์(โดยย่อ) 

- รายการครุภณัฑ์จาก Form B2 
- คุณลักษณะเฉพาะครภุัณฑ์และ

ราคา 

- ให้สรุปรายการและจ านวนครุภัณฑ์ของทุกพื้นที่
ปฏิบัติงานรวมกัน พร้อมสรุปคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์แต่ละรายการโดยย่อ 

B4 แผนผังพื้นที่จัดการเรียน
การสอน/ปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลจาก Form B1 และ B2 - เขียนแผนผังให้มีอัตราส่วนสอดคล้องกับขนาด
พื้นที่ ก าหนดต าแหน่งจัดวางครุภัณฑ์ตามรายการ
ให้ครบถ้วน โดยใช้ตัวเลขก ากับ พร้อมระบุ
ความหมายให้ชัดเจน 
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ขั้นตอนกระบวนกำรจัดท ำครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน 
 

ขั้นตอนที่ 1  ก ำหนดรหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงำนและรหัสครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม A1) 

 

การก าหนดรหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐาน ใช้หลักการอ้างอิงที่สอดคล้องกับข้อมูลรหัสของหลักสูตร ได้แก่ รหัสสถาบัน ระดับหลักสูตร 
ประเภทวิชา และสาขาวิชา โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษร 3 ชุด ประกอบด้วย   

รหัสชุดที่ 1 คือ รหัสสถาบัน ใช้ตัวเลข 2 หลัก   
รหัสชุดที่ 2 คือ ระดับหลักสูตร รหัสประเภทวิชา และรหัสสาขาวิชา ใช้ตัวเลข 5 หลัก   
รหัสชุดที่ 3 คือ รหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑ์ โดย 

ชุดตัวอักษร A  หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตามด้วยล าดับที่ของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ 001-999 

ชุดตัวอักษร B หมายถึง ครุภัณฑ์ตามด้วยหมายเลขของประเภทครุภัณฑ์ตั้งแต่ 
001-999 

 

ส าหรับรายละเอียดการก าหนดรหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑ์ ได้แสดงไว้ตามแผนภาพ  
หน้า 18 และตามแบบฟอร์ม A1 ตารางรหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงานและรหัสครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่แสดงไว้ในหน้า 19 
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หลักสูตร                            4  หลักสูตรปริญญาตรี

รหัสสถำบันอำชีวศึกษำ /สถำบัน  เกษตร      

ประเภทวิชำ

00  เรียนร่วม                                         06  ประเภทวิชาประมง

01  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                      07  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

02  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ     08  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

03  ประเภทวิชาศิลปกรรม                         09  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04  ประเภทวิชาคหกรรม                           10  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี                                       

05  ประเภทวิชาเกษตรกรรม                       11  ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 X X X X

กำรก ำหนดรหัสพื้นที่ปฏิบัติงำนและรหัสครุภัณฑ์  

x x x x x x x A X X X

ล ำดับของพ้ืนท่ี/ครุภัณฑ์

(001-999)

A : พ้ืนท่ีปฏิบัติงำน        

B : ครุภัณฑ์

สำขำวิชำ

(01-09)

 

กำรก ำหนดรหัสพื้นที่ปฏิบัติงำนและรหัสครุภัณฑ์ 



หมายเหตุ รหัสสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
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ขั้นตอนที่ 2  จัดท ำแผนกำรศึกษำ หลักสูตรปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร (แบบฟอร์ม A2) 
 

การจัดท าแผนการศึกษา เป็นการน ารายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสาขาวิชา
ที่เปิดสอนมาก าหนดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบตลอดหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการ
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา รวมทั้งวางแผนการบริหารทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้อง/พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์และบุคลากรผู้สอน ซึ่งในการจัดท าครุภัณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานครั้งนี้จะเน้นเฉพาะการจัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้ห้อง/พ้ืนที่ปฏิบัติการ
ส าหรับการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ  

 

ข้อพิจารณาในการจัดแผนการศึกษา 
 

การจัดแผนการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
ก าหนด สถาบันจ าเป็นต้องจัดท าแผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบ
ตลอดหลักสูตร เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา รวมทั้งวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้อง/พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ และบุคลากร
ผู้สอน โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 
สัปดาห์ รวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 

2. การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้เปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง  
โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาท ี

3. การก าหนดรายวิชาที่จะด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนในสาขาวิชา
เดียวกันมีสมรรถนะในแต่ละชั้นปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามล าดับความง่ายไปหายาก ความ
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันใน
ลักษณะของงาน โครงงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนบริหารจัดพ้ืนที่/
ห้องปฏิบัติการและการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

4. การจัดจ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียนและเวลาเรียนรวมของรายวิชาในแต่ละสัปดาห์  
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ คือ จ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบ
เต็มเวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิตส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต ส่วนเวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 35 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

ทั้งนี้ ในการจัดท าครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในเอกสารฉบับนี้ จะเน้นการจัดท าครุภัณฑ์
มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ จึงจัดตัวอย่างแผนการศึกษาเฉพาะรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา ส่วนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่การจัดการเรียน
การสอนเป็นลักษณะห้องบรรยาย ส่วนห้องปฏิบัติการส าหรับรายวิชาทางด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ จะมี
มาตรฐานกลางของห้องปฏิบัติการอยู่แล้ว ซึ่งสถาบันสามารถน าไปใช้หรือปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
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แผนกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร  
สำขำวิชำ .........................   

 

 

ภำคเรียนที่ .. ภำคเรียนที่ .. 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น ท ป ศ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น ท ป ศ 

 หมวดวชิำศึกษำทั่วไป      หมวดวชิำศึกษำทั่วไป     

            
            
 หมวดวชิำเฉพำะ      หมวดวชิำเฉพำะ     

 1. วิชำเฉพำะพ้ืนฐำน      1. วิชำเฉพำะพ้ืนฐำน     
XX-4XXXX-XXXX      XX-4XXXX-XXXX      
XX-4XXXX-XXXX      XX-4XXXX-XXXX      
            
            
            
            
            
            
            
 2. วิชำเฉพำะด้ำน      2. วิชำเฉพำะด้ำน     
XX-4XXXX-XXXX      XX-4XXXX-XXXX      
XX-4XXXX-XXXX      XX-4XXXX-XXXX      
            
            
            
 3. ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ      3. ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ     
XX-4XXXX-XXXX      XX-4XXXX-XXXX      
            
            
 หมวดวชิำเลือกเสร ี      หมวดวชิำเลือกเสร ี     

XX-4XXXX-XXXX       XX-4XXXX-XXXX     
            
            
            

 รวม       รวม      

  

แบบฟอร์ม A2 

- เน้นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตามโครงสร้างหลักสูตร ที่มีชั่วโมงเรียน
เฉพาะภาคปฏิบัติ หรือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

- จัดรายวิชาในภาคเรียนเรียงตามล าดับรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน-หลัง 

- เรียงล าดับรหัสวิชาในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิตและเวลาเรียน 
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(ตัวอย่ำง)  
แผนกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร  

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต 
 

ภำคเรียนที ่1 ภำคเรียนที ่2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น ท ป ศ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น ท ป ศ 

 หมวดวิชำเฉพำะ      หมวดวิชำเฉพำะ     
24-40000-2201 สถิติเพือ่การวิจัยเบ้ืองต้น 3 2 2 5 24-40000-2108 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีการ

ผลิต 
3 2 2 5 

24-40000-2302 การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมและการ
ฝึกอบรม 

3 2 2 5 24-40000-2301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์

3 2 2 5 

24-40102-2401 การวางแผนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ 

3 2 2 5 24-40102-2403 การศกึษาการท างานใน
อุตสาหกรรม 

3 2 2 5 

24-40102-2402 การออกแบบโรงงาน 3 2 2 5 24-40102-2404 การออกแบบโมเดล
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

3 2 2 5 

 รวม  12 8 8 20  รวม  12 8 8 20 

 
 

ภำคเรียนฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น ท ป ศ 

 หมวดวิชำเฉพำะ     
24-40000-2304 งานเทคโนโลยีพื้นฐานทางเครือ่งกลและวัสดอุุตสาหกรรม 3 2 2 5 
24-40000-2310 ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในสถานประกอบการ 3 2 2 5 
24-40102-2501 โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต 1  3 2 2 5 
 รวม 9 6 6 15 

 
 

ภำคเรียนที ่3 ภำคเรียนที ่4 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น ท ป ศ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น ท ป ศ 

 หมวดวิชำเฉพำะ      หมวดวิชำเฉพำะ     
24-40102-2405 เทคโนโลยีเครื่องมอืวัดและ

ตรวจสอบชิ้นงานด้านมิต ิ
3 0 9 0 24-40102-2407 ระบบควบคุมการผลิต

อัตโนมัต ิ
3 0 9 0 

24-40102-2406 เทคโนโลยีเครื่องจกัรกล
อัตโนมัต ิ

3 0 9 0 24-40102-2408 กระบวนการผลิตสมัยใหม่ 3 0 9 0 

24-40102-2601 เทคโนโลยีการซ่อมและ
บ ารุงรักษาในอุตสาหกรรม 

3 0 9 0 24-40102-2502 โครงงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีการผลิต 2 

3 0 9 0 

 รวม 9 0 27 0  รวม 9 0 27 0 

 
 
  

แบบฟอร์ม A2 
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ขั้นตอนที่ 3  ก ำหนดมำตรฐำนขั้นพื้นฐำนของพ้ืนที่ปฏิบัติงำน (แบบฟอร์ม B1) 
 

การก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชา ต้องค านึงถึงหลักการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

1. มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะรายวิชาใดบ้างท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถใช้ครุภัณฑ์
และใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกันได้ โดยพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้หรือ  
แผนการสอนภาคปฏิบัติของแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ รายวิชาในแต่ละกลุ่มที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันอาจจัดอยู่  
ในแผนการศึกษาภาคเรียนเดียวกันหรือคนละภาคเรียนก็ได้ โดยควรจัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มเรียงตามล าดับ
ภาคเรียนที่จัดไว้ในแผนการศึกษา แบบ A1 และรายวิชาในภาคเรียนเดียวกันให้จัดเรียงตามรหัสรายวิชา 

2. ในแต่ละกลุ่มรายวิชาที่ใช้ครุภัณฑ์และพ้ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกันในภาคเรียนเดียวกัน ควรมี
ชั่วโมงการใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน รวมไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้มี
เวลาส าหรับการท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พักการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ เป็นต้น ตลอดจนเพ่ือพักการใช้งานและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

3. การใช้งานพื้นท่ีปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน ควรมีมากกว่า 1 รายวิชา เพ่ือความคุ้มค่าในการ
ใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาสภาพและอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์บางรายการ 

4. ต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ควรเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและจ านวนของครุภัณฑ์ 
การเรียนการสอนในพ้ืนที่ เช่น ครุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก เคลื่อนย้ายและติดตั้งล าบาก ควรอยู่
บริเวณชั้นล่างของอาคาร เป็นต้น 

5. ขนาดของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน หากเป็นห้องปฏิบัติงานให้พิจารณาความกว้างและความยาว 
ตามมาตรฐานแบบรูปอาคารสถานที่ ส่วนพ้ืนที่ปฏิบัติงานในโรงฝึกงานให้พิจารณาการแบ่งพ้ืนที่ตามลักษณะ
งาน ขนาดและจ านวนของครุภัณฑ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานกลุ่มในพ้ืนที่นั้น ๆ 

6. ในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงาน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
หรือจัดเฉพาะภาคปฏิบัติ และแยกภาคทฤษฎีไปจัดในห้องบรรยายรวมก็ได้ 

7. รายวิชาที่ต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน หากไม่ได้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นสูง สามารถพิจารณาการใช้งานร่วมกันได้ 

8. การก าหนดรหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบ A1 ส่วนชื่อของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ควรก าหนดชื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชา หรือตามลักษณะงานของกลุ่มรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่นั้น 
โดยชื่อห้องเรียน-ปฏิบัติงานอาจขึ้นต้นด้วยค าว่า “ห้อง” เช่น ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมการผลิต
ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “งาน” เช่น งานเครื่องกลอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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แบบก ำหนดมำตรฐำนขั้นพื้นฐำนของพ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร  

  สำขำวิชำ ....................................... 
 

รำยวิชำ พ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชม./
สัปดำห ์

ภำค
เรียนที ่

รหัสพื้นที่ ชื่อพื้นที่ปฏิบตัิงำน 
ก.xย. 
(ม2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม .... รำยวชิำ      

 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม .... รำยวชิำ      

 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม .... รำยวชิำ    รวม ............... รำยกำร  
 

หมำยเหตุ   สามารถปรับตารางเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 

  

- พิจารณารายวิชาท่ีสามารถใช้พ้ืนท่ีและครุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

- ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนภาคทฤษฎีรวมกับภาคปฏิบัติ
ต่อสัปดาห์  

- ระบุภาคเรียนท่ีเรียนรายวิชาน้ัน ๆ ตามแผนการศึกษา (A2) 

- เรียงรายวิชาในแต่ละพื้นท่ีตามภาคเรียนและตามรหัสวิชา 

- การจัดรายวิชาในแต่ละพื้นท่ี พิจารณาตามเกณฑ์การจัดการ
เรียนการสอน วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน 
35 ชั่วโมง 

- พิจารณาต าแหน่งของพื้นท่ีปฏิบัติงานในอาคาร
สถานท่ี ท่ีสะดวกกับการติดต้ัง เคลื่อนย้าย
ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

- ขนาดพื้นท่ีให้ระบุตามแบบรูปอาคารสถานท่ีจริง 
- พื้นท่ีปฏิบัติงานอาจเป็นห้อง เช่น ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือเป็นพื้นท่ีท่ีแบ่ง
สัดส่วนส าหรับการฝึกปฏิบัติงานภายในโรง
ฝึกงาน เช่น งานเครื่องกลอุตสาหกรรม 

- แต่ละพื้นท่ีควรใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 รายวิชา 

แบบฟอร์ม B1 
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(ตัวอย่ำง) 
 

แบบก ำหนดมำตรฐำนขั้นพื้นฐำนของพ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร  

  สำขำวิชำ ....................................... 
 

รำยวิชำ พ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชม./
สัปดำห ์

ภำค
เรียนที ่

รหัสพื้นที่ ชื่อพื้นที่ปฏิบตัิงำน 
ก.xย. 
(ม2) 

XX-4XXXX-XX01 
XX-4XXXX-XX03 
XX-4XXXX-XX04 
XX-4XXXX-XX05 
XX-4XXXX-XX06 
XX-4XXXX-XX08 
XX-4XXXX-XX09 
XX-4XXXX-XX10 
XX-4XXXX-XX13 
 

 
 
 
 
 

5 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
5 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

XX-4XXXX-A001 
 
 

  

 รวม .... รำยวชิำ      

 
 
 
 
 

   XX-4XXXX-A002 

 
  

 รวม .... รำยวชิำ      

 
 
 
 
 

   XX-4XXXX-A003 

 
  

 รวม .... รำยวชิำ    รวม ............... รำยกำร  

 
 
 
 
 

   XX-4XXXX-A00X 

 
  

 รวม .... รำยวชิำ    รวม ............... รำยกำร  
 

หมำยเหตุ   สามารถปรับตารางเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 

แบบฟอร์ม B1 
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ขั้นตอนที่ 4  ก ำหนดรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน จ ำแนกตำมพื้นที่ปฏิบัติงำน (แบบฟอร์ม B2) 
 

การก าหนดรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพ    
ในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาดังนี้ 

1. รายการครุภัณฑ์ในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย  
1.1 ครุ ภัณฑ์ประจ า พ้ืนที่ ปฏิบั ติ ง าน  ได้ แก่  โ ต๊ ะท า งานพร้ อม เก้ า อ้ี ของอาจารย์  

ชุดโสตทัศนูปกรณส์ื่อการเรียนการสอน เก้าอ้ีฟังค าบรรยาย โต๊ะปฏิบัติงานกลุ่มพร้อมเก้าอ้ี ตู้เก็บของ เป็นต้น 
1.2 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ขึ้นกับลักษณะงานและกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  

ซึ่งพิจารณาได้จากค าอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้และใบงาน ใบปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ในการก าหนดรายการครุภัณฑ์ในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้ขึ้นต้นด้วยรายการครุภัณฑ์

ประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน ส่วนครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  
เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบน้ าดี-น้ าเสีย เป็นต้น ไม่ต้องระบุในแบบ B2 

2. การก าหนดรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน ให้พิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน 
ใบปฏิบัติงานในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ปฏิบัติงานนั้น โดยจัดเรียงรายการครุภัณฑ์ให้เป็นกลุ่ม
หรือหมวดหมู ่

3. รายชื่อครุภัณฑ์ ควรยึดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ กรณีครุภัณฑ์ที่มี
มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์และวัสดุถาวร อาจรวมเป็นชุดครุภัณฑ์ได้ เช่น ชุดโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น 

4. จ านวนและหน่วยนับของครุภัณฑ์แต่ละรายการ ให้ระบุให้ถูกต้องโดยพิจารณาตามเกณฑ์   
ขั้นต่ าที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับจ านวนผู้เรียน จ านวน 20 คนต่อห้องเรียน และส าหรับการปฏิบัติงานกลุ่ม ๆ ละ 
10 คน และหรือตามลักษณะงาน  

ทั้งนี้ หากมีผู้เรียนต่อห้องมากกว่าเกณฑ์ข้างต้น หรือมีมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้สถานศึกษา
และสถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม รวมทั้งบริหารจัดการการใช้งานพ้ืนที่
ปฏิบัติงานส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

5. การก าหนดรหัสของครุภัณฑ ์ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดและลักษณะของครุภัณฑ์ หากเป็นครุภัณฑ์
ชนิดเดียวกัน ขนาดและลักษณะเหมือนกัน ให้ใช้รหัสและชื่อครุภัณฑ์เดียวกัน หากเป็นครุภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
แต่ขนาดและหรือลักษณะเฉพาะต่างกัน ให้ใช้รหัสต่างกันแม้ชื่อเรียกจะเป็นชื่อเดียวกัน 

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละพ้ืนที่ ควรเป็นครุภัณฑ์ที่มีชื่อและคุณลักษณะ
เฉพาะเหมือนกัน เพ่ือใช้รหัสครุภัณฑ์เดียวกัน 

6. ให้พิจารณารายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่จ าเป็นต้องมีในการจัดการเรียนการสอน 
ในสาขาวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้งนี้ สถานศึกษาและหรือสถาบันการอาชีวศึกษา  
อาจพิจารณาก าหนดรายการครุภัณฑ์ที่ควรมี รายการครุภัณฑ์ขั้นก้าวหน้าและหรือรายการครุภัณฑ์ขั้นพัฒนา  
ได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องหมายเหตุไว้ให้ชัดเจน 

  



27 
 

 
แบบก ำหนดรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน จ ำแนกตำมพื้นที่ปฏิบัติงำน 

ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต 
 

พ้ืนที่ปฏิบัติงำน  รหัสพื้นที่ ............   ชื่อพ้ืนที่ .............................. ขนำดพ้ืนที่ ....................... ตร.ม. 
ล ำดับ

ที่ 
รหัสครุภัณฑ ์ ชื่อครุภัณฑ ์

จ ำนวนที่
ต้องกำร 

หน่วย
นับ 

หมำยเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

หมำยเหตุ   สามารถปรับตารางเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 

  

แบบฟอร์ม B2 

- ให้ระบุรหัสพ้ืนท่ีและชื่อพื้นท่ีปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ใน B1 

- ให้ระบุรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มรายวิชาตามท่ีก าหนดใน B1 

พร้อมจ านวนและหน่วยนับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ผู้เรียน 20 คนต่อห้องเรียน และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 10 คนต่อกลุ่ม หรือ
ตามลักษณะงาน 

- จัดเรียงรายการครุภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ โดยทุกพื้นท่ีปฏิบัติงานควรเริ่มต้นด้วยครุภัณฑ์ประจ าพ้ืนท่ี ได้แก่ โต๊ะท างานอาจารย์
พร้อมเก้าอี้ ชุดโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน ตู้ เป็นต้น แล้วตามด้วยครุภัณฑ์การเรียนการสอนส าหรับกลุ่มรายวิชา 
ยกเว้นรายการครุภัณฑ์ประจ าอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ต้องระบุ 

- รายชื่อครุภัณฑ์ให้ยึดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และอาจจ าเป็นต้องหมายเหตุว่าครุภัณฑ์รายการน้ัน
ส าหรับใช้กับผู้สอน หรือผู้เรียนจ านวนเท่าไร  

- ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์และวัสดุถาวร อาจรวมเป็นชุดครุภัณฑ์ได้ 

- จัดรายการครุภัณฑ์ในแต่ละพื้นท่ีเรียงตามรหัสครุภัณฑ์ โดยรหัสและชื่อครุภัณฑ์จะต้องตรงกับ B3 ดังน้ันอาจจ าเป็นต้อง
จัดท า B3 ก่อน เพื่อจัดหมวดหมู่และให้รหัสครุภัณฑ์ทุกรายการให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับมาลงรหัสครุภัณฑ์ใน B2 

- รายการครุภัณฑ์ที่ควรมี ครุภัณฑ์ขั้นก้าวหน้าและหรือขั้นพัฒนา ให้ระบุหมายเหตุไว้ให้ชัดเจน 
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(ตัวอย่ำง) 
 

แบบก ำหนดรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน จ ำแนกตำมพื้นที่ปฏิบัติงำน 
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต 

 

พ้ืนที่ปฏิบัติงำน  24-40102-A001 ห้องปฏิบัติกำรรวม ขนำดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่ำ 48 ตร.ม. 
ล ำดับ

ที่ 
รหัสครุภัณฑ ์ ชื่อครุภัณฑ ์

จ ำนวนที่
ต้องกำร 

หน่วย
นับ 

หมำยเหต ุ

1 24-40102-B001 โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
2 24-40102-B002 ชุดโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน 1 ชุด  
3 24-40102-B003 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 2 ตอน 2 ตู ้  
4 24-40102-B004 ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 1 ตู ้  
5 24-40102-B006 เก้าอี้ฟังค าบรรยาย 20 ตัว ส าหรับผู้เรียน 20 คน 
6 24-40102-B007 โต๊ะปฏิบัติงานกลุ่ม พร้อมเกา้อี ้ 4 ชุด ส าหรับผู้เรียน 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
7 24-40102-B008 ขาตั้งฟลิปชาร์ท 4 ชุด ส าหรับผู้เรียน 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
      
      
      

 

 

(ตัวอย่ำง) 
แบบก ำหนดรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน จ ำแนกตำมพื้นที่ปฏิบัติงำน 

ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต 
 

พ้ืนที่ปฏิบัติงำน  24-40102-A002 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ขนำดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่ำ 48 ตร.ม. 
ล ำดับ

ที่ 
รหัสครุภัณฑ ์ ชื่อครุภัณฑ ์

จ ำนวนที่
ต้องกำร 

หน่วย
นับ 

หมำยเหต ุ

1 24-40102-B001 โต๊ะท างานอาจารย์ พร้อมเกา้อี ้ 1 ชุด ส าหรับผู้สอน 
2 24-40102-B002 ชุดโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน 1 ชุด  
3 24-40102-B003 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 2 ตอน 2 ตู ้  
4 24-40102-B005 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 2 ตู ้  
5 24-40102-B009 โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ พร้อมเกา้อี้ 21 ชุด ส าหรับผู้สอนและผู้เรียน 
6 24-40102-B010 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 ตัว  
7 24-40102-B011 โต๊ะวางเครื่องสแกนเนอร์ 2 ตัว  
8 24-40102-B012 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง 21 ชุด ส าหรับผู้สอนและผู้เรียน 
9 24-40102-B013 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง  
10 24-40102-B014 เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง  
      

 

หมำยเหตุ   สามารถปรับตารางเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 
  

แบบฟอร์ม B2 
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ขั้นตอนที่ 5  สรุปรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำนและคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ (โดยย่อ) 
 (แบบฟอร์ม B3) 
 

หลังจากก าหนดรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม 
B2 ครบทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานแล้ว ให้สรุปรายการครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา  จากทุก
พ้ืนที่ปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม B3 พร้อมทั้งระบุคุณลักษณะโดยย่อ จ านวน หน่วยนับและราคาของครุภัณฑ์ 
แต่ละรายการด้วย โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้สรุปรายการและจ านวนครุภัณฑ์จากทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแบบฟอร์ม B2 มารวมกัน  
พร้อมระบุคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แต่ละรายการโดยย่อ และราคากลางต่อหน่วยของครุภัณฑ์ โดยควรจัด
รายการของครุภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติการ เรียงล าดับจากโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ีของผู้สอน ชุดโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน ตู้เก็บของ ชั้นวางของ เก้าอ้ีฟังค าบรรยาย โต๊ะปฏิบัติงาน
กลุ่มพร้อมเก้าอ้ี เป็นต้น แล้วจึงให้รหัสครุภัณฑ์ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบและปรับแก้รหัส
ครุภัณฑ์ในแบบฟอร์ม B2 ให้ตรงกับแบบฟอร์ม B3 

2. ครุภัณฑ์ที่ใช้ชื่อเหมือนกันและมีรหัสครุภัณฑ์เดียวกัน ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะเหมือนกัน 
กรณีท่ีใช้ชื่อเหมือนกันแต่มีคุณลักษณะเฉพาะต่างกัน ต้องใช้รหัสครุภัณฑ์ต่างกัน ทั้งนี้ ไม่ให้ระบุตราหรือยี่ห้อ
ของสินค้า ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะโดยย่อและราคากลางต่อหน่วย สามารถ
ตรวจสอบได้จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

3. คุณลักษณะเฉพาะโดยย่อ ประกอบด้วย ขนาด ลักษณะรูปร่าง ส่วนประกอบ ระบบ 
การท างาน ระบบการใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของครุภัณฑ์ 

4. ครุภัณฑท์ี่จัดเป็นชุด ให้ระบุรายละเอียดว่าใน 1 ชุดนั้นประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ย่อยและ
หรือรายการวัสดุถาวรอะไรบ้าง และแต่ละรายการมีคุณลักษณะเฉพาะโดยย่อเป็นอย่างไร และมีราคากลาง  
ในแต่ละรายการย่อยราคาเท่าไร ราคารวมต่อชุดเป็นจ านวนเท่าไร 

5. เมื่อได้รายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของสาขาวิชาครบทุกรายการ ให้รวมราคาของครุภัณฑ์
ทั้งหมด ในกรณีที่มีรายการครุภัณฑ์ที่ควรมี ครุภัณฑ์ข้ันก้าวหน้าหรือขั้นพัฒนา ให้ระบุยอดรวมแยกออกมา 

 
 

 
แบบสรุปรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำนและคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ (โดยย่อ) 
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร สำขำวิชำ ....................................... 

 

ล ำดับ 
ที่ 

รหัสครุภัณฑ ์ ชื่อครุภัณฑ ์ คุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
ต่อหน่วย 

รวม หมำยเหต ุ

         
         
         

 

หมำยเหตุ   สามารถปรับตารางเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 
  

แบบฟอร์ม B3 
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(ตัวอย่ำง) 
 

แบบสรุปรำยกำรครุภัณฑ์มำตรฐำนขั้นพื้นฐำนและคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ (โดยย่อ) 
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต 

 

ล ำดับ 
ที่ 

รหัสครุภัณฑ ์ ชื่อครุภัณฑ ์ คุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
ต่อหน่วย 

รวม หมำยเหต ุ

1 24-40102-B001 โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี้ 1. โต๊ะ 
- โครงเหลก็ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 
75×150×75 ซม.  

- ผิวหน้าท าจากไม ้บุด้วยวัสดุ
ลามิเนตหรือพวีซีี หรอืวัสดุ
อื่นที่เทียบเท่าหรอืดกีว่า 

- ขาโต๊ะท าจากไม้หรอืโลหะ 
- มลีิ้นชกัอย่างนอ้ย 2 ลิ้นชัก 
ล็อคกญุแจได ้

2. เก้าอี ้
- โครงเหลก็ เบาะและพนักพิง
บุหนัง/หนังเทียม มทีา้วแขน 
พนักพงิสูงถึงบ่า 

- ขามล้ีอไม่นอ้ยกว่า 6 ล้อ
สามารถหมนุหรอืปรับระดับ
ได้ 

- สามารถเคลือ่นย้ายและ
รองรับน้ าหนกัได้ไม่นอ้ยกว่า 
100 กก. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ตัว 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว 

5,500 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 

7,000 ส าหรับ
อาจารย์
ผู้สอน 

X 24-40102-BXXX เครื่องมัลติมิีเดีย 
โปรเจคเตอร ์

- เป็นเครือ่งฉายภาพเลนสเ์ดี่ยว
สามารถตอ่กับอุปกรณ์เพือ่ฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ  

- ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP  
- ระดับ SVGA และ XGA เป็น
ระดับความละเอียดของภาพที่ 
True 

- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่า
ความส่องสว่างขัน้ต่ า 

1 เครื่อง 54,890   

         
         
         
         
         
         

 

หมำยเหตุ   สามารถปรับตารางเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 

 

  

แบบฟอร์ม B3 
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ขั้นตอนที่ 6  จัดท ำแผนผังของพ้ืนที่ปฏิบัติงำน (แบบฟอร์ม B4) 
 

การจัดท าแผนผังของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เป็นการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการจัดวางครุภัณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ าในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เป็นการทวนสอบว่าห้องหรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานนั้นมีขนาดเหมาะสมกับ
จ านวนและขนาดของครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดในพ้ืนที่หรือไม่ เพ่ือน าไปใช้หรือปรับใช้ในสถานศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป ในการจัดท าแผนผังของพ้ืนที่ปฏิบัติงานแต่ละพ้ืนที่ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. แผนผังของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้จัดท าเป็นลักษณะภาพมุมสูง หรือภาพ Top View 
2. แผนผังต้องมีอัตราส่วน กว้าง x ยาว สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่และขนาดครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้

ในแบบ B3 โดยย่อสัดส่วนให้ถูกต้องตามหลักการ 
3. ก าหนดต าแหน่งจัดวางครุภัณฑ์ในพ้ืนที่ตามรายการครุภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นจากมุมสูง 

ให้ครบถ้วน โดยใช้ตัวเลขก ากับ พร้อมระบุความหมายให้ชัดเจน ส่วนรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในตู้เก็บของไม่ต้อง
แสดงในแผนผัง 

4. แผนผังของแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการต้องแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เป็น
ประตูทางเข้าและหน้าต่าง 

 
 
 
 

แผนผังพื้นที่จัดกำรเรียนกำรสอน/ปฏิบัติงำน 
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร สำขำวิชำ ............................. 

 

พ้ืนที่ปฏิบัติงำน  รหัสพื้นที่ ............   ชื่อพ้ืนที่ .............................. ขนำด ......................... ตร.ม. 
 

 

หมำยเหตุ   สามารถปรับตารางเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 
  

แบบฟอร์ม B4 



32 
 

 
 
 

(ตัวอย่ำง) 
 

แผนผังพื้นที่จัดกำรเรียนกำรสอน/ปฏิบัติงำน 
ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต 

 

พ้ืนที่ปฏิบัติงำน  24-40102-A002     ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ขนำดพ้ืนที่ ไม่น้อยกวำ่ 48 ตร.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ   สามารถปรับเป็นแนวนอนได้ตามที่เห็นสมควร 
 

 

 

แบบฟอร์ม B4 

รำยกำรครุภัณฑ์ประจ ำพื้นที ่
1. โต๊ะท างานขนาด 1.50 X 0.80  พร้อมเก้าอีม้ีพนักพงิ 1 ชุด 
2. ชุดโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน (จอภาพไม่ต่ ากว่า 

100 นิ้ว) 
3. ตูเ้หล็กบานเลื่อนทึบ 2 ตอน ขนาด 0.45 X 1.20 ม.    
4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.60 X 0.80 ม. พร้อมเก้าอีเ้บาะ 

แบบมีพนักพงิ ขาโครเมี่ยม (มีล้อ) 
5. เครื่องคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตอ่พ่วง 
6. เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร ์



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 





















 



 



 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


