
วธิกีารปฏิบติัที�ดี (Best Practice)ในการพฒันาหลักสตูรต่อเนื�องเชื�อมโยง

การศึกษาขั�นพื�นฐานกับอาชวีศึกษา

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565



1. ขอ้มูลทั�วไป

 หลักสูตรระยะสั�นแบบฐานสมรรถนะต่อเนื�องเชื�อมโยงกับการ
ศึกษาขั�นพื�นฐาน  

 ชื�อสถานศึกษา : วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 สังกัด : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ที�ตั�ง : 115 หมู่ 15 ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
 โทรศัพท์ : 074-610-475 โทรสาร 074-610-476
 อีเมล์ : www.kasetpt.ac.th



2. ความสาํคัญของนวตักรรมที�นาํเสนอ
         สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการศึกษาด้านผลิตและพัฒนากําลัง

คนในระดับฝ�มือ ระดับเทคนิค ที�ได้มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการเรยีนรู ้สู่การปฏิบัติ 

จึงดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบ การศึกษานอกระบบแบบมีชั�นเรยีน

โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (2) 

รูปแบบการศึกษานอกระบบ เพื�อเป�นการเพิ�มโอกาสทางการศึกษา สําหรบัประชาชน วยัเรยีน

และวยัทํางานตามความถนัดและความสนใจ ของประชาชนที�มีอาชีพแล้วให้ได้รบัวฒิุการ

ศึกษา 



         ห้องเรยีนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในการขอรบัคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา
 โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี�
         รูปแบบที� 1 การจัดการเรยีนการสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�นตาม
แนวทาง การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�นของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน 





รูปแบบที� 2 การจัดการเรยีนการสอนเพื�อการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยนํา
รายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั�นสูง (ปวส.) 



         สําหรบัหลักสูตรฐานสมรรถนะการเพาะเห็ด เป�นหลักสูตรที�นักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทําได้ด้วยตนเอง 



3. วตัถปุระสงค์ของการดําเนินงาน
    1.เพื�อส่งเสรมิให้นักเรยีนมัธยมศึกษา มีความรู ้และทักษะด้านอาชีพ ในกลุ่มอาชีพที�
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน
    2.เพื�อให้ความสําคัญกับการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์เข้าสู่รายวิชา 
สําหรบัรายวิชา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
    3. เป�นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  



4. ขั�นตอนในการดําเนนิงาน 
        การจัดการเรยีนการสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น ภายใต้การจัดการ

เรยีนการสอน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษามีดังนี�

     4.1 พื�นความรูแ้ละคุณสมบัติของผู้เรยีน

     4.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี� 

              1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสํารวจกลุ่มอาชีพที�นักเรยีนมีความถนัด

และสนใจผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

 



      2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงรว่มกันกับโรงเรยีนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
ดําเนินการวางแผน กําหนดขั�นตอนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น ตามกรอบการ
พัฒนา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั�นของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที�กําหนด
และบูรณาการการจัดการเรยีน 
     3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงนําแผนจัดการเรยีนการสอนรายวิชาตาม
หลักสูตรระยะสั�น เน้นการฝ�กปฏิบัติ และบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที�
เกี�ยวข้องกับอาชีพตามหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 







  4) สถานศึกษากําหนดวนัและเวลาทําการสอน 



      5) นักเรยีนต้องเข้าเรยีนในชั�นเรยีนตามวนั และเวลาที�วิทยาลัยฯ แจ้ง 



           4.3 การประเมินผลการเรยีน เป�นไปตามระเบียบสํานักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั�น 
           4.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

5. กระบวนการผลิตผลงาน  
         
        ใช้รูปแบบ PDCA  ระหวา่งวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง กับโรงเรยีนคู่
พัฒนา คือ  โรงเรยีนวดัแตระ (ปาลานุเคราะห์)  และโรงเรยีนบูรณะพัทศึกษา
     1. ขั�นวางแผน 
          1.1 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงติดต่อประสานงานกับโรงเรยีนเพื�อการ
เข้ารว่มโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื�องเชื�อมโยงการศึกษาขั�นพื�นฐานกับ
อาชีวศึกษาในป�การศึกษา 2565
          1.2 สอบถามผลการดําเนินงานรว่มกัน



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

  2. ขั�นดําเนินงาน 
         2.1 แต่งตั�งคณะกรรมการขับเคลื�อนห้องเรยีนอาชีพในโรงเรยีนมัธยมศึกษา
         2.2 จัดทําหลักสูตรรว่มกัน 
         2.3 วเิคราะห์คําอธิบายรายวชิาการงานพื�นฐานอาชีพและรายวิชาเพิ�มเติม และ
หลักสูตรระยะสั�นแบบฐานสมรรถนะ จํานวน   3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรการเพาะปลูกไม้ดอก หลักสูตรการทําดินผสมและปุ�ยหมัก และหลักสูตรการ
เพาะเห็ดในถุงพลาสติก จํานวนคาบเรยีน 3 ชั�วโมง ต่อสัปดาห์
         2.4 กําหนดวนัเวลาและชั�วโมงเรยีน
               2.4.1 โรงเรยีนวดัแตระ วนัพฤหัสบดี เวลา  12.30 – 15.30 น.
               2.4.2 โรงเรยีนบูรณะพัทศึกษา วนัพุธ เวลา 12.30 – 15.30 น.



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

3. ขั�นตรวจสอบและประเมินผล
         3.1 สังเกต/สอบถามความคิดเห็นของผู้บรหิาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรยีน 
         3.2 ปรบัปรุงเนื�อหาและสมรรถนะในรายวชิา
4. ขั�นนําไปใช้         
         4.1 จัดการเรยีนการสอนรว่มกันตามแผนการเรยีนที�กําหนด
         4.2 การวดัผลประเมินผล ภาคทฤษฎี โดยครูประจํากลุ่มสาระการงานอาชีพ และ
ครูของวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง





           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

1.  ผลที�เกิดกับนักเรยีน
          1.1  นักเรยีนมีความรูแ้ละทักษะทางการเกษตร
          1.2  นักเรยีนได้ลงมือทํา ฝ�กทักษะ ประสบการณ์ ด้วยตนเอง

6. ผลการดําเนินงาน  





   1.3  นกัเรยีนมคีวามภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

     1.4  นักเรยีนเห็นความสําคัญของการเรยีนสาขาวชิาเกษตรกรรม
     1.5 นักเรยีนนําผลการเรยีนไปเทียบโอนหน่วยกิตถ้าศึกษาต่อที�วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

    2. ผลที�เกิดกับครู
         2.1 ครูมีการปรบัเปลี�ยนวธีิการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างหลากหลาย
         2.2 ครูได้ถ่ายทอดวชิาความรูใ้ห้แก่นักเรยีน 



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

3. ผลที�เกิดกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

         3.1 วิทยาลัยฯ ได้รบัการยอมรบัและความเชื�อมั�นจากโรงเรยีนคู่พัฒนา

         3.2 วิทยาลัยฯ สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. ผลที�เกิดขึ�นกับโรงเรยีนคู่พัฒนา

         4.1 โรงเรยีนคู่พัฒนาจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาการงานพื�นฐานอาชีพได้อย่างมี

คุณภาพ

         4.2 โรงเรยีนมีครูผู้สอนในรายวิชาการงานพื�นฐานอาชีพ

         4.3 โรงเรยีนนําผลผลิตที�ได้มาทําเป�นอาหารกลางวันให้แก่นักเรยีน 

 



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

5. ผลที�เกิดกับผู้ปกครอง/ชุมชน
     5.1 ผู้ปกครอง/ชุมชนมีความเชื�อมั�นในการจัดการเรยีนการสอนด้านวชิาชีพของวทิยาลัยฯ
     5.2 ผู้ปกครอง/ชุมชนส่งบุตรหลานศึกษาต่อสายอาชีพ
     5.3 ผู้ปกครอง/ชุมชนนําผลผลิตของนักเรยีนไปจําหน่ายมีรายได้เสรมิเพิ�มขึ�น

           1. ด้านบุคคล ได้แก่ คณะทํางาน ผู้บรหิาร ครู นักเรยีน ผู้ปกครอง สนับสนุนส่งเสรมิให้
มีโครงการนี� 
           2. หน่วยงาน 
               2.1 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
               2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง
               2.3 โรงเรยีนวดัแตระ(ปาลานุเคราะห์) สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาพัทลุง เขต 2 
               2.4 โรงเรยีนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ศึกษาเอกชน



           3.3 การประเมินผลการเรยีน การประเมินผลการเรยีน ให้เป�นไปตามระเบียบ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรยีนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั�น 
           3.4 การนําผลการเรยีนไปใช้เพื�อศึกษาต่อนักเรยีนที�มีความประสงค์สมัครเข้า
เรยีนต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสามารถขอรบัการประเมินเพื�อเทียบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที�สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

7. บทเรยีนที�ได้รบั
      1. การดําเนินงานโครงการต้องมีการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดด้อยของสถานศึกษา

      2. มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป�นระบบ มีรูปแบบการปฏิบัติที�ชัดเจน

      3. ศึกษาบรบิทโดยรอบของโรงเรยีนคู่พัฒนา 

      4. มีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานเป�นระยะ

      5. มีประชุม แก้ไขป�ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน



1. นําโครงการนี�ไปปรบัใช้กับโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา
2. เพิ�มจํานวนโรงเรยีนคู่พัฒนา

ขอ้เสนอแนะ
 



8. การเผยแพร ่/ การได้รบัการยอมรบั / รางวลัที�ได้รบั

 1. เผยแพรท่างเวบ็ไซต์ของวทิยาลัย www.kasetpt.ac.th
 2. เผยแพรใ่นที�ประชุมประจําเดือนของวทิยาลัยฯ และในที�ประชุมการ  
 วิพากษ์หลักสูตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง 
 3. เผยแพรท่าง Facebook ของวทิยาลัย 


