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อตัราว่างงาน เดอืนมกราคม 2561  4.75 แสนคน  เพ ิม่ข ึน้ จากปี 2560  

2,000 คน  หรอื 0.73%  



 



มโนทัศน์เก่ียวกับอาชีพ 



การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 
กรมการจัดหางาน 

1    ผู้บญัญัตกิฎหมาย ข้าราชการระดบัอาวุโส, ผู้จดัการ 
  ผู้บญัญัตกิฎหมาย ข้าราชการระดบัอาวุโส  
  ผู้จดัการบริษัท, เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานเอกชน    
  ผู้จดัการทั่วไป    
2    ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ  
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
                ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตและ สุขอนามัย 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน 
                ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
3   ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตังิานที่เก่ียวข้อง  
 ผู้ปฏิบตังิานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายภาพและ วิศวกรรมศาสตร์ 
                 ผู้ปฏิบตังิานด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์เก่ียวกับ ส่ิงมีชีวิตและสุขอนามัย 
                 ผู้ปฏิบตังิานที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
 ผู้ปฏิบตังิานเทคนิคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  



การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 
กรมการจดัหางาน 

4 เสมียน  เจ้าหน้าที่  
          เสมียนสาํนักงาน , เจ้าหน้าที่ประจาํสาํนักงาน 
          เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
5     พนักงานบริการ  พนักงานขายในร้านค้าและตลาด  
 ผู้ให้บริการส่วนบุคคลและการบริการด้านความปลอดภยั 
 นายแบบ  นางแบบ  พนักงานขายและพนักงานสาธิตสินค้า 
6 ผู้ปฏบิัตงิานฝีมือด้านการเกษตรและประมง  (แปรรูปขัน้พืน้ฐาน)     

 ผู้ปฏบิัตงิานฝีมือด้านการเกษตรและประมงเพื่อการค้าขาย 
           ผู้ปฏบิัตงิานฝีมือด้านการเกษตรและการประมงเพื่อการดาํรงชีพ    



การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 
กรมการจดัหางาน 

7 ผู้ปฏิบัตงิานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ   
            ผู้ปฏิบัตงิานในเหมืองแร่และงานก่อสร้าง  
            ผู้ปฏิบัตงิานด้านโลหะ  เคร่ืองจักร และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
            ผู้ปฏิบัตงิานเก่ียวกับอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรง     
             แม่นยาํ   งานหัตถกรรม   งานการพมิพ์และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ผู้ปฏิบัตงิานที่ใช้ฝีมืออื่น ๆ   
8 ผู้ปฏิบัตงิานในโรงงาน   ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัตงิานด้าน การ 
        ประกอบ 
 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรประจาํที่ภายในโรงงาน  
             ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัตงิานด้านการประกอบ  
             ผู้ควบคุมการขับเคล่ือนยานยนต์และเคร่ืองจักรที่เคล่ือนที่ได้   
  



การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 
กรมการจดัหางาน 

9 อาชีพงานพืน้ฐาน 
 อาชีพงานพืน้ฐานต่าง ๆ ด้านการขายและการให้บริการ  
            แรงงานด้านเกษตร  ประมงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
            แรงงานเหมืองแร่   ก่อสร้าง   การผลิตและการขนส่ง  
10     ทหาร  
T     ฝึกงาน   
 X   ผู้แจ้งช่ืออาชีพไม่ชัดเจน  , ผู้เข้าสู่แรงงานใหม่      
      :   Not  clear   
   



10 อนัดบัสาขาวชิาท่ีตอ้งการในตลาดงานต่างประเทศ 
• The National Association of Colleges and Employers 

(NACE)2017 
    1. การเงนิ (Finance)  
    2. บัญชี (Accounting) 
    3. บริหารธุรกจิ (Business Administration/ Management) 
    4. วทิยาการคอมพวิเตอร์ หรือ วทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ (Computer 
Science) 
    5. วศิวกรรมเคร่ืองกล (Mechanical Engineering) 
    6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information & 
Systems) 
    7. สารสนเทศศาสตร์ (Information science & system) 
    8. โลจสิตกิส์และซัพพลายเชน (Logistics/ Supply Chain) 
    9. วศิวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) 
   10. เศรษฐศาสตร์ (economics) 



10 สาขาอาชีพทีข่าดแคลนมากทีสุ่ด จากรัฐบาลแห่งชาตใินกลุ่มประเทศ OECD 

(Organisation for EuropeanEconomic Co-operation) 
 1. วิศวกรและนักพฒันาซอฟแวร์ (Software engineers and 

developers)  
2. วศิกรอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronics Engineers)  
3. วิศวกรเคร่ืองกล (Mechanical Engineers) 
4. พยาบาล (Nurses)  
5. แพทย์และผู้ปฏบิัตงิานทางการแพทย์ (Doctors and medical 

practitioners)  
6. วศิวกรโยธา (Civil Engineers)  
7. วศิวกรไฟฟ้า (Electrical Engineers)  
8. นักวเิคราะห์ข้อมูลไอท ี(IT data analysts)  
9. นักบัญชี (Accountants)  
10. ผู้จดัการวศิวกร (Engineering Managers)  

 
 



7 สาขาอาชีพทีส่ามารถท างานได้อย่างอสิระในกลุ่ม AEC 



14 อาชีพที่ส าคญัใน ASEAN :www.dizajn.biz          
• วิศวกรโยธา Civil Engineer 
• ครู 
• ตาํรวจ 
• สถาปนิก 
• แพทย์ 
• ทันตแพทย์ 
• การท่องเที่ยว 
• พนักงานธนาคาร  
• ทหาร  
• นักจัดรายการทีวี  
• สาธารณสุขศาสตร์  
• อาชีพมัคคุเทศก์  
• เภสัชกร  
• เซฟ   



 





 



30 อาชีพรายได้ด ีจาก Business Insider 

1. งานกายอุปกรณ์ (Orthotists and 

Prosthetists) 

16. นักบนิ ผู้ช่วยนักบนิ พนักงานสายการบนิ และวิศวกร
การบนิ 

2. ช่างไฟฟ้า 17. นักกายภาพบาํบัด 

3. ไคโรแพรกตกิ (Chiropractic 18. สัตวแพทย์ 

4. ผู้ตรวจการขนส่ง 19. เจ้าหน้าที่ทาํคลอดทารก 

5. นักรังสีเทคนิค 20. พยาบาลเวชปฏบิัต ิ

6. แพทย์เฉพาะทางรังสี 21. ผู้ช่วยทางการแพทย์ 

7. ผู้กาํกับและโปรดวิเซอร์ 22. ผู้เช่ียวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น 

8. วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 23. นักรังสีการแพทย์ 

9. กัปตันเรือ 24. ทนัตแพทย์ 

10. เกษตรกร 25. พยาบาลวิสัญญี 

11. นักพยาธิวิทยาด้านการพูดและภาษา (Speech-

Language Pathologist) 

26 จติแพทย์ 

12 นักทนัตสุขอนามัย (Dental hygienist) 27. ทนัตแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดฟัน 

13 นักโสตสัมผัสวิทยา 28. ทนัตแพทย์เฉพาะทางด้านโรคข้อต่อขากรรไกร 

14. นักอาชีวบาํบัด 29. แพทย์ผ่าตัด 

15. ช่างตดิตัง้และซ่อมบาํรุงลิฟต์ 30  วิสัญญีแพทย์ 
 

http://www.businessinsider.com/highest-paying-non-desk-2015-4?op=1


 



อาชีพเฉพาะทางทีต่ลาดแรงงานต้องการ 2561 
 

•บัญชีและการเงนิ 
•ธนาคารและสถาบันการเงนิ 
•วิศวกรรม 
•เทคโนโลยีสารสนเทศ 
•ซัพพลายเชนและการจัดซือ้ 
•การขายและการตลาด 
•ทรัพยากรบุคคล 
•เภสัชกรรมและสุขภาพ 

 



 



 



10 อาชีพในฝัน ของเด็กๆ 

I WANT TO BE ซีคอนบางแค 
 

• นักดับเพลิง  

• นักไล่ล่าไดโนเสาร์  

• นักบนิอวกาศ 

• นักถ่ายภาพ  

• นักร้อง  

• นางแบบ-นายแบบ  

• ผู้ประกาศข่าว  

• ตาํรวจ  

• นักสาํรวจ  

• นักขับรถ  
 



โลกพลวตักบัไทยแลนด์ 4.0  

ชวลิต  โพธ์ินคร 



มโนทัศน์โลกพลวตั 

ยุคที่ 1 ปฎวัิตภิาคเกษตร( Green Evolution) 

ยุคที่ 2 
ปรับเปล่ียนสู่สังคมอุตสาหกรรม ผ่าน 
Industrial Revolution ครัง้ที่ 1 และ 2  

ยุคที่ 3  Digital Revolution เป็นระลอกๆ 

ยุคที่ 4 
 The Fourth Industrial 

Revolution 



มโนทัศน์โลกพลวตั 
ยุคที่ 4 คือ The Fourth Industrial Revolution  

Bio Domain   

               Bioprint `(เทคนิคการพมิพ์ชีวภาพ)  

               Genetic Transformation / Engineering , GMO (Genetically Modified Organism) 

               Bio Technology 

    Physical Domain  

               Autonomous Vehicle (รถที่ขับเองได้)  

               วัสดุศาสตร์ ( Material Science ) ปัญญาประดษิฐ์ ( AI : Artificial Intelligence )   

               นาโน เทคโนโลยี และ 

               3D/4D Printing  

      Digital Domain  

               Software , BARCODE , QR CODE ( Quick Response Code) , AR CODE (Augmented 
Reality Code ) , GPS (Global Positioning System )  

               Internet of Thing (IoT),  

               Digital Manufacturing   

จากนีไ้ป นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆจะเกดิจากการรวมตัวและแตกตัวของ 3 Domains นี ้

            



มโนทัศน์โลกพลวตั 
            Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge Worker  
    5 กระแสที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน คือ 
       Globalization เกดิการขยับ ปรับเปล่ียนจาก One Country, One          
          Destiny เป็น One World, One Destiny       
        Digitization การตดิต่อส่ือสารมีการเปล่ียนรูปแบบจากการส่ือสารกับ  
          Someone, Somewhere และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere  
          และ Anytime  
       Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึน้  
       Individualization  
          Collective Individuals  
          Contra-Individuals  
       Commonization  
          Global Commons 



มโนทัศน์โลกพลวตั 
            

5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 
4 มติวัิฒนธรรม   
   1. การดาํรงอยู่  
   2. การดาํเนินธุรกจิ  
   3. การทาํงาน  
   4. การเรียนรู้  



Trend of Technology 

• Digital 

• Nano 

• Bio 

• Robotics 



ไทยแลนด ์4.0 ? 

Thailand 4.0 คือ โมเดลในการขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมาย  
    "ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน“  ซึ่งต้องก้าวข้ามกับดกั 3 อย่าง คือ  
       1.กับดกัรายได้ปานกลาง เพราะเราใช้เคร่ืองยนต์เศรษฐกจิเดมิ
มา 50-60 ปีแล้ว ต้องเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมมาเพิ่มรายได้  
       2.ความเหลื่อมลํา้ รวยกระจุก-จนกระจาย ต้องหาวธีิกระจาย
ความเจริญออกไปนอกกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลกเ็ร่ิมทาํแล้วด้วยการแบ่ง
การพัฒนาออกเป็น 18 กลุ่มจงัหวัด และ  
       3.การพฒันาที่ไม่ยั่งยืน เพราะเน้นไปที่ด้านเศรษฐกจิ ไม่ได้
คาํนึงถงึด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นายสุวิทย์ เมษนิทรีย์ 2558 



ไทยแลนด ์4.0 ? 

 



ไทยแลนด ์4.0 ? 

ยุคแรก “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน  
              หม ูหมา กา ไก่ เป็นต้น  
ยุคสอง  “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การ 
               ผลิตและขายรองเท้า  เคร่ืองหนงั เคร่ืองด่ืม  เคร่ืองประดบั เคร่ืองเขียน กระเป๋า  
               เคร่ืองนุง่หม่ เป็นต้น และ 
ยุคที่สาม ”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต    
               และขาย สง่ออกเหลก็กล้า รถยนต์ กลัน่น ามนั แยกก๊าซธรรมชาติ ปนูซีเมนต์  
               เป็นต้น  
           ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง 
ยุคที่สี   ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of  
              Growth)มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี ้  



ไทยแลนด ์4.0 ? 

• ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร? 
• “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปล่ียน

โครงสร้างเศรษฐกจิ ไปสู่ “Value–Based Economy”  หรือ “เศรษฐกจิ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคดิหลัก คือ  

     เปลี่ยนจากการผลติสินค้า “โภคภณัฑ์” ไปสู่สนิค้าเชิง “นวัตกรรม” . 
      เปลี่ยนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ 
      ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และ 
      เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ 
 
 





ไทยแลนด ์4.0 ? 

•  “ประเทศไทย 4.0” จงึควรมีการเปลี่ยนวธีิการทาํที่มีลักษณะสาํคัญ 
คือ เปล่ียนจากการเกษตรแบบดัง้เดมิในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึน้ และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการEntrepreneur)  

• เปลี่ยนจาก Traditional SMEsหรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้อง
ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกดิใหม่ที่มีศักยภาพสูง  

• เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้าง
ตํ่า ไปสู่ High Value Services และเปล่ียนจากแรงงานทกัษะตํ่า
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสูง 

 







 
ไทยแลนด์ 4.0 จะพฒันาเร่ืองใดบ้าง? 

 การพฒันาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพฒันา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี ้

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกจิใหม่ (New  

         Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พฒันาเทคโนโลยีสุขภาพ   

         เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอเิล็กทรอนิกส์      

         ควบคุม   เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดจิติอล เทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบงัคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดษิฐ์ 

        และ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงนิ อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์   

        โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เกต็เพลส อี–คอมเมร์ิซ เป็นต้น 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการ 

       ออกแบบธุรกจิไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ   

       เป็นต้น 

 



 



ระดับเจ้าหน้าที่ 
      อันดับ 1 งานขาย บริการลูกค้า และพฒันาธุรกจิ  
 อันดับ 2 งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล  
 อันดับ 3 งานวศิวกรรม  
 อันดับ 4 งานไอท ี 
 อันดับ 5  งานบัญชี  
 อันดับ 6 งานการตลาด งานพอีาร์  
 อันดับ 7 งานขนส่ง  
 อันดับ 8 งานธนาคาร งานการเงนิ  
 อันดับ 9 งานโฆษณา งานส่ือ  
 อันดับ 10 งานออกแบบ 

 



ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง 
อันดับ 1 งานวศิวกรรม  
อันดับ 2 งานไอท ี 
อันดับ 3 งานบัญชี  
อันดับ 4 งานขาย บริการลูกค้า และพฒันาธุรกจิ  
อันดับ 5 งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล  
อันดับ 6 งานธนาคาร งานการเงนิ  
อันดับ 7 งานการตลาด งานพอีาร์  
อันดับ 8 งานขนส่ง  
อันดับ 9 งานบริการเฉพาะทาง  
อันดับ 10 งานโฆษณา งานส่ือ 

 



ระดับหวัหน้างาน 
อันดับ 1 งานขาย บริการลูกค้า และพฒันาธุรกจิ  
อันดับ 2 งานบัญชี  
อันดับ 3 งานวศิวกรรม  
อันดับ 4 งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล  
อันดับ 5 งานการตลาด งานพอีาร์ 
อันดับ 6 งานไอท ี 
อันดับ 7 งานธนาคาร งานการเงนิ  
อันดับ 8 งานขนส่ง  
อันดับ 9 งานโฆษณา งานสื่อ  
อันดับ 10 งานบริการเฉพาะทาง 

 



ระดับผู้จัดการขึน้ไป 
อันดับ 1 งานขาย บริการลูกค้า และพฒันาธุรกจิ  
อันดับ 2 งานบัญชี  
อันดับ 3 งานการตลาด งานพอีาร์  
อันดับ 4 งานวศิวกรรม  
อันดับ 5 งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 
อันดับ 6 งานธนาคาร งานการเงนิ  
อันดับ 7 งานไอท ี 
อันดับ 8 งานบริหาร  
อันดับ 9  งานโฆษณา งานสื่อ  
อันดับ 10 งานขนส่ง 

 



เทรนด์ใหม่ยุค 4.0 กบั 7 อาชีพสายงานท าเงนิ 
 Money Hub 

1.สายวางแผนด้านการเงนิและการลงทุนสาํหรับวัยเกษียณ 

2.สายพยาบาลเพื่อดแูลผู้สูงอายุ 

3.สายฟิตแอนด์เฟิร์ม 

4.สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม 

5.สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส 

6.สายพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 

7.สายแพทย์ทางเลือก 

 

 



 



รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่อาชีพในปัจจุบัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

งานบ้าน 

งานช่าง-ประดษิฐ์ 

งานเกษตร 

คอมพวิเตอร์ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มี
ทกัษะในการท างาน   เหน็แนวทาง
ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สาระส าคัญ   
การด ารงชีวติและครอบครัว    
การออกแบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร   
การอาชีพ     
 

ความรู้ 

เจตคต ิ

ทักษะ 

ต้น กลาง สูง 4มาตรฐาน 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน   + 7 กลุ่มสาระฯ   

งานบัญชี/ธุรกจิ 



สาระและมาตรฐานกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี



คุณภาพผูเ้รียน 

ม.3 



คุณภาพผูเ้รียน 

ม.6 



รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

การด ารงชีวิตและครอบครัว 

งานบ้าน 
งานช่าง-ประดษิฐ์ 
งานเกษตร 
การเงนิ ธุรกจิ 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

การสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
คอมพวิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ 

งานอาชีพ (ป.4-ม.6) 

ประเภทอาชีพ(สัมมาชีพ) 
คุณลักษณะ 
ทกัษะกระบวนการท างาน 
การจัดการ 
ประสบการณ์อาชีพ 



รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แบบองค์รวม 

การด ารงชีวิตและครอบครัว 

งานบ้าน 
งานช่าง-ประดษิฐ์ 
งานเกษตร 
การเงนิ ธุรกจิ 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

การสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
คอมพวิเตอร์ ซอร์ฟแวร์ 

งานอาชีพ 
ประเภทอาชีพ(สัมมาชีพ) 
คุณลักษณะ 
ทกัษะกระบวนการท างาน 
การจัดการ 
ประสบการณ์อาชีพ 



การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
• ภารกจิของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีภารกจิในการผลิตก าลังคน 

              ระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และ   ระดับเทคโนโลยี  

• โดยเน้นให้มีทกัษะที่หลากหลาย (Multi Skill) เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมฐานความรู้  (Social Knowledge 
Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ  

• ตระหนักในความส าคัญของการสร้างคุณภาพ โอกาส ความร่วมมือ และขับเคล่ือนให้การอาชีวศึกษามีความพร้อม
รองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา พ.ศ.2558   

• มุ่งเน้นการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้ปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทกัษะฝีมือ  เป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ทัง้ในระดับพืน้ที่  ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาต ิ  

• เน้นการศึกษาในระบบ นอกระบบ  การศึกษาระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  ตอบสนองความ
ต้องการก าลังคน 

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

               ประเภทวิชาพาณิชกรรม / บริหารธุรกจิ   

               ประเภทวิชาคหกรรม   

               ประเภทวิชาศิลปกรรม  

               ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

               ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    



อาชีวะ 10 สาขา สู่ AEC 10 อาชีพ 

 
• 1.สาขาวชิาเทคนิคพลังงาน  
• 2. สาขางานเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม   
• 3. สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
• 4. สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
• 5. สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล , สาขางานมัคคุเทศก์เดนิป่า 
• 6. สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดนิทะเลระหว่างประเทศ 
• 7. หลักสูตร ปวส. สาขาวชิาเทคนิคกายอุปกรณ์ 
• 8. สาขาวชิาช่างอากาศยาน   
• 9. สาขาวชิาการจัดการด้านความปลอดภัย   
• 10. สาขางานภาษาต่างประเทศ   



อาชีวะ 4.0 

• ปวส. – ป.ตรี อุดมศึกษา 

    รถไฟฟ้าระบบราง 

    ช่างอากาศยาน 

     โรโบตคิส์ 

    ท่องเที่ยว 

    ยานยนต์ 

    แมคราทรอนิคส์ 



การจัดการอุดมศึกษา 

• พัฒนาก าลังคนขัน้สูง ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

ควบคู่กันไปกับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อออกไป
พัฒนาสังคมตามความต้องการของประเทศชาต ิ 



รูปแบบการเช่ือมโยงตามระบบการศึกษาปัจจุบนั 

การศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน 

ประถมศกึษา ม.ต้น ม.ปลาย 

อาชวีศกึษา 

ปวช. ปวส. 

ปรญิญาตร ี

                                                                             

จบการศกึษาภาคนงัคบั 

จบการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน 

จบการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน 

จบการศกึษา 

จบการศกึษา อาชพึ 

อาชพึ 

วทิยาลยัชุมชน 

อาชพึ 

ก่อน

ประถมศกึษา 

ปวช  ปวส /อนุปริญญา 

อาชพึ 

การศกึษาระดบัอุดมศกึษา 



รูปแบบการจัดการศึกษาสู่อาชีพแบบเช่ือมโยงในปัจจุบัน 

ครอบครัว ชุมชน 

สถานประกอบการ 

1  
พืน้ฐาน 

2 
อาชีวศึกษา 

3 
อุดมศึกษา 

4 5 
6 
7 



สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 
ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

พืน้ฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

โรงเรียน สพฐ 
    -ขยายโอกาส 
    -มัธยมศึกษา 
    -การศึกษาพเิศษ 
โรงเรียน สช. 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยการอาชึพ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือ 
วิทยาลัยพาณิชยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
วิทยาลัยประมง 
กาญจนาภเิษกวทิยาลัย ช่างทองหลวง 
วิทยาลัยศิลปหตัถกรรม 
วิทยาลัยการบริหารธุรกจิและการ
ท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกติตบิริการธุรกจิ 
วิทยาลัยไทยเทคอุดรธานี 
วิทยาลัยชุมชน (ปวช.) 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

มหาวทิยาลัย 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวทิยาลัยพระจอมเกล้า 
มหาวทิยาลัยราชภฎั 
มหาวทิยาลัยเอกชน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันการอาชีวศึกษา 
วทิยาลัยชุมชน(ปวส/อนุปริญญา) 
วทิยาลัยสังกัด สอศ. (ปวส) 
 



รูปแบบการเช่ือมโยง 

• ความร่วมมือ 
 -การใช้หลักสูตรร่วมกัน 
            -การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร 
 -การแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากร 
            -การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 
           ☼ทรัพยากร 
                -บุคลากร 
                -ส่ือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
  



รูปแบบการเช่ือมโยง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

• สร้างหลักสูตรเช่ือมโยง 
 1. พฒันาหลักสูตรจากการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี 
 

หลักสูตร 



รูปแบบการเช่ือมโยง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 

• สร้างหลักสูตรเช่ือมโยง 
 2. พฒันาหลักสูตรจากการมีส่วนร่วมแบบทวิภาค ี
                                

หลักสูตร 

2.1 



รูปแบบการเช่ือมโยง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

• สร้างหลักสูตรเช่ือมโยง 
 2. พฒันาหลักสูตรจากการมีส่วนร่วมแบบทวิภาค ี
                                

หลักสูตร 

2.2 



รูปแบบการเช่ือมโยง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

• สร้างหลักสูตรเช่ือมโยง 
 2. พฒันาหลักสูตรจากการมีส่วนร่วมแบบทวิภาค ี
                                

หลักสูตร 

2.3 

หลักสูตร 



รูปแบบการเช่ือมโยง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

• สร้างหลักสูตรเช่ือมโยง 
 3. พัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรอุดมศึกษาเป็น
แกน                              

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร 



รูปแบบการเช่ือมโยง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

• สร้างหลักสูตรเช่ือมโยง 
 3. พัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรอาชีวศกึษาเป็น
แกน                              

หลักสูตร หลักสูตร 



รูปแบบการเช่ือมโยง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

• สร้างหลักสูตรเช่ือมโยง 
 4. พัฒนาหลักสูตรเชิงบริบท                              

หลักสูตร 

หลักสูตร 

หลักสูตร 

บริบท 

สภาพพืน้ที่ 

ตลาดแรงงาน 

นโยบายรัฐ 



ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเช่ือมโยงหลกัสูตร 

• เสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่
จะน าไปสู่การมีรายได้ในอนาคต 

• เปล่ียนจากการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ซ า้ซ้อนเป็นการจัด
การศึกษาที่ส่งเสริมที่เกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

• ผู้เรียนให้ความสนใจศึกษาด้านอาชีวศึกษามากขึน้ 
• สามารถเทยีบโอนการเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษา

ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนซ า้ 
• ให้โอกาสส าหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง

อย่างแท้จริง 



รูปแบบการเช่ือมโยงหลกัสูตร 1 
 

 

ประถม 

ม.ต้น 

ม.ปลาย ปวช 

ปวส 

ป.ตรี 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

อาชีวศึกษา 

  อุดมศกึษา 

หลักสูตรงาน 

ความรู้ ทกัษะ เจตคต ิ

ก่อน
ประถม 



ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเช่ือมโยงเชิงหลกัสูตร 2 
 

 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
อาชีวศกึษา อุดมศกึษา 

หลักสูตรงาน 

ความรู้ ทกัษะ 

เจตคต ิ

หลักสูตรงาน 

ความรู้ ทกัษะ 

หลักสูตรงาน 

ความรู้ 
 
 

ทกัษะ 
 
 

ประถมศึกษา 

     ม.ต้น 

     ม.ปลาย      ปวช 

     ปวส /อนุปริญญา 

        ปริญญาตรี 

หลักสูตรงาน 



 



 การเช่ือมโยงหลกัสูตรการศึกษาพืน้ฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาตามระบบการศึกษาปัจจุบนั  

ก่อนประถมศกึษา 

A : กิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551, V :กิจกรรมตามหลักสูตรอาชีวศึกษา , U : กิจกรรมตามหลักสูตรปริญญาตรี 

A 

ประถมศึกษา A 

มัธยมศกึษาตอนต้น           A 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย           A 

กลุ่
มส

าร
ะก

าร
เรี
ยน

รู้ก
าร
งา
นอ

าชี
พแ

ละ
เท
คโ
นโ
ลย

ี 

ปวช. 

 

ปวส. 

 

V1 

V2 

ปริญญาตรี 
 

U 

จบการศึกษาภาคบงัคับ 

จบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

pV 

pV : หลักสูตรพืน้ฐานด้านอาชีวศึกษา 

อนุปริญญา 

จบ
การศึกษา

ขัน้
พืน้ฐาน 

จบการศึกษา 

จบการศึกษา 



 การเช่ือมโยงหลกัสูตรการศึกษาพืน้ฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาตามระบบการศึกษารูปแบบ 1 

ก่อนประถมศกึษา 

A : กจิกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551, V :กิจกรรมตามหลักสูตรอาชีวศึกษา , U : กิจกรรมตามหลักสูตรปริญญาตรี 

A 

ประถมศึกษา A 

มัธยมศกึษาตอนต้น           A 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย           A 

กลุ่
มส

าร
ะก

าร
เรี
ยน

รู้ก
าร
งา
นอ

าชี
พแ

ละ
เท
คโ
นโ
ลย

ี 

ปวช. 

 

ปวส. 

 

V1 

V2 

ปริญญาตรี U 

จบการศึกษาภาคบงัคับ 

จบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

V1 

pV 

pV 

pV : หลักสูตรพืน้ฐานด้านอาชีวศึกษา 



 การเช่ือมโยงหลกัสูตรการศึกษาพืน้ฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทีพ่งึประสงค์ 

ก่อนประถมศึกษา 

A : กิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 , V :กิจกรรมตามหลักสูตรอาชีวศึกษาหรือเทียบเคียง , U : กิจกรรมตามหลักสูตรปริญญาตรี 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

ประถมศึกษา A 

มัธยมศึกษาปีที่ 1           

A 

กลุ่
มส

าร
ะก

าร
เรี
ยน

รู้ก
าร
งา
นอ

าชี
พแ

ละ
เท
คโ
นโ
ลย

ี 

 
ปวช. 

ปวส. 

V1 

V2 

ปริญญาตรี U 

จบการศึกษา
ภาคบงัคับ 

จบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

V1 

pV 

pV : หลักสูตรพืน้ฐานด้านอาชีวศึกษา 

A 

มัธยมศึกษาปีที่ 2           

มัธยมศึกษาปีที่ 3           A pV 

มัธยมศึกษาปีที่ 4           

มัธยมศึกษาปีที่ 5           

มัธยมศึกษาปีที่ 6           

A pV 

V1 A pV 

V1 A จบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

จบการศึกษา 

จบการศึกษา 



มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน 

ร่วม

ประชุม 

รบัรู้การ

ช ีแ้จง ท า

ความ

เขา้ใจ 

ประชา

พจิารณ์/

ส ารวจ

สถานศกึษา

กลุม่เป้า 

หมาย 

 

 

พฒันา

หลกัสูตร 

 

 

 

 

ศกึษาความ

เป็นไปได้ 

จดัท า

เอกสาร

หลกัสูตร 

 

ทดลองใช้

หลกัสูตร 

 

 

 

 

ปรบั

หลกัสูตร 

รายงานผล

การทก

ลองใช ้

 

เว็ปไซต์ตนเอง 

บทบาท  

ศธภ / 

ศธจ 

ประชุม 

ช ีแ้จง ท า

ความเขา้ใจ 

ศธภ/ศธจ 

รายงาน

ผล 

 

ตดิตามหนา้

เวป็ ศธภ/ 

ศธจ สรุป

สถานศกึษา

กลุม่เป้า 

หมาย 

รายงานผล 

ตดิตามหนา้เวป็ ศธภ/ ศธจ /

สถานศกึษากลุม่เป้าหมาย เพ ือ่ 

Coaching ผา่นWeb หรอืจดั

Workshop ตามภาค 

รายงานผลการตดิตาม 

 

 

ตดิตามหนา้เวป็ ศธภ/ ศธจ / 

สถานศกึษากลุม่เป้าหมาย เพ ือ่ 

Coaching ผา่นWeb จดั

Symposium ตามภาค 

รายงานผลการตดิตาม 

 

 

เว็ปไซต์ สนย. 

บทบาท  

สนย. 

กรอบการด าเนินงานและการตดิตาม 



ตารางส ารวจสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตร รายช่ือสถานศึกษา รายช่ือสถานศึกษา รายช่ือสถาบัน 

ประเภทงาน/กลุ่มงาน ขัน้พืน้ฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกจิกรรม 

□ส านักงานศึกษาธิการ าค..................... □ส านักงานศึกษาธิการจังหวดั.......................................... 
ค าชีแ้จง  

1.   โปรดระบุข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ 

          จงัหวัด/ภาคตาม ประเดน็ตามตารางต่อไปนี ้

ตาราง 1 

ที่ ช่ือหลักสูตร รายช่ือสถานศึกษา/สถาบันกลุ่มเป้าหมาย 

การศึกษาพืน้ฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
1  

 
 

   

2  
 
 

   

3  
 
 

   

 



ตาราง 2 

ช่ือหลักสูตร..................................................................................................................................................................................  

ที่  
 

เป้าประสงค์ 
(ด้านความรู้ คุณลักษณะและ

ทกัษะ) 

 
 

ค าอธิบายหลักสูตร (course syllabus) 

การศึกษาพืน้ฐาน อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์  องค์ความรู้ 
ทกัษะ คุณลักษณะ กจิกรรม 
แนวการวัดและประเมินผล 
ระดับชัน้ จ านวนช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  องค์ความรู้ 
ทกัษะ กจิกรรม  คุณลักษณะ 
แนวการวัดและประเมินผล 
(ระดับ ปวช.) จ านวนช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  องค์ความรู้ 
ทกัษะ กจิกรรมคุณลักษณะ 
แนวการวัดและประเมินผล 
(ระดับ ปวส./อนุปริญญา /
ป.ตรี) จ านวนช่ัวโมง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



2  แลกเปล่ียนเรียนรู้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่อยู่ในภาค
เดียวกันตามเวลาที่ฝ่ายด าเนินการก าหนด 

3  ปรับหลักสูตรตามข้อเสนอของกลุ่มและทมีที่ปรึกษา 
4 คัดเลือก 1 หลักสูตรเป็นตวัแทนกลุ่มเพื่อน าเสนอ ตามเวลาที่ 
     ฝ่ายด าเนินการก าหนด 

5 จัดส่งตารางข้อมูลทัง้สองตารางที่เป็นปัจจุบันให้กับฝ่าย 
     ด าเนินการ (สนย.) 
6 น าข้อมูลทัง้ 2 ตารางขึน้ไว้ที่หน้าเว็ปของส านักงานศึกษาธิการ 
      ภาค / จังหวัดของตน 

  

 


