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วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุม อย่างน้อย ๔ ด้าน
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี มิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุม อย่างน้อย ๔ ด้าน
 ๒. ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพรวมทั้ง

ความรู้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยงกับการท างาน



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุม อย่างน้อย ๔ ด้าน
 ๓. ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ทักษะด้านความ

ปลอดภัยที่เชื่อมโยงในการท างานที่หลากหลาย ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุม อย่างน้อย ๔ ด้าน
 ๔. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานตามแบบ

แผน และปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็น
นามธรรมเป็นบางครั้ง



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”

 การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาค ให้ใช้ระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ ๑ ปีการศึกษา แบ่งเป็น ๒ 
ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล ๑๘ สัปดาห์

 การคิดหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”

 จ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ๘๐ – ๙๐ หน่วยกิต ใช้
ระยะเวลาการศึกษา ๔ ภาคเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
แบบเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียน ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”

 โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะ

บูรณาการให้ครอบคลุม กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคม กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
รวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร
 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”
 โครงสร้างหลักสูตร

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า ๕๖ หน่วยกิต
ก). กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน         ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
ข). กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ          ไมน่้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต
ค). กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก            ไมน่้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ง). ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
จ). โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต



วทิยาลยัรัตภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร
 จัดท าหลักสูตรตาม “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒”
 โครงสร้างหลักสูตร

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะแกนกลางหรือสมรรถนะวิชาชีพ

ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงทุกภาคเรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตรนี้ไม่นับหน่วยกิต

๕. การจัดอัตราส่วนของเวลาเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพประมาณ 
๔๐ ต่อ ๖๐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา



วทิยาลยัรัตภูมิ
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วทิยาลยัรัตภูมิ
กรรมการบริหาร & กรรมการประจ าคณะฯ

พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของหลักสูตรที่จัดท าใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง
พิจารณาความถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู พ.ศ. ๒๕๖๒
อนุมัติให้น าเข้าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชยัเพื่อพจิารณา

อนุมัติ



วทิยาลยัรัตภูมิคณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยฯ
 ตรวจสอบเล่มหลักสูตรให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒
มีคุณภาพครอบคลุม อย่างน้อย ๔ ด้าน
วิธีการคิดหน่วยกิต ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ การท า

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ: ๑. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒. สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓. สมรรถนะวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามประกาศฯ ในทุกหมวดวิชา ฯ
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน แผนรับนักศึกษา
การเขียนรหัสวิชา การคิดชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศฯ

 การเขียนชื่อวิชา (ภาษาไทย : ภาษอังกฤษ) : ค าอธิบายรายวิชา ค าถูกค าผิด ค าฟุ่มเฟือย ฯลฯ 



วทิยาลยัรัตภูมิสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและพิจารณา
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อ
ปรัชญาของหลักสูตร (เน้นเป็นพิเศษ)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เน้นเป็นพิเศษ)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (แผน ก รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. : แผน ข รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.๖ (ต้องเรียนปรับพื้นฐาน)
โครงสร้างหลักสูตรในแต่ละหมวด 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
การจัดแผนการเรียนในแต่ละปีการศึกษา (ล าดับรายวิชาก่อน-หลัง)
การเขียนค าอธิบายในแต่ละรายวิชา (ทั้งเล่ม: ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการฯ)
ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต ทฤษฎี:ปฏิบัติ
อื่นๆ 

 หมายเหตุ : ปรับแก้โดยประมาณ ๒ – ๓ รอบ ก่อนที่สภาวิชาการจะอนุมัติให้เข้าสภามหาวิทยาลัยฯ



วทิยาลยัรัตภูมิเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
ขออนุมัติ
 สภามหาวิทยาลัย ฯ อนุมัติหลักสูตร ถือว่าสิ้นสุดการจัดท าหลักสูตร หรือ 

การปรับปรุงหลักสูตร ในระดับมหาวิทยาลัย



วทิยาลยัรัตภูมิส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 ตรวจสอบเล่มหลักสูตรให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู พ.ศ. ๒๕๖๒
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะ
๔. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ

 แผนการจัดการศึกษา (ใช้ระบบทวิภาค)
 การคิดหน่วยกิต



วทิยาลยัรัตภูมิส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 ตรวจสอบเล่มหลักสูตรให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงสร้างหลักสูตร

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

๑. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ฐาน
๒. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นเฉพาะ
๓. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
๔. ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชพี
๕. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ



วทิยาลยัรัตภูมิส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

 ตรวจสอบเล่มหลักสูตรให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒

 หมวดวิชาเลือกเสรี
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 การจัดอัตราส่วนของเวลาเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 

๔๐ ต่อ ๖๐



วทิยาลยัรัตภูมิส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 ตรวจสอบเล่มหลักสูตรให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู พ.ศ. ๒๕๖๒

 ตรวจสอบตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และหากเกิดการผดิพลาดจะส่งกลบัให้มหาวิทยาลยัปรบัแก้

แบบฟอร์มพิจารณา
รับรองหลักสูตร

เอกสารแนบประกอบหลักสูตร

เอกสารเปรียบเทียบสมรรถนะ
หลักสูตร

ภาพครุภัณฑ์ประกอบหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบ ท:ป
(ไม่น้อยกว่า 40:60)

สรุปข้อคิดเห็นของผู้ร่วมวิพากษ์

หมายเหตุ : ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาใช้ระยะเวลาในการตรวจและปรับแก้กับมหาวิทยาลัย ประมาณ ๑ ปี

การเขียน
ค าอธิบายรายวิชา

มทร.ศรีวิชัย

สอศ

แผนการเรียน

แบบพิจารณาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.doc
แบบพิจารณาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.doc
เอกสารแนบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
เอกสารแนบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
เปรียบเทียบสมรรถนะกับรายวิชาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
เปรียบเทียบสมรรถนะกับรายวิชาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
ภาพคุรุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
ภาพคุรุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
ตารางเปรียบเทียบ ทฤษฎีต่อปฏิบัติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
ตารางเปรียบเทียบ ทฤษฎีต่อปฏิบัติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมวิพากษ_หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมวิพากษ_หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.docx
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ.pdf
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ.pdf
คำอธิบายราวิชาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีวศึกษา.pdf
คำอธิบายราวิชาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีวศึกษา.pdf
แผนการเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รัตภูมิ.pdf
แผนการเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รัตภูมิ.pdf


วทิยาลยัรัตภูมิชี้แจงคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรและมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

 มีวิธีการหรือกระบวนการที่จะสร้างให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาอย่างไร
 กลุ่มนักศึกษาเป้าหมายที่จะมาศึกษา มีจ านวนมากน้อยเท่าไหร่ ได้ท าการศึกษาข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา

หรือไม่
 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนรับหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
 การจัดการเรียนการสอนมีวิธีการอย่างไรเพื่อตอบสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละสาขา
 มีการจัดท า MOU กับสถานประกอบการหรือไม่ จ านวนเท่าไหร่ครอบคลุมสาขาวิชาที่จะท าการเรียนการสอนหรือไม่
 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร
 ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อาจารย์ผู้สอน มีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่าง ปวช. กับ ม.6 อย่างใหนมีจ านวนมากกว่ากัน 

สาขาช่างฯ สาขาบริหาร

ชี้แจงหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม.jpg
ชี้แจงหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม.jpg
ชี้แจงหลักสูตรบริหาร 2.jpg
ชี้แจงหลักสูตรบริหาร 2.jpg


วทิยาลยัรัตภูมิ
ชี้แจงคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณภาพนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจาก ปวช. กับ ม.6 แตกต่างกันหรือไม่ 
โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพ

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง (คงที่ หรือ ลดลง)
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง และมีวิธีการพัฒนานักศึกษาอย่างไร
สัดส่วนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี เท่าไหร่ : ท างาน เท่าไหร่
ความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไปท างาน เป็นอย่างไร
มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตร “ทวิภาค”ี หรือไม่ เนื่องจาก สอศ. เน้นเรื่องการจัดหลักสูตรแบบ “ทวิภาค”ี

ชี้แจงหลักสูตรบริหาร.jpg
ชี้แจงหลักสูตรบริหาร.jpg


วทิยาลยัรัตภูมิ

เมื่อหลักสูตรผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะส่ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด
อัตราเงินเดือน



วทิยาลยัรัตภูมิการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ทุกคนจะต้องสอบผ่าน)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ



วทิยาลยัรัตภูมิขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร & ปรับปรุงหลักสูตร (ปวส.)

คณะกรรมการ
กลั่นกรองของ
มหาวิทยาลัยฯ

กรรมการบริหาร 
& กรรมการ
ประจ าคณะฯ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

สภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณา

เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อขออนุมัติ 

ชี้แจงคณะอนุกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษา

ชี้แจงคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สอศ. ส่ง กพ. 
ก าหนดอัตรา

เงินเดือน

ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและ

วิชาชีพ



วทิยาลยัรัตภูมิ

Q & A


